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Cílem této práce je detailní popis systému adaptivní regulace rychlosti jízdy, 

seznámení s funkcí a řídicí strukturou jednoduché regulace rychlosti jízdy bez adaptace, 

popis konstrukce, blokové struktury, a také řízení adaptivní regulace rychlosti jízdy. Tato 

práce rovněž uvádí popis jednotlivých snímačů nezbytných pro funkci adaptivní regulace 

rychlosti jízdy, jejich fyzikální podstatu a také snímače, které slouží k doplnění tohoto 

systému. Praktická část je zaměřena na provedení měření dvou odlišných systémů regulace 

rychlosti jízdy a zhodnocení jejích rozdílných funkci. Dílčím výsledkem této práce je 

zjištění, že všechny analyzované typy regulátorů není možno aktivovat za přítomnosti 

chybových kódů v řídicí jednotce motoru. 
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physical principles as well as additional sensors important for completion of the whole 

system. The practical part focuses on the measurement of two different adaptive cruise 

controls and evaluation of their various functions. A partial result of this work is the 

finding that all analyzed types of controllers can not be activated in the presence of the 

error codes within the engine control unit. 

 



Bakalářská práce  Jahn Ondřej 

7 
 

Seznam použitých symbolů a zkratek 

ABS  – Antilock Braking System (Protiblokovací brzdový systém)   

ACC – Adaptive Cruise Control (Adaptivní regulace rychlosti jízdy) 

ADC  – Automatic Distance Control (Automatická regulace vzdálenosti) 

ASIC  – Application-Specific Integrated Circuit (Aplikačně specifický 

    integrovaný obvod) 

ASR  – Anti-Slip Regulation (Systém regulace prokluzu)  

CAN – Controller Area Network (Sériový komunikační protokol) 

CCD  – Charge-Coupled Device (Nábojově vázané zařízení) 

CMOS – Complementary Metal–Oxide–Semiconductor (Speciální technologie 

   výroby polovodičů)  

CW  – Continuous Wave (Úzko-pásmová kontinuální modulace) 

DRO  – Dielectric Resonance Oscillator (Dielektrický rezonanční oscilátor) 

EIRP  – Equivalent Isotropically Radiated Power (Ekvivalentní izotropně vyzářený 

    výkon) 

ESP  – Electronic Stability Program (Elektronický stabilizační program) 

F2S  – Follow-to-Stop (Systém pro úplné zastavení) 

FMCW – Frequency-Modulated Continuous-Wave  (Frekvenčně modulované spojité 

    vlny) 

FSR – Full Speed Range (Plně automatické rozjíždění) 

HMI – Human Machine Interface (Zobrazovací rozhraní člověk – stroj) 

IR  – InfraRed (Infračervené záření) 

LAS – Lane Assist Systems (Systém varování při vyjetí z jízdního pruhu) 

LRR  – Long Range Radar (Radary dlouhého dosahu)  

MRR  – Mid Range Radar (Radary středního dosahu) 

PEBS – Predictive Emergency Braking System (Prediktivní nouzové brždění) 

ŘJ  – Řídicí jednotka 

SCU  – Sensor & Control Unit (Snímací a řídicí jednotka) 

SRR  – Short Range Radar (Radary krátkého dosahu) 

TDI  – Turbocharged Direct Injection (Přeplňované přímé vstřikování) 

UWB – Ultra Wide-Band (Ultra širokopásmová impulsní modulace) 

VKV – Velmi krátké vlny 

a – vzdálenost nárazníku od překážky [m] 

a1max – maximální brzdné zpomalení 1 [m/s2] 
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a2max – maximální brzdné zpomalení 2 [m/s2] 

b – vzdálenost snímač 1 od překážky [m] 

cs – rychlost světla [m/s] 

cz – rychlost zvuku [m/s] 

c – vzdálenost snímač 2 od překážky [m] 

d – vzdálenost snímač 1 od snímače 2 [m] 

dv – vzdálenost mezi vysíláním a příjmem [m]  

f – vysílací frekvence [Hz] 

fe – přijímaná frekvence [Hz] 

s – vzdálenost od vozidla jedoucího vpředu [m] 

s0 – rezerva vzdálenosti [m] 

sb – bezpečná vzdálenost [m] 

te – doba mezi vysíláním a příjmem [s] 

tr  – reakční doba řidiče [s] 

v1  – vlastní rychlost vozidla [m/s] 

v2 – rychlost vozidla jedoucího vpředu [m/s] 

vr – rozdíl rychlostí [m/s] 

f – frekvenční rozdíl [Hz/m]  

f1 – rozdílová frekvence 1 [Hz/m] 

f2 – rozdílová frekvence 2 [Hz/m] 

fd – proporcionální frekvence [Hz/m] 

λ – vlnová délka [m] 

τ – měřící doba [s] 
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1 Úvod 

V dnešní moderní a uspěchané době je kladen velký důraz na spolehlivost a 

bezpečnost vozidel. Není to ale pouze automobil, který musí splňovat stále přísnější 

kritéria. Řidič se musí v dnešním silničním provozu mnohem více koncentrovat a řešit 

nebezpečné situace, než tomu bylo dříve. Elektronika moderních automobilů nabízí 

mnohostranné možnosti ke zvýšení komfortu a bezpečnosti jízdy. Moderní systémy 

zprošťují řidiče od činností, které odvádějí pozornost od silničního provozu.  

Systémy komfortu zmenšují únavu řidiče. Ulehčují často se opakující operace nebo 

dlouhodobou kontrolu stavu vozidla. Tyto systémy poskytují řidiči pohodlné a nezatěžující 

prostředí. Jedním z komfortních systémů je regulátor rychlosti jízdy (Tempomat). Je to 

základní stavební kámen systému adaptivní regulace rychlosti jízdy (ACC = Adaptive 

Cruise Control). 

2 Historie 

Systém ACC byl poprvé představen v Japonsku v roce 1995. Mercedes zavedl systém 

adaptivní regulace rychlosti jízdy pod názvem „DISTRONIC“ do třídy S v roce 1999. 

Následně se volitelné vybavení ACC objevilo i v dalších prémiových modelech jako 

například BMW řady 7, Jaguar (XKR, XK6), Cadillac (STS, XLR), Audi (A8, A6), VW 

Phaeton. V současnosti je ACC užívaný u evropských výrobců jako BMW řady 3, 5 a 6, 

Mercedesu E, CL, CKL a SL, VW (Passat, Touareg). Je ovšem možné tento systém nalézt 

také u značek Nissan (Cima, Primera), Toyota (Harrier, Celsior), Lexus (LS, GS) a Honda 

(Accord, Inspire, Odyssey).   
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3 Jednoduchá regulace rychlosti jízdy (Tempomat) 

3.1 Úloha  

Udržování konstantní rychlosti vozidla na cestách je pro řidiče velice unavující a není 

schopen objektivně vyregulovat vyskytující se odchylky vzhledem na spotřebu paliva a 

situaci provozu. Regulátor rychlosti jízdy (dále také tempomat) má za úkol udržovat 

konstantní rychlost zadanou řidičem, nezávisle na změnách stoupání a klesání vozovky.  

3.2 Konstrukce 

Regulace rychlosti jízdy sestává z níže uvedených základních komponentů: 

 ovládací páčka, 

 snímače rychlosti jízdy (využíváno snímačů ABS), 

 elektronická řídicí jednotka (u moderních vozidel integrována v řídicí jednotce 

motoru), 

 elektromotor jako akční člen pro ovládání škrticí klapky (zážehový motor) 

nebo regulace vstřikovacího čerpadla, popř. vstřikovacích jednotek (vznětový 

motor), 

 spínač brzdového pedálu, 

 spínač spojkového pedálu. 

3.3 Ovládací páčka 

Ovládací páčkou (obr. 3.1) je možné provádět zpravidla čtyři funkce: 

a) Zadávání požadované hodnoty a zrychlování (RES). Při dlouhém stlačení 

daného tlačítka vozidlo zrychluje. Při uvolnění tlačítka se dosažená rychlost uloží do 

paměti jako požadovaná hodnota. Jednotlivých stisknutím tlačítka může být rychlost 

zvyšována stupňovitě po cca 2 km/h. 

b) Zadávání požadované hodnoty a zpomalování (SET). Při dlouhém stlačení 

daného tlačítka vozidlo zpomaluje. Při uvolnění tlačítka se dosažená rychlost uloží do 

paměti jako požadovaná hodnota. Jednotlivých stisknutím tlačítka může být rychlost 

snižována stupňovitě po cca 2 km/h. 

c) Deaktivace tempomatu (CANCEL). Regulátor rychlosti jízdy se vypíná stlačením 

tlačítka Cancel. Uložená hodnota rychlosti jízdy přetrvává zachována až do vypnutí 

zapalování nebo do stisknutí tlačítka OFF. [17] 
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d) Opětovné uvedení v činnost (WA). Uložená hodnota požadované rychlosti jízdy 

se po stlačení daného tlačítka opět vyreguluje (pokud nedošlo k vypnutí zapalování a 

tedy ztrátě uložených dat o požadované rychlosti). Tato funkce bývá součástí tlačítka 

pro zrychlování (RES). 

 

Obr. 3.1 Ovládání tempomatu u vozidel koncernu VW 

3.4 Princip činnosti 

U moderních elektronických systémů řízení motoru (EDC15, EDC16, ME7, MED951, 

a další) je řídicí systém pro regulaci rychlosti jízdy integrován v rámci řídicí jednotky 

motoru. Skutečnou hodnotu rychlosti jízdy obstarávají snímače otáček kol systému ABS.   

 

Obr. 3.2 Blokové schéma regulace rychlosti jízdy 
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Vnitřní struktura znázorněná na obr. 3.2 sestává z následujících funkčních b1oků: 

 vyhodnocovací logika (7), 

 regulátor zrychlení (8), 

 regulátor rychlosti (9), 

 regulátor nastavení (10), 

 koncový stupeň (11), 

 paměť požadovaných hodnot (12), 

 odpojovací logika s mezními prahovými hodnotami pro minimální rychlost (l3) 

a rozdíl rychlostí (14), 

 kontrolní jednotka (16). 

