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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE

STROUHAL, M. Studie hybridního pohonu u kategorií N1 a  N2. Ostrava: Institut dopravy,

Fakulta strojní VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009, 60 s. Diplomová práce, vedoucí

doc. Ing. Rostislav Matějka, CSc.

Diplomová práce se zabývá využitím hybridního pohonu u vozidel kategorie N1 a N2.

V práci jsou popsány druhy uspořádání hybridního pohonu a  princip jeho funkce. Další část

je věnována vlastnímu experimentu s vozidly kategorie N1 a N2. Následuje návrh metody na

teoretické hodnocení využití hybridního pohonu, podle kterého následně provedu

vyhodnocení experimentu. V závěru práce je uvedeno celkové zhodnocení experimentu,

návrh na využití hybridních vozidel kategorie N1 a N2 a návrhy na zlepšení navrhnuté metody.

ANNOTATION OF THESIS

STROUHAL, M.  Study of Hybrid Propulsion of Vehicles Cathegories N1 a  N2,. Ostrava:

Institut of Transport, Faculty of Mechanical Engineering VŠB – Technical University of

Ostrava, 2009, 60 p. Thesis, head: doc. Ing. Rostislav Matějka, CSc.

Thesis deals with the use of hybrid propulsion for vehicles of category N1 a  N2.  The  work

described a hybrid drive arrangement of species and the principle of its functions. Another

part is devoted to experiment with thein own vehicles of category N1 and N2. Next is a draft

method for theoretical evaluation of the use of hybrid drive on road vehicles, according to the

assessment of the experiment. The conclusion is given an overall assessment of the work, the

specific use of hybrid vehicles of category N1 and N2 and recommendations to improve my

proposed method.
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Seznam použitého značení

Symboly:

F hnací síla vozidla [N]

Fk hnací síla vozidla na kolech [N]

icem celkový převodový poměr převodného ústrojí ve spojení

s elektromotorem [-]

icm celkový převodový poměr převodného ve spojení

se spalovacím  motorem [-]

Mem točivý moment elektromotoru [N.m]

Mt točivý moment spalovacího motoru [N.m]

n otáčky spalovacího motoru [s-1]

Ov odpor vzduchu [N]

P výkon [kW]

Pa výkon setrvačnosti [kW]

Pem výkon elektromotoru [kW]

Pf výkon odporu valení [kW]

Pk výkon na hnacích kolech vozidla [kW]

Pm výkon spalovacího motoru [kW]

Ps výkon odporu stoupání [kW]

Pt výkon odporu tahu [kW]

Pv výkon odporu vzduchu [kW]

r poloměr kola automobilu [m]

V rychlost [km.h-1]

ηc celková mechanická účinnost převodného ústrojí [-]
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Zkratky:

BAT baterie

CNG Compressed Natural Gas (stlačený zemní plyn)

CO oxid uhelnatý

CO2 oxid uhličitý

CVT Continuously Variable Transmission (převodovka s plynulou změnou

převodového poměru)

EM elektromotor

EM/G elektromotor/generátor

EV Electric Vehikle (elektrické vozidlo)

G generátor

HC uhlovodíky

LNG Liquefied Natural Gas (zkapalněný zemní plyn)

LPG Liquefied Petroleum Gas (zkapalněný propan – butan)

MP mechanická převodovka

NOx oxidy dusíku

OPEC Organization of the Petroleum Exporting Countries (Organizace zemí

vyvážejících ropu)

PHEV Plug-in hybrid electric vehicle („hybridní vozidlo do elektrické

zásuvky“)

PM pevné částice

PN přední náprava

PS planetové soukolí

ROZ rozvodovka

S spojka

SM spalovací motor

UC Urban Cycle (městský cyklus)

ZN zadní náprava
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1  Úvod
V dnešní době se stále častěji hovoří o docházejících světových zásobách ropy,

o špatném vlivu výfukových plynů na životní prostředí a o stále častějších smogových

situacích ve velkých městech. Proto i intenzivní výzkumy v oblasti vývoje nových způsobů

pohonu automobilu souvisí s rostoucím důrazem na snižování podílu automobilů na

poškozování životního prostředí hlukem a emisemi ve výfukových plynech, na neustále se

zvyšující ceně klasických pohonných hmot a na klesajících celosvětových zásobách ropy,

které budou jednou vyčerpány.

Ve vývoji nových pohonů existují v současnosti tyto základní směry:

- moderní extrémně úsporné vznětové a zážehové motory

- plynové motory

- motory na biopaliva

- motory na vodík

- pohony využívající elektrickou energii (elektromotory)

- hybridní pohony

Celosvětově převažuje výroba automobilů se zážehovým nebo vznětovým motorem.

Tento trend zůstává i nyní, ale novou technologií v automobilovém průmyslu, která je již dnes

dostupná i na našem trhu, je automobil s hybridním pohonem.

Hybridní pohon v současné době vyvíjí nebo dokonce již i uvádí na trh téměř všechny

automobilové koncerny. Hybridní pohon se začíná uplatňovat také v oblasti nákladních

automobilů, autobusů a dokonce i tahačů.
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1.1  Emise výfukových plynů
Výfukové plyny motorových vozidel jsou směsí chemických látek, jejichž složení

závisí na druhu paliva, typu a stavu spalovacího motoru. Složení výfukových plynů může mít

nežádoucí efekt na životní prostředí a lidský organismus. Zpočátku byly tyto problémy

markantní pouze v místech silného dopravního ruchu (velká města), ale v současné době je

zřejmé, že zvyšující se množství motorových vozidel je jednou z možných příčin globálních

atmosférických změn, které mohou vést k ovlivnění celkového klimatu naší planety.

Nejběžnějším kontaminantem ovzduší je oxid uhličitý (CO2), který je jednou z významných

příčin skleníkové efektu. V dopravě má na neustálé stoupání emisí CO2 vliv především

individuální automobilová doprava a silniční nákladní doprava. Z tohoto důvodu se

s rozvojem automobilového průmyslu výzkumy zaměřují i na snížení spotřeby paliva a tím i

emisí CO2, které automobily vypouští při provozu do ovzduší. Spalovací motor má sice ještě

určité rezervy, ale ty situaci zásadnějším způsobem nevyřeší. Proto se neustále vyvíjejí nové

způsoby pohonu automobilů.
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Obr. 1 Celosvětový vývoj produkce CO2 způsobený silniční dopravou [1]
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Emisní limity Euro

Emisní směrnice Euro je platná v zemích Evropské unie a stanovuje limitní hodnoty

výfukových exhalací. Tyto směrnice se týkají jak vznětových, tak zážehových motorů s tím,

že pro oba typy platí mírně odlišné limity. Hodnoty se uvádějí v gramech na ujetý kilometr.

Jako první byl zaveden emisní limit Euro 1, a to v roce 1992. Od té doby vstoupily

v platnost emisní limity Euro 2, Euro 3, Euro 4 a nyní čeká automobilky další zpřísnění

v podobě emisního limitu Euro 5, který vstoupí v platnost v roce 2009. V roce 2014 by měl

vstoupit v platnost limit Euro 6. Pro názornost je postupný vývoj emisních předpisů  ukázán

u vozidel kategorie M1 v tab. 1.

Tab. 1 Přehled emisních limitů Euro u vozidel kategorie M1 [2]

Limit Datum
zavedení

CO
(g/km)

HC
(g/km)

HC+NOx
(g/km)

NOx
(g/km)

PM
(g/km)

Vznětové motory
Euro 1 * 1992 2.72 - 0,97 - 0,14
Euro 2 * 1996 1,00 - 0,70 - 0,08
Euro 3 2000 0,64 - 0,56 0,50 0,05
Euro 4 2005 0,50 - 0,30 0,25 0,025
Euro 5 2009 0,50 - 0,25 0,20 0,005
Zážehové motory
Euro 1 1992 2,72 - 0,97 - -
Euro 2 1996 2,20 - 0,50 - -
Euro 3 2000 2,30 0,20 - 0,15 -
Euro 4 2005 1,00 0,10 - 0,08 -
Euro 5 2009 1,00 0,075 - 0,06 0,005

* platí pro komůrkové naftové motory

Pozn. U kategorie vozidel N1, která je obdobná kategorii M1, nejsou emisní limity  totožné

s emisními limity kategorie M1.

