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Obsah práce: 

 

Práce se zabývá optimalizací jízdy vozidla z pohledu nalezení optimálního rychlostního profilu 

jízdy vozidla při současné optimalizaci toku energií mezi jednotlivými agregáty vozidla s hybridním 

pohonem. 

 

K tomuto tématu jsou zpracovány následující okruhy 

1. podrobná rešerše stavu problematiky 

2. popsán princip získání popisu jízdní trasy pomocí GPS navigačních dat,  a jeho následné 

zpracování do tvaru vhodného pro následující matematické modelování. V principu jde o rozdělení 

trasy na menší úseky, ve kterých je následně generován optimalizovaný rychlostní profil. 

3. vytvořen algoritmus pro nalezení optimálního rychlostního profilu pro průjezd vozidla 

zvolenou jízdní trasou se současnou optimalizací přerozdělení hnacích výkonů na jednotlivé hnací 

motory vozidla. Je tedy zároveň s pohybem vozidla optimalizován i tok energií mezi jednotlivými 

agregáty vozidla. 

4. K ověření byl vytvořen matematický model hybridního vozidla s paralelním uspořádáním 

hnacího agregátu, který zároveň obsahuje modely tepelných okruhů celého vozidla a spotřeb 

ostatních agregátů vozidla. 

5. Celý optimalizační algoritmus je posléze testován a výsledky jsou podrobně diskutovány.                     

Sledován je zejména průběh optimalizačního procesu vzhledem k rychlosti konvergence 

optimalizační metody. 

 

 

Na základě pečlivě provedené rešerše k aktuálním problémům z oblasti zlepšování ekonomie a 

ekologie provozu vozidel byly body 2,3,4 a 5 stanoveny jako cíle disertační práce. 

 

Prvním cílem byl návrh popisu jízdní trasy použitelný pro sestavení cílové funkce optimalizace. 

Podrobně popsán v kapitole 4 práce. Postup je založen na rozdělení celé dráhy, získané jako záznam 

GPS, do menších sekcí dle některých klíčových parametrů. Pro takto získané sekce byla dále 

stanovena hodnota maximální průjezdní rychlosti na základě legislativního omezení a fyzikálního 

omezení rychlosti. Výstupem z tohoto zpracování trasy je struktura dat definující jednotlivé jízdní 

sekce vycházejícím z konstrukce optimalizačního algoritmu. 

 

Druhým cílem je návrh vlastní optimalizační metody pro úlohu nalezení minima spotřeby energie 

primárních zdrojů vozidla. Podrobně je to zpracováno v kapitole 6. Vychází se při tom zvolené 

koncepce hnacího agregátu hybridního vozidla a možností řízení toků energie mezi agregáty vozidla. 

Kvůli redukci počtu parametrů optimalizace je metody rozdělena do  dvou úrovní. 

• První tzv. „globální“ úroveň optimalizuje rychlost vozidla při jízdě podél zvolené jízdní 

dráhy. 



• Druhá tzv. „lokální“ úroveň optimalizace hledá pro rychlostní profil z globální úrovně 

optimalizačního algoritmu optimální toky energií mezi agregáty vozidla ( především) rozdělení 

hnacího výkonu na jednotlivé motory 

Celý optimalizační algoritmus byl sestaven v prostředí MATLAB/Simulink. 

 

Třetí cíl, popsaný v kapitole 5, je zaměřen nasestavení matematického modelu paralelního 

hybridního vozidla se zvoleným konceptem zapojení jednotlivých hnacích motorů. Obsahuje 

smyčku definující mechanický přenášený výkon a smyčku pracující s tepelným výkonem mezi 

jednotlivými agregáty vozidla. Zvláštní důraz je věnován energetickému propojení všech agregátů a 

to pro energie elektrické i tepelné a zejména jejich vzájemně propojené regulaci. Propojení všech 

agregátů elektrickou a tepelnou smyčkou ve vozidle i matematickém modelu umožňuje využít 

všech možností rekuperace energií, ať už generovaných v elektrickém agregátu nebo ztrátových 

tepelných energií. Elektrická a tepelná rekuperace je řízena pomocí externí řídící strategií (rozdělení 

hnacích výkonů) i pomocí vnitřních regulačních smyček (vytápění kabiny apod.). 

 

Čtvrtý cíl představuje provedení ověřovacích výpočtů. Výpočty byly provedeny pro různá 

nastavení optimalizačních algoritmů, pro různé jízdní dráhy a jejich výsledky byly vzájemně 

porovnány. V rámci tohoto porovnání byl sledován nejen  průběh konvergence optimalizace, ale 

také citlivost jednotlivých úrovní optimalizace vůči konečné spotřebě energie (a to i v závislosti na 

specifických vlastnostech každé úlohy). To vedlo k další modifikaci metody (popis původní verze 

uvádí podkapitola 6.3), popsané v kapitole 7.6. Také bylo proto ukázáno specifické chování celého 

optimalizačního algoritmu vzhledem k hustotě prostoru optimalizačních parametrů (zejména v 

globální úrovni optimalizace) a byla zde také uvedena doporučení k nastavování parametrů 

optimalizačních algoritmů celého optimalizačního balíčku. 