Převedením signálu střídavého napětí snímačů rychlosti (1) na digitální signál nebo 

načtením alternativní disponibilní hodnoty rychlosti jízdy (např. z ŘJ ABS), 

vyhodnocovací logika (7) porovnává tuto hodnotu s předvolenou hodnotou v paměti 

požadovaných hodnot.  

Aktivace a regulace: 

Při stlačení tlačítka pro zadání požadované rychlosti jízdy se aktuální hodnota rychlosti 

uloží jako požadovaná hodnota do digitální paměti požadovaných hodnot (12). Odchylka 

požadované rychlosti od skutečné je regulační veličina. Výstupní veličinou regulátoru 

zrychlení a rychlosti (8/9) je signál pro regulátor nastavení (10), který aktivuje koncový 

stupeň (11) pro nastavení úhlu natočení škrticí klapky (popř. nastavení vstřikovací dávky 

paliva v čerpadle). Pomocí zpětné vazby (např. potenciometru) regulátor nastavení přesně 

doladí požadovanou hodnotu.  

Regulátor rychlosti (9) je v regulačním režimu aktivní, aby udržoval nastavenou 

požadovanou rychlost na konstantní hodnotě. V případě, že řidič stlačí pedál akcelerace 

(„přidá více plynu“) více než je zadaná hodnota rychlosti, regulátor rychlosti jízdy se 

neodpojí. Regulátor zrychlení (8) je aktivní pouze v případě, že se požadovaná a skutečná 

rychlost od sebe silně liší (např. při opětovné aktivaci tempomatu), ale také v případě 

aktivace funkcí „zrychlit a ustálit“ a „zpomalit a ustálit“. [17] 

Při kombinaci s automatickou převodovkou lze dodatečně aktivovat konkrétní řazení 

převodovky tak, aby se dosáhlo ideálnější hodnoty zrychlení, resp. zpomalení.  
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Deaktivace: 

Tempomat muže řidič vypnout tak, že stlačí tlačítko VYP/CANCEL (4), pedál brzdy 

(6) nebo pedál spojky (5). Odpojovací logika (15) generuje signál pro regulátor nastavení a 

přitom se úhel škrticí klapky (popř. množství vstřikovací dávky paliva) vrátí na hodnotu, 

která je navolena řidičem prostřednictvím akceleračního pedálu. Pedálem brzdy nebo 

spojky vypnutí proběhne okamžitě, zatímco deaktivace pomocí tlačítka VYP/CANCEL 

probíhá podle příslušného průběhu. 

Automatická deaktivace: 

Regulátor rychlosti jízdy je automaticky odpojen v případě: 

 nedosažení prahu „minimální rychlost“ (13), nastaven na cca 30 km/h, 

 překročení prahu „rozdíl rychlostí“ (14), v případě že skutečná rychlost výrazně 

klesne pod rychlost požadovanou. 

Kontrolní jednotka (16) vypíná tempomat při situacích, které řidič nemůže nijak 

ovlivnit. Jedná se například o aquaplaning nebo při zásahu regulace prokluzu. Kontrolní 

jednotka dále monitoruje jak vstupní a výstupní signály, tak i funkci akčního členu. 

V případě, že je rozpoznána závada, regulace se až do ukončení jízdy odpojí. [17] 
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4 Adaptivní regulace rychlosti jízdy (Adaptive Cruise Control – ACC) 

4.1 Úloha 

ACC (tj. adaptivní tempomat) je elektronický systém, který sám udržuje zadanou 

rychlost definovanou řidičem. Tento systém nejen že udržuje nastavenou hodnotu rychlosti 

(tempomat), ale také přizpůsobuje rychlost aktuálnímu stavu provozu automatickým 

snižováním a zvyšováním rychlosti, v případě potřeby však také bržděním.[1]  

4.2 Základní teorie 

ACC systém udržuje bezpečný odstup od vozidla jedoucího před ním na základě 

předvolené rychlosti. Pomocí čidel a radaru (dle verze systému) vyhodnocuje řídicí 

jednotka rychlost blížící se překážky. Na základě těchto údajů je systém schopen 

automaticky snížit rychlost bez jakéhokoliv zásahu od řidiče. Tyto systémy jsou schopny, 

společně s komponenty a funkcemi ABS, vytvářet brzdný tlak samočinně bez zásahu 

řidiče. Technickým základem systému ACC je tedy nejen konvenční regulace rychlosti 

jízdy, ale také funkce systémů pohonu, brždění a regulace dynamiky jízdy. [1], [24]  

V případě, že automobil před vozidlem vybaveným systémem ACC jede pomaleji, 

systém sníží rychlost ubráním „plynu“. Jestliže je moment brždění motorem nedostatečný, 

musí systém až do daného maximálního zpoždění brzdit prostřednictvím brzdového 

systému. Potom adaptivní regulace rychlosti jízdy udržuje potřebnou rychlost, pro danou 

vzdálenost, vztaženou na vpředu jedoucí vozidlo. Po přizpůsobení rychlosti jede vozidlo, 

vybavené ACC s téměř konstantní časovou mezerou, tzn. s odstupem, který při vyšších 

rychlostech roste. Když pak pomalejší automobil opět zvýší svoji rychlost nebo odbočí, 

adaptivní tempomat znovu zrychlí na původně nastavenou rychlost. 

Kontrolní parametry (požadovaná rychlost jízdy a velikost časové mezery) jsou 

stanoveny řidičem prostřednictvím přístrojové desky rozhraním HMI 

(Human-Machine-Interface). 
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Obr. 4.1 Princip udržování bezpečné vzdálenosti od vpředu jedoucího vozidla 

Princip funkce bezpečného udržování vzdálenosti od vpředu jedoucího vozidla je 

uveden na obr. 4.1. Vozidlo (1) měří za pomoci vysílaného signálu vzdálenost s a 

rychlostní rozdíl vr od vozidla (2). Za předpokladu známé vlastní rychlosti v1 se určí 

rychlost vozidla jedoucího vpředu v2 = v1 + vr. Při uvážení reakční doby řidiče tr a brzdného 

zpomalení vozidel a1max, a2max, řídicí jednotka vypočítá z rychlostí v1 a v2 bezpečný odstup 

sb. V případě, že reálná vzdálenost s je kratší, než bezpečný odstup vozidel sb, je vydán 

podnět k zásahu do řízení pohonu, brzdné soustavy a optickému (popř. akustickému) 

varování. [24] 

b
max

2
2

max
r ∙ 2                                         (4.1) 

V tabulce 4.1 jsou uvedeny hodnoty maximálního brzdného zpomalení a1max, a2max 

získané empirickým výzkumem. Nejsou ovšem jednoznačně dány.  

Tab. 4.1 Hodnoty brzdného zpomalení na základě stavu vozovky 

  a1max [m/s2] a2max [m/s2] 

sucho 6,5 6 
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Pokud není měřen okamžitý součinitel adheze vozovky, je nutné, aby řídicí jednotka 

měla hodnoty uvedené v tabulce k dispozici a mohla s nimi pracovat. U bezpečné 

vzdálenosti sb je nutné počítat i s nepřesností měření, a proto se dle výzkumů měření 

zvyšuje o rezervu s0 = 5,0 m. Reakční doba řidiče se zadává tr = 0,8 s. [24] 

4.3 Konstrukce 

Systém adaptivní regulace jízdy obsahuje a využívá tyto komponenty: 

 řídicí jednotku ACC, 

 regulátor ACC, 

 snímače vzdálenosti, 

 snímače podélné a stáčivé rychlosti, 

 snímač úhlu natočení volantu, 

 elektronické řízení hydraulického brzdného systému. 

Regulátor ACC (tzv. regulační smyčka adaptivní regulace rychlosti jízdy) je součástí 

řídicí jednotky systému. Snímače vzdálenosti jsou různého principu a konstrukce. 

Přítomnost daného snímače závisí na konkrétním typu ACC. Tyto snímače budou 

podrobně popsány v kapitole 4.4 Snímače. Hodnoty podélné a stáčivé rychlosti obstarává 

řídicí jednotka brzdného systému (ABS, ASR a ESP). Snímání úhlu natočení volantu 

zajišťuje jednotka posilovače řízení. 

Obr. 4.2 Komunikace mezi komponenty, které obstarávají funkci systému ACC 
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4.4  Blokové struktury řízení a regulace ACC 

Celý řídicí a regulační proces se uskutečňuje ve snímací a řídicí jednotce SCU (Sensor 

& Control Unit), která je zobrazena na obr. 4.3. Jedná se o řídicí jednotku ACC 

s integrovaným radarovým snímačem. Mezi hlavní funkce SCU jsou regulace a řízení 

radarového snímače adaptivního tempomatu a pomocí elektronických regulačních systémů 

automatizuje změny jízdních režimů. 

 

Obr. 4.3 Snímací a řídicí jednotka SCU [25] 

Jednotka SCU pracuje ve dvou režimech. Jízda konstantní rychlosti v případě, že není 

ve stejném jízdním pruhu překážka, nebo režim udržování bezpečné vzdálenosti před 

vozidlem ve stejném jízdním pruhu.  

Zpracování přijatého signálu od radarového senzoru ACC se provádí pomocí 

vyhodnocovací elektroniky v jednotce SCU. Signál obsahuje všechny informace o relativní 

rychlosti a vzdálenosti všech možných objektů. Technicky nejtěžší při zpracování signálu 

v SCU je správná volba cílového vozidla. V první řadě je tedy nutné rozpoznat z mnoha 

překážek ty, které byly již detekovány. Je také potřeba odhadnout, zda tyto překážky 

(vozidla) jedou opravdu ve stejném jízdním pruhu. Ačkoli snímače systému pro stabilitu 

vozidla ESP zprostředkují důležité srovnávací veličiny, je i tak výběr správného vozidla 

složitý, obzvláště před zatáčkami a v nich.  