Hodnoty z tab. 1 jsou zpracovány do grafů viz obr. 2 a obr. 3.
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Obr. 3 Vývoj emisních limitů u vozidel kategorie M1 se zážehovým motorem

1.2  Ropa
Surová ropa je bezpochyby nejdůležitější komoditou na světě díky své dosavadní

nenahraditelnosti ve světové ekonomice. Je základní surovinou pro výrobu benzínu, nafty,

leteckého paliva, olejů, maziv, plastů atd.

Ropa, jako hlavní nositel energie pro dopravu, by při odhadovaném nárůstu počtu

automobilů z dnešních 800 milionů na zhruba 1,3 miliardy za 20 let měla vydržet asi do roku

2040 [3].
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Na ropu a zemní plyn připadá asi 1/3 světových zásob fosilních energetických zdrojů.

Zbývající 2/3 zaujímá uhlí, které je po světě rovnoměrněji rozloženo než ropa. V zemích

OPEC je soustředěno téměř 75 % světových zásob ropy. Organizace zemí vyvážejících ropu

(OPEC) je mezivládní organizace sdružující 13 zemí exportující ropu.

Cena ropy:

Cenu ropy ovlivňuje především její dodávka na světový trh, neboli nabídka, která je

velice nepružná a nedokáže rychle reagovat na vyšší poptávku. Nabídka je bedlivě sledována

a může být ovlivněna především geopolitickým napětím, celosvětovou ekonomikou, válkami

atd. Kromě toho existují i sezónní faktory, kdy například ovlivňuje cenu ropy v letních

měsících zvýšená poptávka po palivech z důvodu motoristické sezóny apod.

Obr. 4 Vývoj ceny ropy [4]

Spotřeba a zásoby ropy:

Světová spotřeba ropy neustále roste a vzhledem k tomu, že zdroje ropy jsou omezené,

je jen otázkou času kdy spotřeba ropy dosáhne svého vrcholu. Aktuálně potvrzené zásoby by

měly při stávající spotřebě stačit asi na 40 let [5].

Pro měření objemu ropy se používá míry 1 barel = 158,97 litrů. Množství ropy se také

někdy udává v tunách.
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Obr. 5 Světová spotřeba ropy [6]

Obr. 6 Prokázané světové zásoby ropy na konci roku 2007 v mld. barelů [7]
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1.3  Automobily
Se spotřebou ropy, emisemi výfukových plynů také úzce souvisí i celosvětový růst

počtu automobilů a jejich výroba. Celkový počet motorových vozidel na světě se zvětšil

z přibližně 500 miliónů v roce 1985 na přibližně 900 miliónů v roce 2005 a očekává se, že

v roce 2020 dosáhne počet motorových vozidel hodnoty až 1,5 miliardy [8].
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Obr. 7 Odhadovaný počet registrovaných automobilů na světě [8]

Výroba motorových vozidel:

V roce 2007 vede automobilový svět s téměř 10 miliony ročně vyrobených automobilů

Japonsko. Spojené státy americké v roce 2007 vyrobily 7,74 milionu aut a Německo 5,2

milionu automobilů. Čtvrté místo patří Číně [9].

Obr. 8 Počet vyrobených osobních automobilů ve světě (mil./rok) [10]
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2  Hybridní vozidla a jejich systémy

2.1  Historie hybridních vozidel
První hybridní automobily jsou prakticky stejně staré jako automobilismus samotný.

V roce 1898 postavil Němec Dr. Ferdinand Porsche ve vídeňské firmě Lohner & spol. první

automobil kombinující více pohonů. Tento automobil byl označen jako Lohner-Porsche.

Spalovací motor poháněl generátor vyrábějící elektrickou energii pro elektromotory umístěné

v hlavách předních hnacích kol.

Obr. 9 První hybridní automobil Lohner – Porsche

V roce 1909 byl Němci Henrimu Pieperovi ve Spojených státech amerických udělen

patent na hybridní pohon. Jednalo se o kombinaci benzinového motoru a elektromotoru.

Elektromotor měl pouze pomoci benzinovému motoru při zrychlování vozidla.
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2.2  Alternativní pohony vozidel
Z důvodu negativních změn klimatických podmínek, stoupající spotřeby energie a

vyčerpání zásob fosilních paliv se stále zvyšuje zájem o alternativní pohony vozidel.

Běžně používaná paliva:

· benzin

· motorová nafta

Alternativní paliva a energie:

· metanol, etanol

· methylester řepkového oleje (bionafta)

· stlačený zemní plyn (CNG), zkapalněný zemní plyn (LNG),

 zkapalněný propan-butan (LPG),

· vodík

· sluneční energie

· vzduch

· elektrická energie (elektromobily)

· kombinace několika zdrojů energie (hybridní pohon)
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2.3  Hybridní pohon
Hybridní pohon je označení pro kombinaci několika zdrojů energie pro pohon

jednoho motorového vozidla. Nejčastěji máme na mysli kombinaci elektromotoru a

spalovacího motoru.

Hybridní pohony představují jednu z cest ke snížení energetické náročnosti a

ekologické zátěže automobilové dopravy.

Druhy hybridních pohonů:

- spalovací motor + elektromotor + baterie

- spalovací motor + elektromotor + externí přívod elektrické energie (trolej)

- spalovací motor + setrvačník

- plynová turbína + generátor + baterie + elektromotor

Za účelem snížit nevýhody elektromobilů (malý akční rádius, malý jízdní výkon a

dlouhá doba dobíjení baterie) a na druhé straně zajistit pro určité oblasti provoz bez emisí,

nabízí se kombinace pohonu vozidla se spalovacím motorem a s elektromotorem, tzv.

hybridní pohon.

Hybridní automobil je konstruován tak, aby převzal dobré vlastnosti automobilů se

spalovacím motorem (vysoký měrný výkon pohonné jednotky, která umožňuje vynikající

akceleraci vozidla) a elektromobilů, které mají sice vyšší provozní náklady a hmotnost (díky

ceně a hmotnosti baterie), zato ale využívají energii z baterie s vyšší účinností. Podstatnou

výhodou u elektromobilů je i možnost rekuperace brzdného výkonu zpět do baterie.
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2.4  Uspořádání hybridních pohonů

· paralelní
· sériové
· kombinované

SM – spalovací motor, MP – mechanická převodovka, BAT – baterie,

G –generátor, EM – elektromotor, EM/G – elektromotor/generátor, PS – planetové soukolí

Obr. 10 Uspořádání hybridních pohonů

2.4.1  Paralelní uspořádání hybridního pohonu

Automobil s paralelním uspořádáním hybridního pohonu je vybaven spalovacím

motorem, elektromotorem a generátorem. Nejčastějším uspořádáním paralelního hybridního

pohonu je umístění elektromotoru a generátoru mezi spalovací motor a převodovku. Dalším

uspořádáním je umístění elektromotoru a generátoru až za převodovku. Nejčastěji je

používána planetová převodovka. Elektromotor a generátor je k výstupnímu hřídeli

spalovacího motoru  (popř. k výstupnímu hřídeli převodovky) připojen paralelně nejčastěji

pomocí ozubeného soukolí.
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SM – spalovací motor, MP – mechanická převodovka, EM/G – elektromotor/generátor,

BAT – baterie, ROZ - rozvodovka

Obr. 11 Paralelní uspořádání hybridního automobilu

Výsledný moment hybridního pohonu je dán součtem okamžitých momentů

spalovacího motoru a elektromotoru. Pokud je tedy využíván pouze jeden motor, druhý rotuje

s ním, aniž by dodával výkon (volnoběh), nebo může být odpojen přes spojku. Obvyklý režim

paralelního hybridu je, že většinu výkonu dodává spalovací motor a elektromotor využívající

elektrickou energii z baterie se zapojuje pouze v případě akcelerace, čímž se zvýší krátkodobě

požadovaný výkon. Tímto navýšením točivého momentu poskytuje paralelní hybrid

výkonovou rezervu. Paralelní uspořádání pohonu umožňuje také čistě elektrický pohon.

U tohoto uspořádání postačuje analogicky měnit otáčky elektromotoru ve vztahu ke

spalovacímu motoru. To splňuje pouze elektromotor nakrátko se silným budícím vinutím.

Maximální otáčky elektromotoru odpovídají maximálním otáčkám spalovacího motoru.