 

V závěru práce jsou navrženy možnosti dalšího vývoje který autor přirozeně spatřuje v rozšíření o 

fyzikální modely s jinými strukturami agregátů a zlepšení efektivity vlastního numerického řešení. 

 

Formální stránka: 

 

Práce je vhodně strukturovaná, napsána srozumitelně, klíčové informace jsou pečlivě vysvětlovány 

a diskutovány. Potřebnou úroveň má i po jazykové stránce, drobných překlepů je jen zanedbatelné 

množství. Grafická úprava také odpovídá požadované úrovni. Obrázky a tabulky jsou přehledné 

úhledně uspořádané.(Obrázek 36 neodpovídá popisu v textu – obsahuje jízdu setrvačností). Menší 

výhradu mám k volbě způsobu zobrazení výsledků simulací. Pro čtenáře, který není v problematice 

zcela ponořen není jednoduché představit si chování vozu jen na základě grafu rychlostního profilu 

a grafu parametru U. Za vhodnější bych považoval doplnit tyto obrázky ještě grafem nastavení 

běžných řídicích prvků vozu (plyn, brzda, spojka, zařazený převod). Také by pomohlo podrobnější 

vysvětlení chování vozidla jako celku na trati apod. 

 

Literatura: 

Literatura obsahuje 100 titulů literatury aktuální k řešené problematice a je z textu pečlivě  

odkazována. Počet autorových prací k dané problematice, uvedených v seznamu, je nadprůměrný. 

 

Přínos práce: 

 

Za hlavní přínos této práce považuji zaměření optimalizace na energetickou bilanci vozu z 

komplexnějšího pohledu. Potřeba tohoto zobecnění se ukazuje delší dobu a mohla by zásadně 



přispět k pochopení skutečných vlastností vozidel s hybridní strukturou, kde je stále ještě řada 

nejasností. Tedy existence simulačního prostředí tohoto typu je cenná zvláště z pohledu teorie 

vozidel a zkoumání dopravy obecně. Praktický dopad pro průmysl je podle mého názoru ještě dosti 

vzdálen, ale je představitelný. Aby takovéto systémy měly skutečný praktický význam, musely by 

opustit řadu předpokladů, které dnes obsahují (nekonstantní a fuzzy)  a respektovat ostatní provoz.   

 

Poznámky k případné diskusi 

 

Ke zpracování trati. 

• Data z GPS závisí mj. na tom, kdo a kdy je nahrál. V tom smyslu nejsou obecná. 

• Legislativní rychlostní profil je dán typem vozidla (jak implicitně, tak značky). 

• Ani geometricky ani při jízdě není poloměr zatáčky konstantní, obsahuje zakružovací 

oblouky (klotoidy). Ty jsou v praxi dosti dlouhé, jak se chápou při segmentaci? 

• Adhezní omezení (změna adheze v zatáčce znamená změnu technické rychlosti). Může tedy 

být dělení konstantní? 

 

Muselo by tedy, při praktickém nasazení, být zpracování dat trati pro optimalizační výpočet 

provedeno před každou simulací jízdy? 

 

K modelu 

• Jaká je strategie brzdění vozu vzhledem k rekuperaci.(z výsledků to vypadá, že zrychlení a 

zpoždění jsou stejné). 

• Příčný náklon vozovky se zjišťuje velmi obtížně, ale nehraje nepodstatnou roli a je reálným 

parametrem vozovky. Proč je zanedbán? 

 

 

K optimalizaci 

• Do optimalizace není zahrnuta cena času, která reálně existuje (časové náklady na vozidlo 

např. mzda posádky). Přitom zpomalování dopravy vede při požadavku zachování přepravních 

výkonů k nárůstu potřebného počtu vozidel. 

• Existence řešení není u hybridu zaručena průjezdem mezní rychlostí !  Část výkonu má 

vozidlo k dispozici jen při nabité baterii. 

• Jak je nastaven při testech? Koeficient komfortu je stejný pro podélné a boční zrychlení? 

 

 

Předloženou dizertační práci považuji za velmi zajímavou, autor v ní splnil všechny vytčené cíle a 

vzniklý simulační systém otevírá možnosti nových pohledů na chování hybridních vozidel. 

 

Předloženou práci DOPORUČUJI k obhajobě. 

 

V Praze 21.8.2020                                                               Ing. Jan Baněček Ph.D. 