Tento výběr se tedy provádí za pomoci informace o pohybu vozidla. Tím je již 

zmíněná rychlost otáčení kol, informace o zrychlení, působení stáčivé síly a úhel natočení 

volantu. Za pomoci rychlosti vpředu jedoucího vozidla ve stejném jízdním pruhu a 

požadované časové mezery systém SCU vypočítá minimální bezpečnou vzdálenost.   

Kromě určení vzdálenosti, relativní rychlosti a boční polohy vozidel jedoucích vpředu 

se v zařízení SCU provádí další vysoce komplexní zpracováni, které končí příkazy k řízení 
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hnacího ústrojí a brzd. Funkce tohoto zařízení přesahuje tedy pouhou regulaci odstupu a 

představuje adaptivní regulaci rychlosti jízdy ACC. [29] 

 

 

 

 

 

 

 

 

umožňuje 

 

 

Obr. 4.4 Blokové schéma regulace vzdálenosti systému ACC 

Blokové schéma regulace vzdálenosti na obr. 4.4 znázorňuje jednotlivé kroky pro 

správnou regulaci rychlosti a časové mezery. Řidič nastaví (dle možností) požadovanou 

rychlost a časovou mezeru. Jakmile snímače (radar, infračervený snímač, videokamera, 

atd.) detekují překážku v blízkém okolí vozidla, informace putuje do vyhodnocovací 

elektroniky, kde dochází k výběru správného objektu.  

Nastavená časová mezera se porovnává se zrychlením vozu a SCU určí referenční 

hodnotu nastavení odstupu. Podle relativní rychlosti vpředu jedoucího vozidla se tato 

hodnota upraví pro aktuální požadavky. 

Pro jakoukoliv změnu jízdních parametrů (zrychlení, zpomalení, brždění, atd.) je nutná 

komunikace s řídicí jednotkou motoru a brzd. Pro požadavek zpomalení při detekci 

„parazitního“ vozidla řídicí jednotka motoru upraví úhel natočení škrticí klapky, optimální 

okamžik zapálení směsi, dobu trvání vstřiku paliva do válce u zážehového motoru. U 

vznětového motoru je upraveno vstřikovací množství paliva a množství nasávaného 

vzduchu. Jednotka motoru tedy řídí otáčky a moment motoru. Tyto parametry musí ale 

odlišně nastavit pro dojíždění a pro brždění motorem v případě malého rozdílu rychlostí. 

Pro velký rozdíl rychlostí jedoucích vozidel musí být aktivována řídicí jednotka brzd. ŘJ 

motoru a brzd jsou nezávislé systémy, které pouze spolupracují v rámci systému ACC 
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s jednotkou SCU. Spolupráci umožňuje datová sběrnice CAN, která všechny tyto jednotky 

propojuje. Celkové uspořádání je znázorněno na obr. 4.5. [26] 

 

Obr. 4.5 Blokové schéma systému ACC 

4.5 Snímače 

Uvedené typy snímačů jsou využívány u vysoce integrovaných prediktivních 

bezpečnostních systémů. Používá se více typů senzorů z důvodu jejich omezeného dosahu. 

Proto je schopen každý snímač pokrýt pouze daný prostor kolem vozidla. Právě z tohoto 

důvodu se využívají kombinace různých senzorů pro poskytnutí co největšího pokrytí 

okolo vozidla a tím zajistili co největší bezpečný prostor. 

V systémech ACC se využívají různé druhy snímačů (obr. 4.6). Největší dosah má 

mikrovlnný radar pracující s frekvencí 76 - 77 GHz, který je schopný detekovat překážku a 

její rychlost až do vzdálenosti 200 m.  Má ovšem poměrně úzký vyzařovací diagram. 

Radar postačuje pro jízdu po rovné silnici. Pro provoz v zatáčkách a na frekventovaných 

silnicích je nutné doplnit systém o senzory (infračervenou kameru nebo videokameru 

pracující ve viditelné oblasti), které umožňují průběžně analyzovat situaci před vozidlem. 
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Kombinace radaru a kamery zachytí větší počet vozidel před sebou a na základě údajů o 

vozidlech je systém schopný vybrat nejbližší vozidlo ve stejném jízdním pruhu. Tyto 

snímače jsou vyráběny i ve verzi pro palubní sítě napájené napětím 24 V. 

Infračervená kamera je snímač, jehož dosah je o několik metrů menší než u radaru. 

Videokamera pracuje ve viditelné části spektra s užitečným dosahem do 80 m. 

Monitorování blízkého okolí zajišťuje několik mikrovlnných radarů pracujících na 

frekvenci 24 GHz. Jsou určeny zejména pro antikolizní situace a mají dosah 50 m. 

V případě kritické možnosti kolize jsou vpředu a vzadu ultrazvukové (sonarové) snímače, 

u kterých je dosah kolem 5 m. Tyto snímače aktivují ochranné prvky (aktivace předepínače 

pásů a airbagů) za předpokladu, že již není možné vyhnout se srážce. [24]  

 

Obr. 4.6 Senzory monitorující okolí vozidla [4] 

4.5.1 Radarové snímače 

Radar je hlavním a základním snímačem systému adaptivního tempomatu, který měří 

vzdálenost, relativní rychlost a boční polohu vozidla jedoucích vpředu. Nejčastěji velmi 

úzký kužel radarového signálu hlídá prostor před vozidlem a zjišťuje vzdálenost od 

nejbližšího vpředu jedoucího vozidla. Radarové snímače se ovšem nepoužívají pouze na 

monitoring přední části vozidla, ale i pro kontrolu prostoru zadní části. Zde je sice dosah o 

něco kratší, ale radar je schopen snímat mnohem větší úhel. [30]  

Radiolokátor – radar (zkratka z anglického výrazu Radio Detecting And Ranging) – je 

zařízení založené na níže uvedených principech. 
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 Milimetrové vlny (Milimeter Wave, MMW) jsou vlny, jejichž vlnová délka 

leží v oblasti 1 – 10 mm, což odpovídá frekvenčnímu pásmu 30 GHz až 300 

GHz. Tato frekvenční oblast se označuje také jako VKV (velmi krátké vlny) 

popř. EHF (Extremely High Frequency). 

 Mikrovlny jsou elektromagnetické vlny, jejichž vlnová délka leží mezi 1 m a 1 

mm, což odpovídá frekvenční oblasti 0,3 GHz až 300 GHz. [24] 

Radary užívané u systému ACC jsou následující: 

 Radary dlouhého dosahu (LRR = Long Range Radar), 

• pracuje na frekvenčním rozsahu 76 - 77 GHz a na principu 

milimetrových vln. 

 Radary středního dosahu (MRR = Mid Range Radar), 

• pracuje na frekvenčním rozsahu 77 GHz a na principu milimetrových 

vln. 

 Radary krátkého dosahu (SRR = Short Range Radar), 

 mikrovlnná technologie pracující na frekvenčním rozsahu 24 GHz. 

  

Radary dlouhého dosahu (LRR = Long Range Radar) 

Radar (obr. 4.7) vysílá vlnové svazky o milimetrové vlnové délce. Vysílané vlnové 

svazky se odráží od povrchů z kovu nebo materiálů s vysokou permitivitou a jsou opět 

pojímány přijímací částí radaru. Elektromagnetické vlny se šíří rychlostí světla cs, a proto 

vlna o frekvenci f potřebuje pro řetěz vln vlnovou délku λ. Pro vysílací frekvenci f = 76,5 

GHz je tedy vypočítaná vlnová délka λ = 3,92 mm. 

 

Obr. 4.7 Radar dlouhého dosahu a jeho umístění na vozidle [9] 
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Přijaté signály se porovnávají s vysílanými v časové a frekvenční oblasti. Aby bylo 

porovnání použitelné pro požadované interpretace, je v čase průběh frekvence vlnového 

svazku modulován.  

Demodulace přijatého signálu umožňuje poskytnout potřebnou informaci. 

Nejznámějšími druhy je frekvenční modulace, u které se v čase mění okamžitá frekvence 

vln a pulsní modulace, při které se tvoří pulsy o délce 10 až 30 ns (odpovídá vlnové délce 

3 ÷ 10 m). 

U pulsně modulovaného signálu se měří doba τ  uplynulá mezi vysíláním a příjmem. 

Při známé rychlosti světla cs (cca 300 000 km/s) je možné z tohoto časového rozdílu 

definovat vzdálenost dv (např. τ = 1 µs odpovídá vzdálenosti dv = 150 m):  

	
τ∙ s2           (4.2) 

U frekvenční modulace se mění během vysílání frekvence. Při lineární změně 

frekvence se přijatý signál liší, v případě přítomnosti překážky, ve zpoždění od aktuálně 

vysílaného signálu o dobu potřebnou k cestě tam a zpět a o rozdíl frekvence, který je 

úměrný vzdálenosti (při 100 MHz/ms je při dv = 150 m rozdílová frekvence 100 kHz). 

I když se opětovným měřením vzdálenosti dá určit relativní rychlost měřeného objektu, je 

možné tuto veličinu poměrně spolehlivěji a přesněji měřit s využitím Dopplerova jevu. Při 

přibližování vpředu jedoucího vozidla se frekvence přijímaných vln zvyšuje o 510 Hz na 

m/s relativní rychlosti (při 76 GHz). 

Třetí základní veličina, která se dá určit, je boční poloha měřeného objektu. Tu je 

možné stanovit tak, že se vyzařuje paprsek radaru do různých směrů a podle intenzity 

signálu se definuje směr s nejsilnějším odrazem. Pro tuto metodu je nezbytné buď rychlé 

vychylování paprsku (tzv. skenování) nebo více paprskové uspořádání antény. 