Generátor plní funkci startéru motoru a alternátoru. U tohoto systému lze také využít

kinetickou energii vozidla k dobíjení zásobníku energie (baterie). Baterie se dobíjí pomocí

generátoru, který přeměňuje kinetickou energii na energii elektrickou. K dobíjení baterie

dochází především při zpomalování vozidla vlivem brzdného účinku spalovacího motoru (při

uvolnění akceleračního pedálu) a také při brzdění vozidla provozní brzdou. K akumulaci

elektrické energie slouží baterie s výrazně větším napětím než je v běžných automobilech.
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Vhodnou momentovou charakteristikou elektromotoru lze zaručit dostatečný moment

celého soustrojí na hnacích kolech vozidla v celém rozsahu uvažovaných rychlostí. Převodová

skříň může být proto velmi jednoduchá. Ve srovnání se sériovým pohonem je nevýhodou

tohoto uspořádání použití přídavné spojky a převodovky.

2.4.2  Sériové uspořádání hybridního pohonu

Sériový hybridní pohon se v mnohém podobá vozidlu s čistě elektrickým pohonem.

Jednotlivé hnací součásti jsou vzájemně uspořádány za sebou. Spalovací motor pohání

generátor, není tedy přímo spojen s hnacími koly. U tohoto uspořádání není potřeba mezi

spalovací motor a elektromotor umísťovat převodovku, protože elektromotor pracuje v širším

rozsahu otáček než spalovací motor. Z toho důvodu může být spalovací motor provozován jen

ve velmi úzkém rozsahu otáček, ve kterém má nejvyšší točivý moment, tedy nejnižší spotřebu

paliva Převodovka se může použít pouze na výstupním hřídeli elektromotoru ke změně

točivého momentu.

Generátor má dvě funkce, buď slouží k dobíjení baterie nebo dodává elektrickou

energii elektromotoru, který  pohání hnací kola automobilu. K dobíjení baterie lze také využít

rekuperačního brzdění vozidla, při kterém elektromotor začne fungovat jako generátor a

přeměňuje kinetickou energii vozidla na energii elektrickou. Elektrická energie baterie je pak

zpětně využita k pohonu elektromotoru. Ale pokud baterie nemohou pokrýt momentální

potřebu elektrické energie pro elektromotor, je spalovací motor automaticky nastartován a

pohání generátor. Při požadavku maximálního výkonu, je potřebná energie dodána

elektromotoru jak z baterie, tak i generátorem. Elektromotorů může být v automobilu několik,

buď podle počtu poháněných náprav, nebo je lze umístit do hlav hnacích kol.

Hlavní výhodou sériového hybridu je, že otáčky spalovacího motoru nejsou závislé na

otáčkách kol a také, že spalovací motor může pracovat v optimálním pracovním bodě. Další

výhoda spočívá v umístění elektromotorů v hlavách kol, při kterém není třeba používat

převodovku, rozvodovku či hnací hřídele. Nevýhodou tohoto uspořádání je vícenásobná

přeměna energie. Ztráty při přeměně energie jsou způsobené především její dvojí transformací

(mechanická energie → elektrická energie → mechanická energie).

V porovnání s paralelním uspořádáním hybridního pohonu je jeho efektivita vyšší při

pomalé přerušované jízdě ve městě, naopak s rostoucí rychlostí se projevují výhody

paralelního pohonu.
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SM – spalovací motor, G – generátor, EM – elektromotor

BAT – baterie, ROZ - rozvodovka

Obr. 12 Sériové uspořádání hybridního automobilu

Nevýhody základních koncepcí paralelního a sériového uspořádání vedly k vývoji

kombinovaného hybridního systému.

2.4.3  Kombinované uspořádání hybridního pohonu

Kombinované pohony lze rozdělit na přepínatelné a na pohony s dělením výkonu.

Kombinované pohony přepínatelné

Mohou pracovat buď jako čistě sériové při rozpojené spojce  nebo jako čistě paralelní

při sepnuté spojce.
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SM – spalovací motor, G – generátor, S – spojka, EM – elektromotor

BAT – baterie, ROZ - rozvodovka

Obr. 13 Schéma kombinovaného přepínatelného pohonu

Kombinované pohony s dělením výkonu

Kombinovaný pohon s dělením výkonu je vybaven tzv. děličem výkonu. Dělič výkonu

rozděluje nebo slučuje výkon spalovacího motoru, elektromotoru a generátoru. Jako děliče

výkonu se běžně používá planetové soukolí, které je ve funkci diferenciálu. V soukolí

planetové převodovky je jedna z výstupních hřídelí spojena s elektromotorem a poháněnými

koly vozidla, a druhá výstupní hřídel je spojena s generátorem. Proto může být přenos výkonu

spalovacího motoru na hnací kola vozidla realizován buď mechanickou cestou (paralelní

hybrid) nebo elektrickou cestou (sériový hybrid). O tom kolik procent výkonu půjde

mechanickou či elektrickou cestou rozhoduje režim, ve kterém se automobil nachází.

Příkladem tohoto řešení je hybridní pohon TOYOTA Hybrid Synergy Drive, což je

inteligentní systém, který optimálně kombinuje zážehový motor s výkonným elektromotorem.

Tento hybridní pohon je použit u automobilu TOYOTA Prius druhé generace.

Výhodou tohoto systému je zachování optimálního pracovního bodu spalovacího

motoru, a tedy nízké spotřeby paliva. Dosahuje  se toho plynulým dělením výkonu potřebného

k pohonu vozidla mezi spalovací motor a elektromotor. Další výhodou oproti sériovému
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uspořádání je snížení ztrát při přenosu energie z prvotního motoru (část výkonu se totiž

přenáší mechanicky s malými ztrátami).

SM – spalovací motor, PS – planetové soukolí, G – generátor,

EM – elektromotor, BAT – baterie, ROZ - rozvodovka

Obr. 14 Kombinované uspořádání hybridního pohonu s děličem výkonu

Obr. 15 Schéma kombinovaného hybridního pohonu s děličem výkonu

(koncepce Toyota)



- 26 -

Obr. 16 Hybridní pohon TOYOTA Hybrid Synergy Drive

2.5  Typy hybridních systémů

· Micro-hybrid

· Mild-hybrid

· Full-hybrid

Micro-hybrid

Elektromotor spojený se spalovacím motorem pomocí řemenu plní funkci startéru

motoru a generátoru. Tyto vozidla využívají tzv. stop-start režim, který sníží spotřebu paliva

asi o 6 % [11]. Tento režim při zastavení vozidla vypíná chod motoru a následně ho spouští

při rozjezdu vozidla. Avšak je-li spalovací motor vypnut tak ostatní spotřebiče jako např.

klimatizace zůstávají v chodu (není to ale pravidlem).

Mild-hybrid

Tento systém pro podporu spalovacího motoru využívá malý elektromotor, který je

umístěný mezi spalovacím motorem a převodovkou. Elektromotor pracuje buď jako spouštěč

spalovacího motoru nebo jako generátor, který slouží k dobíjení baterie při rekuperačním

brzdění vozidla. V případě potřeby akcelerace pohání hnací kola i elektromotor. Oproti
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systému Micro-hybrid je elektromotor využíván častěji a snižuje spotřebu paliva asi

o 20-40 % [11]. Elektromotor však nemá dostatečný výkon k samostatnému pohonu vozidla.

Full-hybrid

Jedná se o hybridní vozidlo, které je schopno jízdy pouze na elektrický pohon nebo

může kombinovat k pohonu jak spalovací motor tak elektromotor. Toto vozidlo je vybaveno

tzv. děličem výkonu. Dále je ve vozidle umístěn elektromotor o vyšším výkonu oproti

předchozím systémům. Protože je vozidlo schopné jízdy pouze na elektrický pohon může mít

spalovací motor o nižším výkonu. Baterie má vyšší kapacitu a  nabíjí se rekuperačním

brzděním.

Dalším krokem ve zdokonalení těchto hybridů je tzv. PHEV (Plug-in hybrid electric

vehicle). Vozidlo je vybaveno baterií umožňující dobíjení ze sítě. Technologie plug-in

umožňuje dobíjení baterie vozidla z běžné elektrické zásuvky a klade větší důraz na elektrický

pohon než stávající hybridní vozidla. Plug-in Hybridy mají oproti ostatním systémům větší

kapacitu baterie, která umožňuje delší jízdu pouze na elektrický pohon.

.

2.6  Provozní režimy vozidla s hybridním pohonem
Pro ukázku jednotlivých provozních režimů hybridního pohonu jsem si vybral

automobil TOYOTA Prius druhé generace, který je prvním sériově vyráběným hybridním

vozidlem. Hnací ústrojí vychází z kombinovaného uspořádání s děličem výkonu.

Při plynulém rozjezdu a jízdě ve městě do 45 km/h pohání vozidlo jen elektromotor za

předpokladu, že jsou baterie dostatečně nabité. Při potřebě většího výkonu se spalovací motor

samočinně rozběhne. Rozdělení výkonu ze spalovacího motoru na generátor a elektromotor

zajišťuje elektronicky řízená převodovka CVT (Continuously Variable Transmission)

s plynulou změnou převodového poměru.

Obr. 17 Hybridní vozidlo TOYOTA Prius
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Technické parametry vozidla: [12]

Motor 1,5 l VVT – i řadový zážehový čtyřválec

Rozvod 16 ventilů, DOHC,
VVT-i

Zdvihový objem [cm3] 1 497
57Maximální výkon [kW]

při otáčkách [1/min] 5 000
115Maximální točivý moment [N.m]

při otáčkách [1/min] 4 000
Emisní limit Euro 4

Elektronicky řízené vstřikování
paliva EFI/LH jetronic

Synchronní elektromotor
50Maximální výkon [kW]

při otáčkách [1/min] 1 200 - 1 540
400Maximální točivý moment [N.m]

při otáčkách [1/min] 0 - 1 200

Niklmetalhydridová baterie (NiMH)
Napětí [V] 201,6

Počet článků 28
Kapacita [A.h] 6,5
Hmotnost [kg] 39

Převodovka
CVT – převodovka s plynulou změnou převodového poměru

Rychlosti

Maximální rychlost [km/h] 170

Zrychlení z 0 na 100 km/h [s] 10,9
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Hmotnosti a rozměry

Celková hmotnost vozidla [kg] 1725

Délka [mm] 4450

Šířka [mm] 1725

Výška [mm] 1490

Rozvor [mm] 2700

Rozchod vpředu [mm] 1510

Rozchod vzadu [mm] 1480

Objem palivové nádrže [l] 45

Objem zavazadlového prostoru [l] 408

Spotřeba paliva a emise CO2

Město [l/100 km] 5,0

Mimo město [l/100 km] 4,2

Kombinovaná [l/100 km] 4,3

Emise Euro 4

CO2 Město [g/km] 115

CO2 Mimo město [g/km] 99

CO2 Kombinované [g/km] 104

Provozní režimy vozidla: [12]

Rozjezd

Pro počáteční akceleraci a pro pomalou jízdu využívá vysoce účinný elektromotor

k pohonu automobilu energii z baterie. Zážehový motor nespotřebovává žádné palivo, vozidlo

je prakticky nehlučné a neprodukuje žádné emise.
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Obr. 18 Tok energie při rozjezdu vozidla

Jízda

Při rychlejší jízdě využívá vozidlo především zážehový motor a elektromotor je

současně využíván pouze při potřebě většího výkonu. Elektrickou energii elektromotoru

dodává generátor, který je poháněn zážehovým motorem. Může rovněž docházet k dobíjení

baterie (nadbytečný výkon spalovacího motoru je využit k dobíjení baterie) pomocí

generátoru. Jízdní podmínky se neustále monitorují pomocí senzorů, které zajišťují okamžitou

výrobu dostatečné energie k udržení rovnoměrné jízdy. Při této rychlosti v městském režimu

jízdy vykazuje vozidlo spotřebu  5,0 litru/100 km.

Obr. 19 Tok energie při jízdě vozidla
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Zrychlení, jízda do svahu

Při předjíždění, jízdě do svahu nebo při náhlé akceleraci dodává potřebný výkon   jak

zážehový motor, tak i elektromotor, kterému dodává elektrickou energii jak generátor, tak i

baterie. Vozidlo tak může akcelerovat z 0 na 100 km/h za méně než 11 sekund. Při

předjíždění spotřebovává vozidlo 5 litrů paliva na 100 km.

Obr. 20 Tok energie při akceleraci vozidla

Brzdění, jízda ze svahu

Při brzdění vozidla nebo při jízdě ze svahu přeměňuje elektromotor ve funkci

generátoru jinak neužitečnou kinetickou energii na energii elektrickou pro dobíjení baterie.

Baterie se dobíjí především  při brzdění vozidla vlivem brzdného účinku motoru a částečně

také při provozním brzdění. Vozidlo neprodukuje žádné emise a není  hlučné.

Obr. 21 Tok energie při brzdění vozidla
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Režim EV

V režimu EV (Electric Vehicle) je vozidlo poháněno až do rychlosti 45 km/h výhradně

elektromotorem, který čerpá energii z baterie. Nespotřebovává se žádné palivo a neprodukují

se žádné emise. Vozidlo je prakticky zcela tiché.

Obr. 22 Tok energie v režimu EV

Zastavení

Při zastavení se zážehový motor vozidla vypne kvůli úspoře paliva. Všechny další

systémy, včetně elektrické klimatizace, nadále pracují. Spotřeba paliva je nulová a vozidlo

neprodukuje žádné emise.

Obr. 23 Tok energie při zastavení vozidla
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3  Aplikace pro kategorie N1 a N2

Pro svou diplomovou práci, ve které zkoumám možnosti využití hybridního pohonu

pro kategorie vozidel N1 a  N2, jsem si vybral vozidla, jež jezdí v tzv. rozvážkovém režimu.

Rozvážková vozidla jsem si zvolil z toho důvodu, že při rozvážkové službě dochází k častým

nakládkám a vykládkám zboží, z čehož plyne opakované rozjíždění a zastavování vozidla. A

právě při rozjíždění a zastavování vozidla (resp. brzdění) je využíván elektromotor nebo

generátor hybridního pohonu, jak jsem již uvedl v kap. 2.5. Další důvod, který ovlivnil můj

výběr, je velký počet vozidel kategorie N1 a N2, které provádí rozvážkové služby.

Kategorie vozidel podle EHK-OSN:

Kategorie L  – motorová vozidla zpravidla s méně než čtyřmi koly

Kategorie M  – motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu

   osob

Kategorie N – motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se

   pro přepravu nákladů

Kategorie O – přípojná vozidla

Kategorie T – traktory zemědělské nebo lesnické

Kategorie S – pracovní stroje

Kategorie R – ostatní vozidla, která nelze zařadit do výše uvedených kategorií

Kategorie vozidel N se člení na:

a) N1 – vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg,

b) N2 – vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost převyšuje 3 500 kg, avšak

         nepřevyšuje 12 000 kg,

c) N3 – vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost převyšuje 12 000 kg.
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3.1 Rozvážkové vozidlo kategorie N1

Pro návrh využití hybridního pohonu u kategorie vozidel N1 jsem si vybral vozidlo

FORD Transit 350L. Tímto vozidlem se provádí rozvážka denního tisku a časopisů. Rozvoz

zboží se provádí v přibližně v čase od 1:00 do 5:30 od pondělí do soboty.

Technický popis vozidla:

Druh vozidla: skříňový nákladní automobil

Kategorie vozidla: N1

Tovární značka: Ford

Typ, model: Transit 350L

Rok výroby: 2002

Typ motoru: 2.4 DURATORQ TDDI DOFA

Palivo: motorová nafta

Max. výkon [kW]/otáčky [min-1]: 92/3 800

Zdvihový objem [cm3]: 2 402

Převodovka: pětistupňová převodovka s přímým

řazením

Emise (směrnice EHS/ES): 2001/1A

Rozměry vozidla:

Celková délka [mm]: 5 651

Celková šířka [mm]: 1 974

Celková výška [mm]: 2 590

Hmotnosti:

Provozní hmotnost [kg]: 1 842

Největší povolená hmotnost [kg]: 3 500

Největší povolená hmotnost na nápravu [kg]: 1 650 (PN); 2 250 (ZN)

Uspořádání pohonu: 4 x 2 (pohon ZN)



- 35 -

Obr. 24 Rozvážkové vozidlo FORD Transit 350L

Obr. 25 Ložná plocha vozidla
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3.1.1  Průzkum provozního režimu vozidla kategorie N1

Den průzkumu: 13. 3. 2009
Čas průzkumu: 1:10 – 5:25
Trasa jízdy vozidla: viz obr. 26
Průzkum provozního režimu: viz Příloha 1 – Záznam provozního režimu vozidla kategorie N1

Tab. 2: Místa nakládky a vykládky zboží

Trasa
rozvozu

Prováděná
činnost se

zbožím

Odhadovaná hmotnost
naloženého/vyloženého

zboží
[kg]

Doba
nakládky/vykládky

zboží
[min]

Vzdálenost
na trase

[km]

Brno nakládka
zboží 1 500 45 0,0

Hustopeče vykládka
zboží 750 15 33,0

Rakvice vykládka
zboží 40 2

Rakvice vykládka
zboží 40 2

45,5

Podivín vykládka
zboží 40 2

Podivín vykládka
zboží 80 5

50,5

Velké
Bílovice

vykládka
zboží 40 2

Velké
Bílovice

vykládka
zboží 50 2

55,5

Týnec vykládka
zboží 40 2 70,5

Břeclav vykládka
zboží 60 3

Břeclav vykládka
zboží 60 3

Břeclav vykládka
zboží 70 5

Břeclav vykládka
zboží 70 5

82,5

Valtice vykládka
zboží 50 2

Valtice vykládka
zboží 50 2

93,5

Lednice vykládka
zboží 60 3 101,5

Břeclav 109,5



- 37 -

- místo nakládky/vykládky
  - trasa jízda vozidla

Obr. 26 Trasa jízdy vozidla kategorie N1
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3.2 Rozvážkové vozidlo kategorie N2

Pro návrh využití hybridního pohonu u kategorie vozidel N2 jsem si vybral vozidlo

IVECO Daily 50C13V. Tímto vozidlem se provádí rozvoz nábytku a bytových doplňků

především ve městě Brno a jeho okolí. Rozvoz zboží se provádí v pracovní dny přibližně

v čase od 9:00 do 17:00.