Elektronika radarového snímače 

Tři vedle sebe umístěné antény, které přijímají odražené signály, napájí paralelně 

Gunnův oscilátor (Gunnova dioda v dutinovém rezonátoru). Vysílaný paprsek, vztaženo k 

ose vozidla, je horizontálně tvarován do úhlu cca ±5° a vertikálně do úhlu cca ±1,5° díky 

předsazené pastové Fresnelově čočce (obr. 4.8). Boční přesazení antén umožňuje 

směřování její přijímací charakteristiky (šířka 4° pro útlum 6 dB) do různých směrů. Může 

být tedy, kromě relativní rychlosti vozidel jedoucích vpředu a jejich vzdálenosti, zjišťován 

i směr, v němž jsou detekována. [29] 
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Obr. 4.8 Blokové schéma řízení radarového vysílače [29] 

Vysílané a přijímané odražené signály oddělují směrové vazební členy. Tři směšovače, 

které jsou zapojené za směrovými vazebními členy, transponují přijímanou frekvenci 

směšováním s frekvencí vysílače téměř na nulu (0 ÷ 300 kHz). Pro další vyhodnocení jsou 

nízkofrekvenční signály digitalizovány a pro určení kmitočtu podrobeny rychlé Fourierově 

analýze. 

Frekvence Gunnova oscilátoru je neustále porovnávána s frekvencí referenčního 

oscilátoru DRO (Dielectric Resonance Oscillator) a tak dolaďována na požadovanou 

hodnotu. Napájecí napětí Gunnovy diody se při tom mění tak dlouho, až frekvence opět 

odpovídá požadované hodnotě. Gunnův oscilátor pomocí této regulační smyčky 

krátkodobě zvýší a sníží frekvenci o 300 MHz každých 100 ms prostřednictvím impulsu 

pilovitého průběhu frekvenčně modulovaných spojitých vln (FMCW - Frequency 

Modulated Continuous Wave). Odražený signál od vpředu jedoucího vozidla je zpožděný 

v závislosti na uplynulém času, takže při poklesu vysílané frekvence má odražený signál 

odpovídající vyšší frekvenci, při nárůstu vysílané frekvence má o stejnou hodnotu 

frekvenci nižší. [29] 

Přímo úměrný vzdálenosti je frekvenční rozdíl f (např. 2 kHz/m). Mají-li však 

vozidla vůči sobě ještě relativní rozdílnou rychlost je přijímaná frekvence fe zvýšena o 

proporcionální hodnotu fd (např. 510 Hz na m/s) jak v oblastech nárůstu, tak i v oblasti 

poklesu frekvence. To je způsobeno Dopplerovým jevem a výsledkem jsou tedy dvě různé 

rozdílové frekvence f1 a f2. Součet těchto dvou frekvencí udává vzdálenost a jejich 
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rozdíl vyjadřuje relativní rychlost vozidel (obr. 4.9). Pomocí tohoto postupu je možné 

sledovat a detekovat i více vozidel. Tato metoda je účinná pro monitoring až 32 vozidel. 

 

 

 

 

 

Obr. 4.9 Měření rychlosti a vzdálenosti pomocí metody FMCW (fs – frekvence vysílače, fe – 

přijímaná frekvence bez relativní rychlosti, fe' – přijímaná frekvence s relativní rychlostí, 

fd – zvýšení frekvence Dopplerovým jevem [relativní rychlost], f1,2 – bez/s 

relativní rychlostí) [29] 

Hlavními výrobci radarů dlouhého dosahu jsou Bosch, Delphi, Denso, ADC (dceřiná 

společnost Continental Temic ve spolupráci s M/A-Com), TRW (Autocruise), Hitachi a 

Fujitsu Ten. První generace radarových senzorů firmy Bosch přišla na trh v roce 2000. 

Nejnovější třetí generace radarového senzoru s dlouhým dosahem LRR3 (Long Range 

Radar) je v porovnání s první generací ve všech ohledech lepší (obr. 4.10). Je o 60 % 

menší a přesto dosahuje podstatně vyššího výkonu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 4.10 Radary dlouhé dosahu LRR druhé a třetí generace od firmy 

Bosch [20] 
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Aplikační technologie založená na křemíku a germania (SiGe-MMICs) snížila výrobní 

náklady na minimum. Moderní konstrukce antény snímače LRR3 umožňuje detekční 

rozsah 0,5 až 250 m se horizontálním zorným polem 30° (-6 dB). Zorné pole je možné 

přizpůsobit na úhel až 45° úpravou světelného objektivu. Viditelný dosah vertikálního 

zorného pole je na hranici 5° (-6 dB). Relativní rychlost je LRR3 schopný zpracovávat 

v rozsahu -75 až 60 m/s. 

 

Obr. 4.11 Blokové schéma snímače LRR3 od firmy Bosch [16] 

 

Elektronická část LRR3 snímače se skládá ze dvou desek plošných spojů (obr. 4.11): 

1. RF – modul je vysokofrekvenční obvod založen na bázi křemíku a germania. 

Obsahuje 4 směšovače, vysílač 77 GHz, referenční oscilátor pracující na frekvenci 

kolem 19 GHz a Radar – ASIC, který má integrovanou funkci modulace a 

předběžného zpracování signálů (předzesilovač, A/D převodník, filtr). 

2. Řídicí jednotka obsahuje mikroprocesor, Systém – ASIC a volitelně komunikační 

rozhraní FlexRay. Integrovaný řadič přebírá některé kontrolní úkoly z radaru. To 

umožňuje mikrokontroléru, pomocí nového algoritmu zpracovat signály, které 

jsou časově náročné, mnohem rychleji a s větší přesností. Systém – ASIC 

zprostředkovává napájení a obsahuje komunikační rozhraní CAN.  
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Radary středního dosahu (MRR = Mid Range Radar) 

V současnosti se připravuje pro sériovou výrobu nový radarový senzor MRR se 

středním dosahem (obr. 4.12). Na trh bude uveden koncem roku 2012.  

 

Obr. 4.12 Radar středního dosahu MMR od firmy Bosch [6] 

Tento radar je založen na technologii použité u LRR ve frekvenčním pásmu 77 GHz se 

čtyř kanálovým přijímačem a dokáže tedy velmi přesně určit polohu a vzdálenost 

překážek. Pomocí regulační smyčky dochází, prostřednictvím frekvenční modulace 

(FMCW), ke krátkodobému zvýšení a snížení frekvence. Frekvenčně modulované vlny se 

odrážejí od předmětů před nebo za vozidlem. Relativní rychlost a vzdálenost objektu je 

měřena za pomocí Dopplerova jevu (posun ve frekvenci mezi vyslaným a přijatým 

signálem) a časové prodlevy.  

Ve vysokofrekvenčním obvodu je použita křemík-germanium technologie. Rozsáhlá 

integrace senzorů umožňuje jednoduchou mechanickou konstrukci a nízkou hmotnost. 

 

Radar je podle umístění rozdělen do dvou variant: 

 Varianta pro uložení na přídi vozidla, 

- dosah 160 m, 

- úhel snímání 45°. 

 Varianta pro uložení na zádi vozidla, 

- dosah 100 m, 

- úhel snímaní 150°. 
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Tento radar tvoří základ pro řadu bezpečnostních funkcí a možnosti implementace do 

globální platformy vozidel.  Adaptivní tempomat a další bezpečnostní systémy je tedy 

možné, díky této levnější variantě radaru, instalovat do automobilu nejen vyšších tříd, ale 

také do vozidel střední a nižší střední třídy. S maximálním dosahem 160 metrů a úhel 

snímání v horizontální rovině až 45°, umožní vytvořit systémy nouzového brzdění, 

adaptivní tempomaty ACC pro rychlosti až 150 km/h a předvídavé asistenční systémy s 

funkcí nouzového brzdění. Radar je schopen detekovat 32 objektů v rámci 60 ms. 

Definované parametry jsou pro tyto vozidla (střední a nižší střední třídy) naprosto 

postačující. 

Varianta senzoru MRR pro uložení vzadu má kratší dosah (100 m), ale zato má větší 

úhel snímání (150°). Senzory umístěné v zadních rozích karoserie jsou základem asistenční 

funkce pro změnu jízdního pruhu, která sleduje slepý úhel a upozorňuje řidiče na rychle se 

přibližující vozidla. S tímto systémem se dají bezpečně zvládat rovněž nepřehledné situace 

při vyjíždění z parkovacího místa směrem dozadu.  

V porovnání s variantou radaru SRR 24 GHz je radar s frekvencí 77 GHz výkonnější 

ve všech ohledech. Při srovnatelných nákladech obou radarů je senzor MMR menší a má 

kromě toho až třikrát vyšší schopnost rozlišovat jednotlivé objekty. Radar MMR dokáže 

určit vzdálenost a relativní rychlost s třikrát až pětkrát vyšší přesností než SRR radar. [18] 

Radary krátkého dosahu (SRR = Short Range Radar) 

Radary krátkého dosahu SRR (obr. 4.13) pracují na frekvenčním pásmu 24 GHz. 

Radary vytvoří virtuální “pás bezpečnosti“ kolem vozidla. Jde tedy o spíše bezpečnostní 

senzory, které jako celek mají dosah cca 30 m od vozidla v rámci 360° a jsou tedy 

využitelné spíše pro provoz ve městě nebo v koloně. 

 

Obr. 4.13 Radar krátkého dosahu SRR od firmy Hella [10] 
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V zásadě se pro bezpečnostní a komfortní systémy radary SSR užívají dva typu 

modulace: 

 ultra širokopásmová impulsní modulace UWB = Ultra Wide-Band (tyto 

radary mají šířku pásma asi 5000 MHz), 

 úzko-pásmová kontinuální modulace CW = Continuous Wave (tyto radary 

mají šířku pásma asi 100 ÷ 200 MHz). 