Technický popis vozidla:

Druh vozidla: skříňový nákladní automobil

Kategorie vozidla: N2

Tovární značka: Iveco

Typ, model: Daily 50C13V

Rok výroby: 2000

Typ motoru: 8140.43 S

Palivo: motorová nafta

Max. výkon [kW]/otáčky [min-1]: 92/3 600

Zdvihový objem [cm3]: 2 798

Převodovka: šestistupňová převodovka s přímým

řazením

Emise (Směrnice EU): 96/1 Euro 2

Rozměry vozidla:

Celková délka [mm]: 7 012

Celková šířka [mm]: 1 996

Celková výška [mm]: 2 930

Hmotnosti:

Provozní hmotnost [kg]: 2 635

Největší povolená hmotnost [kg]: 5 200

Největší povolená hmotnost na nápravu [kg]: 1 900 (PN); 3 700 (ZN)

Uspořádání pohonu: 4 x 2 (pohon ZN)
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Obr. 27 Rozvážkové vozidlo IVECO Daily 50C13V

Obr. 28 Ložná plocha vozidla
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3.2.1  Průzkum provozního režimu vozidla kategorie N2

Den průzkumu: 11. 4. 2009
Čas průzkumu: 9:00 – 14:00
Trasa jízdy vozidla: viz obr. 29
Průzkum provozního režimu: viz Příloha 2 – Záznam provozního režimu vozidla kategorie N2

Tab. 3: Místa nakládky a vykládky zboží

Trasa rozvozu
Prováděná
činnost se

zbožím

Odhadovaná hmotnost
naloženého/vyloženého

zboží
[kg]

Doba
nakládky/vyklá

dky zboží
[min]

Vzdálenost
na trase

[km]

Brno – Staré Brno nakládka
zboží 750 40 0,0

Brno - Komín vykládka
zboží 50 10 6,6

Brno – Královo Pole vykládka
zboží 80 10 10,8

Brno – Řečkovice a
Mokrá Hora

vykládka
zboží 40 10 14,0

Brno – Černá Pole vykládka
zboží 60 10 20,1

Brno - Husovice vykládka
zboží 150 20 21,4

Brno - Maloměřice vykládka
zboží 100 20 23,4

Brno - Vinohrady vykládka
zboží 50 10 27,0

Brno - Slatina vykládka
zboží 130 20 32,4

Brno - Chrlice vykládka
zboží 90 10 38,2

Brno – Staré Brno 50,4
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- místo nakládky/vykládky
  - trasa jízda vozidla

Obr. 29 Trasa jízdy vozidla kategorie N2
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3.3  Provozní režimy vozidla

· rozjezd vozidla: - uvedení stojícího vozidla do pohybu,

- plynulé zrychlení stojícího vozidla  na rychlost 15 až 20 km/h

- zařazený 1. rychlostní stupeň

· zrychlení vozidla: - zrychlení vozidla z rychlosti 15 až 20 km/h

na rychlost odpovídající maximální konstrukční rychlosti

vozidla

- zařazený 2. a vyšší rychlostní stupeň

· jízda vozidla: - jízda vozidla přibližně stálou libovolnou rychlostí

- zařazen libovolný rychlostní stupeň

· zpomalení vozidla: - uvolnění akceleračního pedálu

- vozidlo plynule snižuje rychlost vlivem brzdného účinku

motoru

- zařazen libovolný rychlostní stupeň

· brzdění vozidla: - sešlápnutí brzdového pedálu

- snížení rychlosti vozidla nebo jeho zastavení pomocí provozní

brzdy

- zařazen libovolný rychlostní stupeň nebo je rychlostní stupeň

vyřazený

· zastavení vozidla: - sešlápnutí brzdového pedálu

- okamžik, kdy vozidlo dosáhne nulové rychlosti pomocí

provozní brzdy

- zařazen neutrál
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4  Analýza provozního režimu
Pro vyhodnocení provozního režimu rozvážkových vozidel kategorie N1 a  N2 jsem

vycházel z provozních režimů vozidla TOYOTA Prius, které jsem uvedl v kap. 2.5. Využil

jsem také informací ze zkušebních jízd s tímto vozidlem, které publikují internetové stránky

zabývající se motorismem.

4.1  Jízdní režimy vozidla s hybridním pohonem

· plynulý rozjezd: - pohon pouze elektromotorem až do rychlosti 45 km/h,

elektromotoru dodává elektrickou energii pouze baterie

· rychlý rozjezd: - pohon elektromotorem a spalovacím motorem, elektromotoru

dodává elektrickou energii baterie i generátor

· jízda vozidla: - pohon pouze spalovacím motorem, generátor dobíjí baterie

a současně může dodávat elektrickou energii elektromotoru

· zrychlení vozidla: - pohon elektromotorem a spalovacím motorem, elektromotoru

dodává elektrickou energii baterie i generátor

· jízda do svahu: - pohon elektromotorem a spalovacím motorem, elektromotoru

dodává elektrickou energii baterie i generátor

· jízda ze svahu: - dobíjení baterie pomocí elektromotoru, který je ve

funkci generátoru

· zpomalení vozidla: - dobíjení baterie pomocí elektromotoru, který je ve

funkci generátoru

· brzdění vozidla: - dobíjení baterie pomocí elektromotoru, který je ve

funkci generátoru

· zastavení vozidla: - vypnutí spalovacího motoru

Pozn.: U vozidel s hybridním pohonem se používá mechanická převodovka se

samočinným řazením,  avšak u téměř všech vozidel pouze se spalovacím motorem je

použita mechanická převodovka s přímým řazením. Z tohoto důvodu je třeba určit

provozní režim vozidla při zařazeném neutrálu, který u vozidel s hybridním pohonem

nemůže nastat.
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Doplnění provozních režimů:

· jízda se zařazeným neutrálem: - tento provozní režim odpovídá

zpomalení resp. brzdění vozidla

Obr. 30 Provozní režimy vozidla s hybridním pohonem

Shrnutí:

Při provozu vozidla dodává většinu výkonu spalovací motor a elektromotor se

zapojuje pouze v případě zrychlení, čímž krátkodobě zvýší požadovaný výkon. Pouze

elektromotor pohání vozidlo pouze při jeho plynulém rozjezdu. Pokud spalovací motor výkon

nedodává, otáčející se kola vozidla se stávají zdrojem energie pro generátor, který přeměňuje

kinetickou energii na energii elektrickou a  tím dobíjí baterie. Jestliže spalovací motor pracuje

s větším momentem než je požadovaný, jeho výkon se pak rozděluje na pohon kol a na

dobíjení baterie pomocí generátoru.
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4.2  Rovnováha výkonů vozidla v přímé jízdě

Pro výkon P [kW] a rychlost jízdy V [km/h] platí:

][
3600

kWVFP ×
=     (1)

kde  F - hnací síla vozidla ][NOFF vk -= .     (2)

Obdobně jako u vztahu (2) můžeme zavést výkon vozidla:

vk PPP -=     (3)

tasf PPPPP +++=     (4)

Dosazením rovnice (3) do rovnice (4) dostaneme rovnováhu výkonů, kterou pak můžeme

napsat ve tvaru:

tavsfk PPPPPP ++++=     (5)

kde  Pk - výkon na hnacích kolech vozidla [kW],

Pf - výkon odporu valení [kW],

Ps - výkon odporu stoupání [kW],

Pv - výkon odporu vzduchu [kW],

Pa - výkon setrvačnosti [kW],

Pt - výkon odporu tahu [kW].