Tab. 4.2 Technické parametry radaru SRR 24 GHz 

  
Šířka pásma 

[MHz] 
Průměrný výkon 

EIRP [mW] 
Dosah [m] 

Širokopásmová impulsní 
modulace (UWB) 

5000 1 20 - 30 

Úzkopásmová kontinuální 
modulace (CW) 

100-200  10 70 

 

Ultra širokopásmové radarové senzory 24 GHz pro automobilové aplikace jsou 

především pro kontrolu bezprostředního okolí vozidla. Dále jsou použity jako doplněk 

k radaru LLR 77 GHz pro kvalitnější monitoring okolí. 

Velká šířka pásma přenosového signálu u radaru UWB je výhoda, zejména pro 

bezpečné měření vzdálenosti a interpretaci v nejbližším okolí vozidla. Obvykle samotné 

radary SRR neměří úhel zjištěných objektů, zato mají velmi široké boční pokrytí.  Pomocí 

několika radarů SRR 24 GHz UWB (např. čtyř v předním a zadním nárazníku) za použití 

triangulační metody je možné stanovit úhel překážky.  

Ekvivalentní izotropně vyzářený výkon EIRP (Equivalent Isotropically Radiated 

Power) vyjadřuje celkový výkon, který je nutno vyzářit izotropní anténou (vyzařuje do 

všech směrů prostoru stejně), aby bylo v celém rozsahu antény dosaženo dané intenzity 

záření. Výkon EIRPV (tab. 4.2) v průběhu přenášeného impulzu může přijímací anténa 

pojmout pouze 1% z maximální možné hodnoty 100 mW. Je to způsobené tím, že anténa 

má velký úhel rozsahu (až 40°) a dochází k velkým ztrátám při odrazu. Průměrný výkon 

EIRP je tedy menší než 1mW, a proto radarové snímače 24 GHz UWB mají dosah pouze 

20 až 30 m. Nosnou frekvenci úzkopásmového CW radaru je možné 100% zatížit a využít 

tak výkon EIRP o hodnotě až 100 mW. To je velice výhodné z hlediska využitelnosti 

pokrytí. Za dodržení praktického a reálného omezení (prostor, velikost antény, měření 

času, atd.) je dosah radaru až 70 m.  
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 Radar krátkého dosahu SRR je užitečný jak pro systém ACC, tak i pro parkovací 

senzory, systém hlídání mrtvého úhlu nebo pro „pre-crash“ systém (proti-kolizní opatření). 

V tomto případě radar krátkého dosahu SRR dodává systému až 200 milisekund před 

nárazem informace jako relativní rychlost k překážce a očekávaný moment nárazu. Tyto 

informace jsou zahrnuty do rozhodnutí o aktivaci bezpečnostních prvků. Podle situace je 

možno pásy dříve napnout nebo momenty spuštění jednotlivých airbagů optimalizovat. 

Rozsah možností aplikace SRR radarů je znázorněn na obr. 4.14. 

 

Obr. 4.14 Různé druhy aplikací radarů SRR při monitorování celého okolí vozu [22] 

V Evropě je automobilový radar krátkého dosahu SRR 24 GHz (pásmo v rozmezí 

21.625 ~ 26.625 GHz), pracující ve kmitočtovém ultra širokopásmovém spektru UWB, 

možné nabízet na trh pouze do 30. června 2013. Od tohoto data je zakázáno veškeré 

vysílání, aby se chránilo přednostní využívání tohoto pásma radioastronomickou službou, 

pasivními službami družicového průzkumu Země a kosmického výzkumu. Takže po 

polovině roku 2013 se nesmí do nových vozů instalovat radary SRR v pásmu 24 GHz 

UWB, mohou být pouze nahrazovány staré radary.  

Radary pracující v pásmu 24 GHz UWB budou zaměněny radary pohybujícími se 

v kmitočtovém rozsahu 77-81 GHz (radary MMR uvedené výše) nebo radary, založené na 

jiném než ultra širokopásmovém kmitočtu UWB (např. v úzkém frekvenčním pásmu CW). 

Radar krátkého dosahu 24 GHz (obr. 4.13) od firmy Hella pracuje na principu FMCW 

a je tedy možné tyto radary na trhu nabízet i po roce 2013. Radar v blízké vzdálenosti až 

30 metrů (úhel snímaní 40°) zajišťuje kompletní sledování ostatních vozidel a to i 

v zatáčkách a hustém provozu.  
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4.5.2 Videosenzory 

Videokamera monitorující okolí vozidla je zobrazena na obr. 4.15. Objekty detekované v 

okolí vozidla je možné rozdělit na jiná vozidla, značení vozovky nebo dopravní značky. 

Videokamera tímto zprostředkovává systému dodatečné informace o okolí vozidla. Je 

zabudována za vnitřním zrcátkem u čelního skla ve stíraném poli, kde její zorné pole 

udržují stěrače bez kapek vody a nečistot.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.15 Víceúčelová kamera od firmy Bosch [7]  

Pro konstrukci videokamery je možné vycházet ze dvou technologií čipů snímajících 

obrazové informace. Technologie CCD a CMOS. 

Technologií CCD kamer (Charge – Coupled Device = nábojově vázaná jednotka) je 

křemíkový snímač obrazu, u kterého dopadající světlo transparentní elektrodou vytváří 

nosiče náboje. Velikost tohoto náboje je závislá na době expozice a intenzitě světla. Pro 

představu je jako příklad uveden CCD prvek o rozměru dvaceti buněk ve čtyřech řadách. 

Spodní řada je načítací registr, kde se řadí do fronty náboje z jednotlivých buněk a odesílají 

se přes zesilovač do analogově/digitálního převodníku. Jakmile byly náboje odeslány, 

sestoupí do registru náboje z řady následující. Jedná se ale o propojené náboje, tudíž 

sestoupí všechny řady o jednu úroveň. Odeslané náboje, převedené A/D převodníkem na 

digitální podobu, putují do procesoru, kde se vyhodnocují informace ze sousedních buněk. 

Tímto způsobem vznikají postupně skutečné pixely, z nichž je složen obraz. Z každé 

buňky je informace posouzena několikrát, vzhledem k jejím sousedům. Problematické jsou 

tedy krajní buňky, které nemají jednu ze sousedních buněk. Z tohoto důvodu výsledný 

obraz obsahuje méně pixelů než je buněk na CCD prvku. [24] 

Čipy s technologií CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) jsou 

modernější a pro dnešní potřeby častěji používané (např. víceúčelová kamera firmy 

Bosch). Snímací čipy CMOS pracují tak, že světelné prvky čipů (pixely) převádějí 

dopadající světlo na elektrické náboje. A/D převodník tedy převádí intenzitu a barvu světla 

na elektrický signál obrazu. Tento signál je dále zpracován vysoce výkonným 
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mikroprocesorem, který je integrovaný do kamerového krytu. Senzory CMOS dokáží 

oddělit také velmi světlé světelné vlny od pozadí a umožňují tak celkový obraz zobrazit 

bez přesvětlení. Z tohoto důvodu se videokamery se snímačem CMOS hodí pro použití v 

automobilu. [24] 

Nejnovější videokamery od firmy Bosch mají dosah při ostrém obrazu od 2,5 m až do 

400 m. Zorné pole v horizontální oblasti je 41° a ve vertikální 19°. Velikost snímků je 

v rozlišení 1024 x 512 pixelů (22 pixelů na úhel 1°). Videokamery jsou schopné snímat až 

25 snímků za sekundu a dokáží komunikovat jak po rozhraní CAN tak i po komunikační 

sběrnici FlexRay.     

Na základě získaných dat lze rozpoznávat kromě vozidel také chodce a určit směr 

jejich pohybu. Dřívější identifikace příčných pohybů zrychluje reakce asistenčního 

systému při předjíždění vpředu jedoucích vozidel a při zařazování do vlastního jízdního 

pruhu. Systémy upozorňující řidiče na opouštění jízdního pruhu (Lane Departure 

Warning), a i asistenční systémy pro jízdu v jízdních pruzích (Lane Keeping Support) jsou 

založeny převážně na vyhodnocování obrazových dat. K automatickému ovládání 

světlometů a rozpoznávání dopravního značení lze obrazová data také využívat. Dále 

mohou ověřovat a doplňovat radarovou funkci u systému ACC a umožňují tak i plně 

automatické rozjíždění vozidla po zastavení v dopravní zácpě (Stop & Go). Videokamera 

má kromě funkce rozeznávání dopravních značek a jiných vozidel i podpůrnou funkci pro 

noční vidění (viz. infračervené snímače). [5] 

4.5.3 Laserové snímače 

Laser je zkratka pro anglický výraz „Light Amplification by Stimulation Emission of 

Radiation“, což znamená zesilování světla pomocí stimulované emise záření. Stimulací 

elektronu v atomu dochází k tomu, že elektrony přeskočí na orbit s vyšší energií. Jelikož je 

tento orbit nestabilní, tak elektrony přeskočí zpět na své původní orbity a přitom emitují 

energii ve formě fotonů (světelné vlny).  

Polovodičové lasery jsou malé a energeticky nenáročné. Existují dva typy:  

 edge – emitting (s emitujícím okrajem), levnější varianta;  

 vertical – cavity (s vertikální dutinou), přesnější varianta. 

Lidar (LIght Detection And Ranging) dokáže detekovat světlo a měří vzdálenost od 

daného objektu. Laserový snímač, resp. lidar, pro tvorbu obrazu používá paprsek. Princip 

laserového skenování tkví v měření doby letu impulzního světelného svazku. Tento 
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neviditelný laserový svazek je v infračerveném světelném spektru vysílán impulzně 

vysokou rychlostí. Pulsně vysílané paprsky se odrážejí od vpředu jedoucího vozidla. 

Odrazovými body na vpředu jedoucím vozidle mohou být například odrazová skla nebo 

reflexní poznávací značky. Doba mezi vysláním a přijetím odraženého paprsku je přímo 

úměrná vzdálenosti překážky (osoba, vozidlo) od skeneru. 

 

Obr. 4.16 Laserový snímač LIDAR firmy IBEO [15] 

Lidar pracuje na stejném principu jako radar, ale používá laserové paprsky vysílané 

laserovou diodou (radar využívá radiové vlny). Tato laserová dioda vysílá přes optické 

čočky krátké světelné impulsy a optickým přijímačem je přijímá. Díky použití mnohem 

užšího paprsku dochází k větší přesnosti měření. Výhodou lidaru je možnost vyšší 

rozlišovací schopnosti a širší detekovaný úhel. Lidary pracují ve spektru neviditelného 

světla a jsou schopné okolí snímat dvourozměrně. [24] 

Lidary nejsou u asistenčních systémů tolik rozšířené jako radary. Firma IBEO nabízí 

laserový snímač IBEO LUX (obr. 4.16). Tento lidar má dosah 0,5 až 200 m. Na vozidle je 

umístěný do předního nárazníku a to vždy do každého rohu. Instalují se tedy nejméně dva 

snímače (úhel zorného pole v horizontální rovině je 110°) a mikroprocesorová jednotka 

dokáže zpracovat informace (polohy, velikosti a rychlosti překážky) až od šesti snímačů. 

Jsou přesné a spolehlivé i při vysokých rychlostech, špatných povětrnostních podmínkách 

a silném provozu. 

4.5.4  Infračervené snímače (Infrakamera) 

Systému ACC, obohacený o infrakameru, dokáže mnohem přesněji zmapovat prostor 

před vozidlem. Snímač (infrakamera) je umístěný v předním světlometu vozidla (obr 4.17). 

Snímá obraz vozovky, která je osvětlena pomocí dvou infračervených lamp integrovaných 

v předních světlometech. Pro lidské oko je infračervené světlo neviditelné. Obrazová data 
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získaná pomocí snímače se vyhodnotí v řídicí jednotce a zobrazí se na displeji jako reálný 

černobílý obraz s vysokým rozlišením. [3] 

 

Obr. 4.17 Infračervená kamera systému ACC od firmy Bosch 

Infračervené záření (IR = InfraRed) je elektromagnetické záření s vlnovou délkou větší 

jako světlo viditelné avšak menší než záření mikrovlnné. Rozsah IR světla je mezi 

750 nm a 106 nm (obr. 4.18). 

IR záření z technologického hlediska dělíme dle vlnového rozsahu na pásma (hodnoty 

nejsou jednoznačně dány): 

 blízké infračervené záření nebo NIR (Near InfraRed)   – 0,76 až 1,4 µm 

 IR krátké vlnové délky (λ) nebo SWIR (Short Wave InfraRed)  – 1,4 až 3 µm 

 IR střední vlnové délky nebo MWIR (Medium Wave  InfraRed)  – 3 až 8 µm 

 IR dlouhé vlnové délky nebo LWIR (Long Wave InfraRed) – 8 až 15 µm 

 IR velmi dlouhé λ nebo VLWIR (Very Long Wave IR)  – 15 až 1000 µm 

 

Obr. 4.18 Přehled umístění infračerveného spektra z celého rozsahu vlnové délky [23] 
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Existují dva možné způsoby snímání IR: 

 snímání vyzařování infračervených paprsků přímo z povrchu samotného 

sledovaného objektu,  

 snímání odraženého záření z povrchu objektu, kterému je tepelná energie dodávána 

z nějakého dalšího vnějšího zdroje (zábleskové lampy, halogenové výbojky, 

infrazářiče, laser).  

Na principu vyhodnocení zobrazených teplotních polí je možné opatření řady 

důležitých informací o jevech, které souvisejí se změnou nebo průběhem teploty. [24] 

Infračervené snímače měří součin zářivého výkonu a emisního koeficientu těles. 

Emisní koeficient je závislý na materiálu. Pro látky, které pohlcují IR záření (i sklo), se 

hodnota emisního koeficientu pohybuje kolem 1. Avšak pro materiály, které IR záření 

propouštějí nebo odrážejí (např. vzduch, křemík), je tato hodnota << 1. 

Měřené místo se promítá na prvek citlivý na záření, který se vůči svému okolí tímto 

zahřeje běžně o 0,001÷0,01 °C. Teplota prvku je tedy mírou pro teplotu měřeného objektu. 

Tu je možné určit s přesností až 0,5 °C. Pomocí termočlánků je možné v širokém rozsahu 

měřit malý teplotní rozdíl způsobený zářením měřeného objektu. Pro zvýšení efektivnosti 

měření je mnoho těchto článků zapojeno do série (thermopile). Realizovat takový snímač 

(obr. 4.17) lze pomocí mikromechaniky.[29]     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všechny tzv. „horké“ konce jsou umístěny na dobře tepelně izolované tenké 

membráně. Zatímco všechny „studené“ konce na silnějším okraji čipu - tepelná jímka 

Obr. 4.19 Princip měřící buňky mikro-

mechanicky vyrobeného snímače s prvkem 

„thermopile“(1 – křemíkový čip, 2 – séri-

ově zapojené termočlánky (např. Al/Poly-

Si), 3 – membrána SiN, 4 – vývody prvku 

„thermopile“, 5 – vrstva absorbéru) [29] 

Obr. 4.20 Provedení mikromechanicky vy-

robeného snímače s prvkem „thermopile“ 

(1 – termoprvek, 2 - „horký“ kontakt, 3 –

membrána, 4 – absorbér, 5 – tepelné záření, 

6 – elektrická přípojka, 7 – vrstva Si3N4, 8 –

vrstva SiO2, 9 – tepelná jímka) [29] 
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Obr. 4.22 Jednoduchá IR kamera (1 –

elektronika, 2 – objektiv, 3 – zorné pole 

kamery, 4 – křemíková IR čočka, pole 

snímačů [29] 

(obr. 4.20). Typickou časovou konstantou snímače je cca 20 ms. Jedná se o takzvaný 

„jedno-pixelový snímač“.  

Pokud je na jednom čipu uspořádáno více pixelů (např. pole 4 x 4), je možné již hrubé 

snímání obrazu (obr. 4.21). Pixely ovšem musí být navzájem tepelně izolované a nesmí 

mezi nimi být příliš velká necitlivá plocha. Čip má velký počet vývodů, protože všechny 

pixely musí být individuálně elektricky snímatelné. Hned vedle snímače se musí umístit 

obvod ASIC, který signály zesílí a převede je do podoby sériového tvaru („kódu“). [29] 

 

 

 

 

 

 

  

 

K termickému propojení scény na pole snímačů je zapotřebí infračervená projekční 

optika. Z prostorových důvodů je zde použití nenákladného zakřiveného zrcadla většinou 

vyloučeno. Plastové čočky jsou použitelné jen pro provozní teplotu do cca 85°C a skleněné 

čočky jsou pro IR záření nepropustné, zatímco křemíkové čočky se velice hodí pro IR 

záření a je možné je levně mikromechanicky vyrábět jako ohybové (Fresnelovy) nebo 

lomivé (do průměru cca 4 mm). Pouzdro snímače je naplněno ochranným plynem, který 

mírně napomáhá „parazitním“ přenosům mezi pixely, tím ovšem snižuje jejich reakční čas. 

[29]  

4.5.5 Ultrazvukové snímače 

Ultrazvukové snímače (obr. 4.23) slouží k určování odstupu od překážek, ke sledování 

okolního prostoru při parkování a popojíždění. Díky velkému úhlu rozevření, který 

vznikne za předpokladu přítomnosti více snímačů (vzadu 3÷4 snímače, vpředu 4÷6 

snímačů), je možné pomocí „triangulace“ určit polohu překážky. Snímače jsou integrovány 

Obr. 4.21 Infračervený snímač obrazu (1 –

křemíková IR čočka, 2 – pouzdro TO5, 3 –

připojovací kolík, 4 – čip snímače, 5 –

vyhodnocovací ASIC,α – zorný úhel) [29] 
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do nárazníků vozidla. Rozsah detekce takového systému sahal dříve od cca 0,25 do 1,5 m. 

V dnešní době je snímač schopen dosahovat až 5 m. 

 

 

Obr. 4.23 Ultrazvukový snímač 

 

 

Snímač se skládá z těchto částí (obr. 4.24): 

 plastového pouzdra s integrovaným konektorem,  

 ultrazvukovým měničem (hliníková membrána, na jejíž vnitřní straně je 

nalepen piezoelektrický měnič), 

 desky plošných spojů s vysílací a vyhodnocovací elektronikou  

 

 

Obr. 4.24 Ultrazvukový snímač v řezu (1 – deska plošných spojů, 2 – zalévací hmota, 3 – 

plastové pouzdro, 4 – nosič systému, 5 – oddělovací kroužek (silikonová pryž), 6 – objímka, 

7 – ultrazvukový měnič, 8 – krycí víko, 9 – elektronický konektor) [29] 
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Dva ze tří elektrických přívodních vodičů propojují snímač s řídicí jednotkou a 

zajišťují napájení. Za pomoci třetího, obousměrného vedení, se aktivují funkce vysílání a 

zpracovaný přijatý signál se odesílá zpět do řídicí jednotky (tento vývod s otevřeným 

kolektorem je v klidu ve vysoko-ohmovém stavu a s vysokým potenciálem „High“). 

Ultrazvukový snímač používá triangulační metodu odrazu ultrazvukového impulsu. 