Výkon na kolech vozidla Pk vyjádříme pomocí výkonu spalovacího motoru Pm a výkonu

elektromotoru Pem.
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         (6)

kde Mt – točivý moment spalovacího motoru [N.m],

Mem – točivý moment elektromotoru [N.m],

icm – celkový převodový poměr převodného ve spojení se spalovacím motorem,
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icem – celkový převodový poměr převodného ústrojí ve spojení s elektromotorem,

ηc – celková mechanická účinnost převodného ústrojí Õ
=

=

=
ni

i
ic

1
hh ,

r – poloměr kola automobilu [m],

V – rychlost vozidla [km/h].

Veličiny P, M a n jsou vázány tímto vztahem (odvození [13]):

]/1[],[],[155,159 snkWPmNMpro
n
PM ××=     (7)

Vztah pro rychlost vozidla V (odvození [13]):

]/1[],[],/[62,22 snmrhkmVpro
i

nrV
c

×
×=     (8)

Dosazením do rovnice (6) dostaneme:

( ) cemm

c

em
c

emem
c

em

em
m

c

mm
c

m

m

k

PP

i
nr

r

i
n
P

i
nr

r

i
n
P

P

h

h

×+=

=×

÷÷
÷
÷
÷

ø

ö

çç
ç
ç
ç

è

æ ×
×

×
××

+

×
×

×
××

=
3600

62,22155,159

3600

62,22155,159

              (9)

S použitím rovnice (9) rovnováhu výkonů přepíšeme do tvaru:

( ) tavsfcemm PPPPPPP ++++=×+ h               (10)
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4.3  Kriteria a podmínky pro hodnocení hybridního pohonu
Pro vyhodnocení využití jednotlivých režimů hybridního pohonu u vozidel kategorie

N1 a N2 je nutno některé provozní režimy vozidla částečně poopravit a stanovit si podmínky

pro hodnocení.

1)

Při jízdě vozidla dochází k dobíjení baterie pouze v případě, že spalovací motor

pracuje s výkonem větším, než je požadovaný. Tento režim hybridního pohonu je možné

zjistit pouze zkušební jízdou s konkrétním vozidlem, které využívá hybridní pohon.

Pro můj modelový příklad předpokládám, že k dobíjení baterie vozidla dochází pouze

v polovině provozního režimu jízda vozidla.

2)

Při plynulém rozjezdu vozidla je využíván pouze elektromotor, avšak okamžik kdy při

rozjezdu začne vozidlo pohánět i spalovací motor nelze přesně určit. Tento režim hybridního

pohonu závisí především na míře sešlápnutí akceleračního pedálu, a proto lze zjistit pouze

zkušební jízdou s konkrétním vozidlem, které využívá hybridní pohon.

a) Pro můj modelový příklad předpokládám, že při rozjezdu vozidla je využíván k pohonu

vozidla pouze elektromotor a to pouze do rychlosti 20 km/h.

b) Pro můj modelový příklad předpokládám, že vozidlo může být poháněné pouze

elektromotorem až do rychlosti 50 km/h (režim EV viz kap. 2.6), tzn. že elektromotor je

využíván při rozjezdu, zrychlení a při jízdě vozidla až do rychlosti 50 km/h. Avšak s ohledem

na omezené množství elektrické energie v baterii, která je dodávána elektromotoru, budu

uvažovat pohon vozidla elektromotorem, pouze v polovině provozního režimu zrychlení a

jízda vozidla.

3)

Odpovídající režimy hybridního pohonu můžeme sloučit k sobě.

- dobíjení baterie = zpomalení + brzdění + (zpomalení a brzdění) + jízda z kopce + jízda
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4)

Při zrychlení pohání vozidlo spalovací motor a elektromotor nebo pouze elektromotor.

5)

Pro vyhodnocení využití hybridního pohonu je nutno jednotlivé provozní režimy

ohodnotit např. podle ujeté vzdálenosti (popř. času), na které tyto režimy nastaly. Z důvodu

objektivity ohodnocení jednotlivých režimů bych navrhoval provést s konkrétním silničním

vozidlem se spalovacím motorem zkušební jízdu, při které by se pomocí měřících přístrojů

měřila ujetá vzdálenost (popř. čas) vozidla při každém jeho rozjezdu, zrychlení, zpomalení,

brzdění a jízdě.

V mém modelovém příkladě jsem bohužel neměl možnost provést takto náročné

měření, proto jsem jednotlivé provozní režimy ohodnotil ve vztahu k ujeté dráze podle svého

uvážení a z vlastních zkušeností s řízením silničního vozidla čísly od 1 do 6.
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4.4 Analýza provozního režimu vozidla kategorie N1

K analýze provozního režimu vozidla kategorie N1 a k teoretickému vyhodnocení

využití hybridního pohonu jsem použil údaje z průzkumu provozního režimu vozidla,

viz Příloha 1. Vlastní vyhodnocení jsem provedl podle předem stanovených kriterií a

podmínek viz kap. 4.3.

4.4.1 Analýza provozního režimu vozidla kategorie N1 na trase Brno – Břeclav

(pohon vozidla pouze elektromotorem do rychlosti 20 km/h)

Tab. 4: Provozní režimy vozidla kategorie N1 a jejich četnost

Provozní režim

vozidla

Četnost

provozního

režimu

Ohodnocení

provozního

režimu

Ohodnocený

provozní

režim

Režim hybridního

pohonu

Rozjezd 24 2 48 Elektromotor

Zrychlení 128 4 512
Spalovací motor a

elektromotor

Jízda 55 6 330
Spalovací motor a

dobíjení baterie

Zpomalení 18 5 90 Dobíjení baterie

Brzdění 49 3 147 Dobíjení baterie

Zpomalení a

brzdění
15 4 60 Dobíjení baterie

Zastavení 20 1 20

Vypnutí

spalovacího

motoru

Jízda do svahu 14 4 56
Spalovací motor a

elektromotor

Jízda ze svahu 16 4 64 Dobíjení baterie
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Tab. 5: Využití jednotlivých režimů hybridního pohonu
Baterie – tok

energieRežim
hybridního

pohonu

Využití
jednotlivých

režimů
hybridního

pohonu

Z DO

Elektromotor 48
Spalovací
motor a

elektromotor
568

Spalovací
motor 330

Dobíjení
baterie 526

Vypnutí
spalovacího

motoru
20

Data z tab. 5 jsou zpracována v obr. 31

Příklad výpočtu:
Využití elektromotoru k pohonu vozidla

%3100
2052633056848

48
=×

++++
=orelektromot

dobíjení baterie
35%

spalovací motor
22%

elektromotor
3%

vypnutí
spalovacího

motoru
1%

spalovací motor
a elektromotor

39%

Obr. 31 Využití jednotlivých režimů hybridního pohonu na trase Brno –Břeclav
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spalovací motor
35%

elektromotor
5%

spalovací motor
a elektromotor

60%

Obr. 32 Procentuální využití jednotlivých pohonů na trase Brno – Břeclav

4.4.2 Analýza provozního režimu vozidla kategorie N1 ve městě Břeclav

Z dostupných informací od výrobce vozidla TOYOTA Prius jsem zjistil, že vozidla

s hybridním pohonem jsou vhodná převážně pro městský provoz. Protože při jízdě vozidla ve

městě dochází častěji k rozjezdu, brzdění a také k pomalé jízdě vozidla např. při vzniku

kongesce, a právě při těchto provozních režimech vozidlo využívá ke svému pohonu

především elektromotor nebo při brzdění dochází k nabíjení baterií.