Přenosem digitálního impulsu z řídicí jednotky se zahájí vysílání pomocí obdélníkových 

impulzů, o rezonančním kmitočtu s dobou trvání cca 300 µs, oboustranným elektronickým 

obvodem, se vybudí ke kmitání hliníková membrána a dochází k vysílání ultrazvukových 

vln. Žádný příjem není možný během doby doznívání (cca 900 µs). Již uklidněnou 

membránu znovu rozkmitá odražený zvuk od překážky.[29] 

Vypočet vzdálenosti a k nejbližší překážce se provádí z doby uplynulé do příchodu 

odraženého impulsu te  a z rychlosti šíření zvuku cz (cca 340 m/s): 

0,5 ∙ e ∙                                                           (4.2) 

Příklad výpočtu vzdálenosti překážky za pomoci dvou ultrazvukových snímačů: 

= − ( )
                                                   (4.3) 

a – vzdálenost nárazníku od překážky,  

b – vzdálenost snímač 1 (vysílací a přijímací snímač) od překážky,  

c – vzdálenost snímač 2 (přijímací snímač) od překážky, 

d – vzdálenost snímač 1 od snímače 2. 

 

Přijaté kmity piezokeramický prvek převádí na analogový elektrický signál. Ten je 

dále zesílen elektronikou snímače a převeden na digitální signál (obr. 4.25). Snímač s vyšší 

prioritou než řídicí jednotka, při detekci odraženého signálu přepne signálový vývod na 

logickou úroveň „Low“ (<0,5 V). Je nemožné zpracovat signál určený k vysílání v případě, 

že po vedení posílá odražený signál. Při poklesu napětí na signálovém vedení pod 

prahovou hodnotu 1,5 V muže udělit řídicí jednotka podnět k vysílání. 
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Obr. 4.25 Blokové schéma ultrazvukového snímače [29] 

V horizontálním směru je úhel snímání velký, aby byla monitorována co největší 

oblast, a naopak ve vertikálním směru je úhel malý, aby nedocházelo k rušivým vlivům při 

odrazu signálu od země. [29] 

4.6 Základní verze systému ACC 

Základní verze systému ACC je komfortní asistenční systém, který je schopný 

udržovat bezpečnou vzdálenost za vpředu jedoucím vozidlem. Systém je funkční při 

rychlostech vyšších než 30 km/h až do rychlosti 180 km/h. Je tedy převážně určen k 

provozu na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. 

Jako snímač vzdálenosti a relativní rychlosti je zde použit pouze radar dlouhého 

dosahu pracující na frekvenci 77GHz (viz kapitola 4.5.1 Radarové snímače). Systém tedy 

dokáže snímat okolí před vozidlem do cca 100 m (dle typu snímače).  

Řidič obsluhuje systém pomocí tlačítek na volantu (popřípadě páčce po boku volantu). 

Vedle rychlosti požadované řidičem je nutná volba vzdálenosti ve formě časového 

odstupu, který se bude dodržovat od vozidel jedoucích před ním. Zde jsou na výběr tři 

hodnoty. Požadovanou rychlost lze nastavovat po 1 km/h nebo po krocích 10 km/h.  

Jestliže je adaptivní tempomat aktivní a vpředu jedoucí vozidlo začne snižovat svoji 

původní rychlost, dokáže ACC prostřednictvím systému ABS/ASR/ESP vyvinout brzdnou 

sílu až na 20% maximálního brzdného momentu. Při nedostatečném zpomalení je nutný 

zásah řidiče. O této skutečnosti je řidič informován akustickými signály (pípáním), 

vizuálními signály (diodami a hlášením na přístrojové desce, popř. na Head-up display) 

anebo vibracemi volantu (pouze u některých modelů). Jakmile řidič sešlápne brzdový nebo 

spojkový pedál, je systém ACC deaktivován. 
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Základní verze systému ACC není schopna detekovat stojící překážky ani protijedoucí 

vozidla. Adaptivní regulaci rychlosti jízdy nelze používat na úsecích s mnoha zatáčkami a 

na kluzkých silnicích pokrytých sněhem a ledem. Dále systém není schopný správné 

funkce při špatných povětrnostních podmínkách (déšť, sníh atd.).  

Nutno podotknout, že první verze systému nebyla schopná bezpečně rozpoznat 

motocykly nebo jiná malá vozidla a ani vozidla jedoucí méně než 20 km/hod. Proto byli 

vývojáři nuceni vyvinout přesnější snímače a zdokonalit tak systém pro širší spektrum 

využití. [8] 

4.7 Verze ACCPLUS 

Tato verze obsahuje všechny funkce, které umožňuje základní systém. Jakmile se ale 

rychlost vozidla dostane pod 30 km/h, systém ACCPLUS dokáže regulovat odstup od 

vozidla jedoucího vpředu až do úplného zastavení. Systém je proto schopný detekovat 

stojící objekty a malá vozidla (např. motocykly) až do nulové rychlosti. V případě že se 

vozidlo vpředu znovu rozjede, je na to řidič vizuálně a akusticky upozorněn. Systém 

ACCPLUS je tedy určen už i pro jízdu v hustém provozu a při dopravních zácpách. Řidič 

může kdykoliv zasáhnout do systému a automobil zrychlit nebo zpomalit. V případě, že 

chce řidič následovat vozidlo před sebou, stačí pouze, aby stisknul tlačítko obslužného 

prvku ACC na volantu nebo lehce sešlápnul plynový pedál. Systém ACCPLUS je používán 

od roku 2006. [24] 

Jako snímač vzdálenosti a relativní rychlosti je zde použit radar dlouhého dosahu LRR 

pracující na frekvenci 77GHz a radar krátkého dosahu SRR pracující na frekvenci 24GHz 

(viz kapitola 4.5.1 Radarové snímače). Proto systém dokáže snímat okolí před vozidlem od 

bezprostřední blízkosti až do cca 180 m (dle typu snímačů). 

Systém ACCPLUS má oproti základní verzi výkonnější vyhodnocovací a výpočtový 

software. Prostřednictvím systému ESP je možné zastavit bez cukání až do momentu 

zastavení vozidla. Díky zdvojené detekční oblasti na ± 8 stupňů ke středové ose je možné 

detekovat i užší zatáčky s poloměrem do přibližně 250 metrů a systém je schopen dříve 

rozeznat vozidla zařazující se před vlastním automobilem. 

4.8 Verze ACC Full Speed Range (FSR) 

Tento systém zpracovává kromě informací z radarového snímače dlouhého dosahu 

LRR (viz kapitola 4.5.1 Radarové snímače) i informace z videokamery (viz kapitola 4.5.2 

Videosenzory) a eventuálně ze senzorů blízké oblasti (viz kapitola 4.5.5 Ultrazvukové 
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snímače). Systém ACC FSR je schopen rozeznávat překážky v blízké oblasti před 

vozidlem rychleji než systém ACCPLUS. Další z možných cest je namísto několika druhů 

radarů, použit LIDAR, který již byl zmíněn v kapitole 4.5.3 Laserové snímače. Je to 

levnější způsob jak dosáhnout stejných kvalit. 

Pokud řidič sleduje v minimální rozumné vzdálenosti (řádově metry) automobil 

jedoucí vpředu, tak při dlouhém popojíždění v koloně ztrácí pozornost a často dochází 

k drobným kolizím. V případě, že by tuto funkci převzal adaptivní tempomat, mohl by se 

řidič věnovat i jiné činnosti bez obavy ze střetu. Byl tedy pro tyto účely vyvinut systém 

ACC Stop & Go. Verze FSR systému ACC se hodí lépe na provoz Stop & Go než 

ACCPLUS. 

Provoz „stop and go“ je velmi důležitý i z mnoha jiných důvodů. Je známo, že 

spalovací motor je navržen pro určitý výkon při daných ideálních otáčkách. Motor ve 

zmíněných podmínkách běží buď naprázdno, nebo je provozován na zlomek jmenovitého 

výkonu. Za tohoto stavu produkuje motor největší množství exhalací (CO a nespálené 

uhlovodíky) a v době, kdy běží zbytečně na volnoběh, dokonce i CO
2
. Tyto situace vedly 

přes opakované startování motoru a mechanické odpojování válců až ke vzniku hybridních 

vozidel. Jeho výhoda se projeví právě při provozu systému Stop & Go. Spalovací motor je 

dobíjen při úsecích volné jízdy, kdy je provozován v optimálních podmínkách. Při 

pojíždění na krátkých úsecích rychlostí do 30 km/h je v činnosti elektrický pohon 

využívající akumulovanou energii. 

Adaptivní tempomat pro provoz ACC Stop & Go přináší značné úspory i u klasického 

pohonu právě vypínáním motoru při zastavení, optimalizací řízení rozjezdu a brzdění při 

popojíždění v kolonách a městském provozu. 

Dodatečné informace z videosenzorů umožní i plně automatické rozjíždění bez 

potvrzení řidiče, když se vozidlo vpředu opět rozjede. Tato funkce ale zůstává z právního 

hlediska omezená na poměrně krátkou dobu (přibližně do deseti sekund po zastavení 

vozidla). Řidič o tom je sice informován, ale musí se rozjet sám bez podpory asistence. 

Adaptivní regulace rychlosti jízdy je schopná pracovat v téměř jakémkoliv počasí. Čočka 

radarů je v závislosti na venkovní teplotě vyhřívaná, aby se předcházelo pokrytí snímače 

zmrzlým povrchem a usazováním sněhu. Videosenzory jsou vybaveny i infračerveným 

nočním viděním, popř. je použita infrakamera (viz kapitola 4.5.4 Infračervené 

snímače). [27] 
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Systém ACC FSR je schopen vytvořit maximální brzdnou sílu při kritických situacích. 

Je tedy zřejmé, že z ryze komfortního asistenčního systému se již stává i bezpečnostní 

asistenční systém. 

4.9 Verze ACC Follow-to-Stop (F2S) 

Verze F2S systému ACC je nabízena koncernem Volkswagen. Zprostředkuje 

automatickou regulaci bezpečné vzdálenosti ADC (Automatic Distance Control) s brzdnou 

funkcí až do zastavení vozidla. Systém Volkswagen ADC zároveň s funkcí F2S dokáže 

vozidlo zastavit za vozidlem jedoucím vpředu. 