Z tohoto důvodu provedu analýzu provozního režimu vozidla kategorie N1 pouze při

jízdě ve městě Břeclav.
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a) vozidlo je poháněno pouze elektromotorem do rychlosti 20 km/h

Tab. 6: Provozní režimy vozidla kategorie N1 a jejich četnost

Provozní režim

vozidla

Četnost

provozního

režimu

Ohodnocení

provozního

režimu

Ohodnocený

provozní

režim

Režim hybridního

pohonu

Rozjezd 8 2 16 Elektromotor

Zrychlení 27 4 108
Spalovací motor a

elektromotor

Jízda 17 6 102
Spalovací motor a

dobíjení baterie

Zpomalení 4 5 20 Dobíjení baterie

Brzdění 14 3 42 Dobíjení baterie

Zpomalení a

brzdění
2 4 8 Dobíjení baterie

Zastavení 8 1 8
Vypnutí spalovacího

motoru

Jízda do svahu 0 4 0
Spalovací motor a

elektromotor

Jízda ze svahu 0 4 0 Dobíjení baterie
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Tab. 7: Využití jednotlivých režimů hybridního pohonu
Baterie – tok

energieRežim
hybridního

pohonu

Využití
jednotlivých

režimů
hybridního

pohonu

Z DO

Elektromotor 16
Spalovací
motor a

elektromotor
108

Spalovací
motor 102

Dobíjení
baterie 121

Vypnutí
spalovacího

motoru
8

Data z tab. 7 jsou zpracována v obr. 33

elektromotor
5%

vypnutí spalovacího
motoru

2%

dobíjení baterie
34%

spalovací motor
29%

spalovací motor
a elektromotor

30%

Obr. 33 Využití jednotlivých režimů hybridního pohonu v městském provozu
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spalovací motor
45%

elektromotor
7%

spalovací motor
a elektromotor

48%

Obr. 34 Procentuální využití jednotlivých pohonů v městském provozu
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b) vozidlo je poháněno pouze elektromotorem až do rychlosti 50 km/h

Tab. 8: Provozní režimy vozidla kategorie N1 a jejich četnost

Provozní režim

vozidla

Četnost

provozního

režimu

Ohodnocení

provozního

režimu

Ohodnocený

provozní

režim

Režim hybridního

pohonu

Rozjezd 8 2 16 Elektromotor

Zrychlení 13,5 4 54
Spalovací motor a

elektromotor

Zrychlení 13,5 4 54 Elektromotor

Jízda 8,5 6 51
Spalovací motor a

dobíjení baterie

Jízda 8,5 6 51 Elektromotor

Zpomalení 4 5 20 Dobíjení baterie

Brzdění 14 3 42 Dobíjení baterie

Zpomalení a

brzdění
2 4 8 Dobíjení baterie

Zastavení 8 1 8
Vypnutí spalovacího

motoru

Jízda do svahu 0 4 0
Spalovací motor a

elektromotor

Jízda ze svahu 0 4 0 Dobíjení baterie
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Tab. 9: Využití jednotlivých režimů hybridního pohonu
Baterie – tok

energieRežim
hybridního

pohonu

Využití
jednotlivých

režimů
hybridního

pohonu

Z DO

Elektromotor 121
Spalovací
motor a

elektromotor
54

Spalovací
motor 51

Dobíjení
baterie 95,5

Vypnutí
spalovacího

motoru
8

Data z tab. 9 jsou zpracována v obr. 35

spalovací motor
15%

dobíjení baterie
29%

vypnutí spalovacího
motoru

2%
elektromotor

38%

spalovací motor a
elektromotor

16%

Obr. 35 Využití jednotlivých režimů hybridního pohonu v městském provozu
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elektromotor
53%spalovací motor a

elektromotor
24%

spalovací motor
23%

Obr. 36 Procentuální využití jednotlivých pohonů v městském provozu

Z využití jednotlivých pohonů k provozu vozidla ve městě (viz obr. 36) je patrné, že

při dostatečném nabití baterie, může být vozidlo poháněné výhradně elektromotorem.

4.4.3 Analýza provozního režimu vozidla kategorie N1 s využitím Směrnice 93/116/EU

Tato Směrnice je využívána ke stanovení spotřeby paliva pro vozidla kategorie

M1 a N1. Pro vyhodnocení využití hybridního pohonu v městském provozu podle této

Směrnice použiji pouze část určenou pro městský provoz (UC).

Vozidlo je poháněné pouze elektromotorem až do rychlosti 50 km/h (viz kap. 4.3,

kriterium 2a)

Obr. 37 Směrnice 93/116/EU
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Obr. 38 Provozní režimy vozidla

Tab. 10: Provozní režimy vozidla kategorie N1 a jejich četnost

Provozní režim

vozidla

Četnost

provozního

režimu

Ohodnocení

provozního

režimu

Ohodnocený

provozní

režim

Režim hybridního

pohonu

Rozjezd 12 2 24 Elektromotor

Zrychlení 6 4 24
Spalovací motor a

elektromotor

Zrychlení 6 4 24 Elektromotor

Jízda 8 6 48
Spalovací motor a

dobíjení baterie

Jízda 8 6 48 Elektromotor

Zpomalení 4 5 20 Dobíjení baterie

Brzdění 12 3 36 Dobíjení baterie

Zastavení 12 1 12
Vypnutí spalovacího

motoru
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Tab. 11: Využití jednotlivých režimů hybridního pohonu
Baterie – tok

energieRežim
hybridního

pohonu

Využití
jednotlivých

režimů
hybridního

pohonu

Z DO

Elektromotor 96
Spalovací
motor a

elektromotor
24

Spalovací
motor 48

Dobíjení
baterie 80

Vypnutí
spalovacího

motoru
12

Data z tab. 11 jsou zpracována v obr. 39

spalovací motor a
elektromotor

9%

spalovací motor
18%

elektromotor
37%

vypnutí spalovacího
motoru

5%

dobíjení baterie
31%

Obr. 39 Využití jednotlivých režimů hybridního pohonu v městském provozu
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spalovací motor
29%

spalovací motor
a elektromotor

14%

elektromotor
57%

Obr. 40 Procentuální využití jednotlivých pohonů v městském provozu

4.5 Analýza provozního režimu vozidla kategorie N2

K analýze provozního režimu vozidla kategorie N2 a k teoretickému vyhodnocení

využití hybridního pohonu jsem použil údaje z průzkumu provozního režimu vozidla,

viz Příloha 2. Vlastní vyhodnocení jsem provedl podle předem stanovených kriterií a

podmínek viz kap. 4.3

4.5.1 Analýza provozního režimu vozidla kategorie N2 ve městě Brno

Pro analýzu provozního režimu a vyhodnocení hybridního pohonu jsem si u kategorie

vozidel N2 vybral záměrně vozidlo, které provádí rozvoz zboží výhradně ve městě. Jízdu

vozidla v městském provozu jsem si vybral ze stejných důvodů jako v kap. 4.4.2.



- 61 -

a) vozidlo je poháněno pouze elektromotorem do rychlosti 20 km/h

Tab. 12: Provozní režimy vozidla kategorie N2 a jejich četnost

Provozní režim

vozidla

Četnost

provozního

režimu

Ohodnocení

provozního

režimu

Ohodnocený

provozní

režim

Režim hybridního

pohonu

Rozjezd 47 2 94 Elektromotor

Zrychlení 116 4 464
Spalovací motor

a elektromotor

Jízda 74 6 444
Spalovací motor

a dobíjení baterie

Zpomalení 12 5 60 Dobíjení baterie

Brzdění 60 3 180 Dobíjení baterie

Zpomalení a

brzdění
13 4 52 Dobíjení baterie

Zastavení 47 1 47
Vypnutí spalovacího

motoru

Jízda do svahu 14 4 56
Spalovací motor a

elektromotor

Jízda ze svahu 8 4 32 Dobíjení baterie
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Tab. 13: Využití jednotlivých režimů hybridního pohonu
Baterie – tok energie

Režim hybridního
pohonu

Využití
jednotlivých

režimů
hybridního

pohonu

Z DO

Elektromotor 94
Spalovací motor a

elektromotor 520

Spalovací motor 444
Dobíjení baterie 546

Vypnutí spalovacího
motoru 47

Data z tab. 13 jsou zpracována v obr. 41

dobíjení baterie
32%

vypnutí spalovacího
motoru

3%

elektromotor
6%

spalovací motor
a elektromotor

32%

spalovací motor
27%

Obr. 41 Využití jednotlivých režimů hybridního pohonu v městském provozu
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spalovací motor a
elektromotor

49%

elektromotor
9%

spalovací motor
42%

Obr. 42 Procentuální využití jednotlivých pohonů v městském provozu
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b) vozidlo je poháněno pouze elektromotorem až do rychlosti 50 km/h

Tab. 14: Provozní režimy vozidla kategorie N2 a jejich četnost

Provozní režim

vozidla

Četnost

provozního

režimu

Ohodnocení

provozního

režimu

Ohodnocený

provozní

režim

Režim hybridního

pohonu

Rozjezd 47 2 94 Elektromotor

Zrychlení 58 4 232
Spalovací motor a

elektromotor

Zrychlení 58 4 232 Elektromotor

Jízda 37 6 222
Spalovací motor a dobíjení

baterie

Jízda 37 6 222 Elektromotor

Zpomalení 12 5 60 Dobíjení baterie

Brzdění 60 3 180 Dobíjení baterie

Zpomalení a

brzdění
13 4 52 Dobíjení baterie

Zastavení 47 1 47
Vypnutí spalovacího

motoru

Jízda do svahu 14 4 56
Spalovací motor a

elektromotor

Jízda ze svahu 8 4 32 Dobíjení baterie
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Tab. 15: Využití jednotlivých režimů hybridního pohonu
Baterie – tok energie

Režim hybridního
pohonu

Využití
jednotlivých

režimů
hybridního

pohonu

Z DO

Elektromotor 548
Spalovací motor a

elektromotor 288

Spalovací motor 222
Dobíjení baterie 435

Vypnutí spalovacího
motoru 47

Data z tab. 15 jsou zpracována v obr. 43

elektromotor
36%

spalovací motor a
elektromotor

19%
spalovací motor

14%

dobíjení baterie
28%

vypnutí spalovacího
motoru

3%

Obr. 43 Vyhodnocení využití jednotlivých režimů hybridního pohonu
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spalovací motor a
elektromotor

27%

spalovací motor
21%

elektromotor
52%

Obr. 44 Procentuální využití jednotlivých pohonů v městském provozu

Z využití jednotlivých pohonů k provozu vozidla ve městě (viz obr. 44) je patrné, že

při dostatečném nabití baterie, může být vozidlo poháněné výhradně elektromotorem.
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5  Zhodnocení návrhu a doporučení
Pro moji diplomovou práci jsem si vybral jako hybridní pohon, kombinaci

elektromotoru, spalovacího motoru a baterie. Tuto kombinaci jsem zvolil proto, že právě tento

druh hybridního pohonu je v současné době nejznámější a nejpoužívanější.

Z upořádání hybridních pohonů (viz kap. 2.4) jsem si zvolil kombinované uspořádání

s děličem výkonu. Toto uspořádání jsem si vybral proto, že jej používají nejznámější hybridní

vozidla  TOYOTA Prius  a  HONDA Insight.  Dále  by  vozidlo  mohlo  využívat  tzv. stop-start

režim (viz kap. 2.5, Micro hybrid) a také technologii plug-in (viz kap 2.5, Full hybrid), která

umožňuje dobíjení baterie vozidla z běžné elektrické zásuvky.

Po provedené analýze provozního režimu vozidel kategorie N1 a  N2 jsem teoreticky

vyhodnotil využití elektromotoru a spalovacího motoru k pohonu jednotlivých vozidel. Pro

toto vyhodnocení jsem si musel stanovit podmínky a kriteria (viz kap. 4.3), protože teoreticky

nelze přesně stanovit jakou mírou a za jakých okolností se na pohonu vozidla podílí pouze

elektromotor, spalovací motor nebo oba najednou. Z tohoto důvodu, by podle mého názoru

bylo  nejvhodnější určit jednotlivé režimy hybridního pohonu v závislosti na různých

faktorech (rychlost, zrychlení, zpomalení, atd.) zkušební jízdou s hybridním vozidlem. Dále

jsem musel při analýze provozních režimů jednotlivých vozidel jejich provozní režimy

ohodnotit podle ujeté vzdálenosti na které nastaly, avšak ohodnocení jsem provedl pouze čísly

od 1 do 6. Jak jsem se již dříve zmiňoval  (kap. 4.3, kriterium č. 5), pro ohodnocení

jednotlivých provozních režimů vozidla se spalovacím motorem by bylo nejvhodnější určit

ujetou vzdálenost (popř. čas) při jednotlivých provozních režimech měřícím zařízením při

zkušební jízdě.

Výrobce hybridního vozidla TOYOTA Prius, doporučuje hybridní pohon převážně pro

jízdu vozidla v městském provozu, proto jsem se zaměřil především na jízdu vozidla ve městě

Břeclav a Brno, a také jsem pro srovnání provedl vyhodnocení hybridního pohonu s využitím

Směrnice 93/116/EU.  Při porovnání procentuálního využití jednotlivých pohonů při jízdě

hybridního vozidla ve městě Břeclav (viz obr. 36), ve městě Brno (viz obr. 44) a také podle

Směrnice 93/116/EU (viz obr. 40) je patrné, že při jízdě vozidla ve městě je elektromotor

k pohonu vozidla využíván ve velké míře. Pokud by se v takové míře podílel na pohonu

vozidla elektromotor, spotřeba paliva vozidla by se výrazně snížila a tím také množství

výfukových plynů. Procentuální využití elektromotoru k pohonu vozidla je také u těchto třech

modelových situací srovnatelné.
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Při rozjezdu vozidla v městském provozu pomocí elektromotoru (viz obr. 34,  obr. 42)

je využití elektromotoru značně malé, avšak jak jsem se již zmínil, vozidlo může být

poháněno elektromotorem až do rychlosti 45 km/h (resp. v mém modelovém příkladě

50 km/h).

Podle mého názoru bude na základě mnou provedených vyhodnocení skutečné využití

elektromotoru k pohonu vozidla 30 až 50 %.

Podle provedeného průzkumu provozního režimu vozidel kategorie N1 a  N2 a

následného vyhodnocení využití elektromotoru a spalovacího motoru k pohonu vozidla je

hybridní pohon pro vozidla těchto kategorií určitě vhodný. Ovšem jak jsem již zmínil v kap.

4.4.2 elektromotor je nejvíce využíván v městském provozu, a z tohoto důvodu bych hybridní

pohon doporučil především vozidlům, která jsou provozována především ve městech. Podle

mého názoru by se vozidla s hybridním pohonem, která provádějí např. rozvoz zboží nejvíce

uplatnila ve velkých městech jakou jsou např. Praha, Brno, Ostrava atd.

Mnou provedený záznam provozního režimu jednotlivých vozidel a také teoretické

vyhodnocení využití hybridního pohonu je však velmi neobjektivní. Tato neobjektivnost

vyplívá především z důvodu, že jsem nemohl být odborněji seznámen s konkrétním

hybridním vozidlem a provést s ním zkušební jízdu, a také z důvodu, že jsem neměl možnost

provést zkušební jízdu s vozidly kategorie N1 a N2 při použití měřícího zařízení. S ohledem na

bezpečnost silničního provozu, by také bylo vhodné provádět doporučené zkušební jízdy

v uzavřeném areálu nebo na zkušebním polygonu.

I přes omezené možnosti v oblasti jízdních zkoušek vozidel jsi myslím, že moje

diplomová práce by mohla být základem pro konkrétní návrh hodnocení využití hybridního

pohonu při jízdě vozidla.

Zavedení hybridního pohonu u vozidel kategorie N1 a N2 je další krok ke snížení emisí

CO2 produkovaného silniční dopravou a ke snížení spotřeby ropy. Vozidla kategorie N1

s hybridním pohonem, které uvedl na trh výrobce automobilů IVECO, byla již také uvedena

do provozu v Červenci 2008. Tyto vozidla vlastní známá spediční firma FedEx Express a jsou

provozovány na městských komunikacích v Miláně a Turíně. Podle informací výrobce,

hybridní technologie u vozidel IVECO Daily, které pohání naftový motor a elektromotor,

umožňuje až 30 % úsporu paliva v městském provozu včetně odpovídajícímu snížení emisí

CO2 oproti vozidlům s naftovým motorem.
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Obr. 45 Hybridní vozidlo IVECO Daily

Hybridní pohon je však pouze jednou z alternativ, jak snížit spotřebu ropy a zlepšit

životní prostředí ve kterém žijeme. Mezi další pohony, které by mohly být běžně používané v

blízké budoucnosti můžou patřit např. vozidla poháněná vodíkem, vzduchem, či solární

energií.

Výhody a nevýhody hybridního pohonu (kombinace spalovací motor, elektromotor a baterie).

Výhody:

· snížení spotřeby paliva převážně v městském provozu

· snížení obsahu CO2 ve výfukových plynech a ostatních emisních složek

· pohon pouze elektromotorem

· krátkodobý vysoký výkon (pohon současně elektromotorem a spalovacím motorem)

Nevýhody:

· vysoká pořizovací cena hybridního vozidla

· vyšší provozní hmotnost vozidla především z důvodu umístění elektromotoru a baterie

· omezená životnost baterie (až 15 let)

· hmotnost baterie (TOYOTA Prius – 39 kg)

· umístění baterie

· změnou stylu jízdy řidiče

· spotřeba paliva srovnatelná s maloobjemovým naftovým motorem
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