U tohoto systému je použit laserový snímač, který je integrován do hlavních světlometů 

(např. šestnácti-kanálový mnohopaprskový laserový snímač Multibeam-Lasersensor, který 

dokáže zachytit pozici a šířku objektů).  

Tato funkce slouží ke zvýšení jízdního komfortu ve městech a při dopravní zácpě 

stejně jako FSR. Verze F2S je schopna varovat před kolizí, zabrzdit před stojící překážkou. 

Dále dokáže systém při potřebě lehce přibrzdit před zatáčkou. Systém je totiž propojen i 

s GPS navigací (v případě, že je vozidlo vybaveno navigačním systémem). ACC proto 

pozná, kdy se blíží k zatáčce, a je schopen před ní zpomalit na bezpečnou rychlost. Po 

vyjetí z oblouku systém opět zrychlí. [27] 

Další možnou funkcí je, že řídicí jednotka ACC komunikuje s řidičem prostřednictvím 

pedálu (např. když vozidlo řídí řidič a ACC je vypnuté). Blíží-li se k překážce a vůz by měl 

zpomalit, mírným protitlakem do plynového pedálu systém ACC zjistí, jestli řidič věnuje 

pozornost řízení nebo nikoli. V případě, že plynový pedál „nepociťuje“ téměř žádný odpor, 

akustický a vizuální systém řidiče upozorní na překážku. Mezitím brzdový systém začne 

lehce samočinně brzdit. Lehkým překonáním protitlaku pedálu může řidič překážku 

objet. [18]    
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5 Praktické měření a diagnostika 

Cílem měření bylo, prostřednictvím sériové diagnostiky, porovnat dva odlišné systémy 

regulace rychlosti jízdy a zhodnotit jejich funkci s ohledem na bezpečnost provozu. Měření 

bylo zaměřeno na rychlost vozidla ovlivněnou okolním prostředím, požadavkům řidiče a 

dopravní situaci.  

5.1 Diagnostický přístroj VCDS 

Navázání komunikace s vozidly proběhlo pomoci sériové diagnostiky VCDS SVO 

11.11.2 (fotografie viz příloha C). Tento počítačový program dokáže kompletně 

diagnostikovat řídicí jednotky vozidel skupiny Volkswagen Group (Audi, Seat, Škoda, 

Volkswagen, Ford Galaxy a Porsche) a všechny ostatní značky (Citroën, Ford, Nissan, 

Peugeot, Renault, Toyota, atd.) v normě EOBD. Pro správnou funkci tohoto programu je 

nezbytnou součástí diagnostický kabel HEX-CAN, který je osazen na jednom konci 16-ti 

pinovou zásuvkou CARB (pro připojení k vozidlu) a na druhém konci portem USB pro 

připojení k PC (viz příloha C obr. C.3). 

Pro úspěšné připojení diagnostiky k vozidlu bylo nutné mít klíč ve spínací skříňce 

v poloze I. Jakmile byla diagnostika spojena s příslušnou řídicí jednotkou vozidla, bylo 

možné využít řadu funkcí (např. vyčtení paměti závad, zobrazit blok naměřených hodnot, 

kódovaní ŘJ, aktivace akčních členů, atd.). 

5.2 Měření jednoduché regulace rychlosti jízdy (Tempomat) 

Měření jednoduché regulace rychlosti jízdy bylo provedeno na vozidle Audi A6 

3.0 TDI, 171 kW, rok výroby 2007 s automatickou převodovkou (fotografie viz příloha D).  

Po spojení s ŘJ elektroniky volantu bylo možné v rozšířených měřených hodnotách 

zobrazit stav regulace rychlosti jízdy (viz příloha A obr. A.2). Dle zobrazených hodnot 

bylo zřejmé, že i když adaptivní regulace rychlosti jízdy není do vozu vestavěna, ŘJ tuto 

funkci podporuje. Po dodatečné montáži snímačů a překódování ŘJ je tedy možné systém 

ACC využívat.  

Navázáním komunikace s ŘJ motoru bylo umožněno graficky zobrazit průběh aktuální 

rychlosti, požadované rychlosti, aktuální polohu plynového pedálu a stav páčky ovládání 

regulace rychlosti jízdy. Na obr. 5.1 je vidět zapnutí regulace rychlosti jízdy pomocí páčky 

(1), plynovým pedálem byla dosažena určitá rychlost a poté nastavena jako rychlost 

požadovaná. Plynový pedál byl navrácen do nulové polohy (3) a od této doby pro 

konkrétní měření již nebyl využíván. Při dlouhém přidržení páčky nastavení požadované 
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rychlosti vzrůstala nebo klesala rychlost po 10 km/h (6) a při krátkém stisknutí byla 

nastavována po 1 km/h (4).  Rychlost byla konstantní po dosažení požadované rychlosti 

(5). Sešlápnutím brzdy (7) se regulace rychlosti jízdy deaktivovala a aktuální rychlost se 

snižovala (8).     

 

Obr. 5.1 Průběh jednoduché regulace rychlosti jízdy při aktivaci 

Na obr. 5.2 je vidět, že plynový pedál nebyl od bodu 1 použit (1). Po aktivaci regulace 

rychlosti jízdy a dosažení určité rychlosti byl aktivován pedál brzdy (3). V tento okamžik 

aktuální rychlost klesá (4). Opětovnou aktivací tempomatu páčkou ovládání (5) se začala 

aktuální rychlost zvyšovat (6) na požadovanou rychlost uloženou v ŘJ. Deaktivace 

tempomatu proběhla i za pomoci páčky ovládání regulace rychlosti jízdy (7). Průběh byl 

totožný s deaktivací prostřednictvím pedálu brzdy. Od okamžiku vypnutí tempomatu (8) 

byla požadovaná rychlost z ŘJ vymazána. Další měření je uvedeno v příloze A. 

 

Obr. 5.2 Deaktivace jednoduché regulace rychlosti jízdy 
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5.3 Měření adaptivní regulace rychlosti jízdy (Adaptivního tempomatu) 

Měření adaptivní regulace rychlosti jízdy bylo provedeno na vozidle Volkswagen 

Passat 2.0 TDI, 125 kW, rok výroby 2012 s automatickou převodovkou (fotografie 

viz příloha E). 

Připojením se k ŘJ motoru (viz příloha B obr. B.1) bylo umožněno zobrazit měřené 

hodnoty související s ACC (viz příloha B obr. B.2). Další měření jsou uvedena v příloze B.  

Na obr. 5.3 je vidět průběh rychlosti při aktivní adaptivní regulaci rychlosti jízdy. Po 

zapnutí adaptivního tempomatu (1) již nebyl plynový pedál použit (2). Aktivováním 

adaptivního tempomatu (3) se aktuální rychlost zvyšovala na požadovanou hodnotu. 

Jakmile radar adaptivní regulace rychlosti jízdy zaznamenal přítomnost vpředu jedoucího 

vozidla, snížil aktuální rychlost (5) a ustálil ji na hodnotě rovné rychlosti vozidla jedoucího 

vpředu (6). Poté, co vozidlo bylo mimo dosah snímačů (např. vozidlo opustilo jízdní pruh), 

adaptivní tempomat zvýšil rychlost (7) na dříve uloženou požadovanou rychlost. Úplné 

vypnutí systému ACC (8) se projevilo zpomalováním vozidla a vymazáním požadované 

rychlosti z ŘJ.    

 

Obr. 5.3 Adaptivní regulace rychlosti jízdy – průběhy v ŘJ motoru  

Po připojení k řídicí jednotce odstupu vozidla (adresa 13) bylo možné zobrazit data 

radaru adaptivní regulace rychlosti jízdy. Na obr. 5.4 byl adaptivní tempomat aktivovaný a 

požadovaná rychlost byla po celou dobu měření nastavena na 160 km/h (1). Na počátku 

měření bylo detekováno vpředu jedoucí vozidlo, interpretováno vzdáleností (hnědá křivka) 

a rozdílem rychlostí obou vozidel (modrá křivka). Jakmile byl námi změněn jízdní pruh, 

vozidlo s adaptivním tempomatem začalo zrychlovat. Vzdálenost (3) i rozdílová rychlost 
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(2) se ustálila na nulové hodnotě. To jen do doby, než radar detekoval další vozidlo, které 

mělo menší aktuální rychlost. Systém dokázal vpředu jedoucí vozidlo detekovat ze 

vzdálenosti necelých sto metrů a nejvyšší rozdílová rychlost byla pod 50 km/h. Vzdálenost 

od vozidla se postupně snižovala (4) i s rozdílovou rychlostí (5) a adaptivní tempomat 

aktivoval brzdný systém. Snížení odstupu vozidla na páčce ovládání systému ACC (6) se 

projevilo nepatrným zrychlením a zmenšením tak vzdálenosti a rozdílové rychlosti vozidel. 

Jakmile se aktuální rychlost srovnala s rychlostí vpředu jedoucího vozidla, vzdálenost se 

ustálila na konstantní hodnotě 20 m (8) a rozdílová rychlost byla téměř nulová (7).        

 

Obr. 5.4 Adaptivní regulace rychlosti jízdy – průběhy v ŘJ regulace odstupu 

 

5.4 Zhodnocení měření 

U měření jednoduché regulace rychlosti jízdy byl popsán základní princip a funkce, 

které jsou součástí i pro vozidlo s adaptivní regulací rychlosti jízdy. U starších systémů 

ACC byl problém s nepříliš plynulou jízdou. Při brždění systémem ACC docházelo 

k cukání vozidla, radar nedokázal detekovat větší počet objektů různých velikostí a tím 

systém nepůsobil dostatečně bezpečně. Měřený systém ACC je nejnovější verzí a jeho 

zásahy do brzdného systému jsou plynulé a předvídatelné. Radar ovšem nedokázal 

detekovat vozidlo v zatáčkách o větším poloměru (např. na sjezdu z dálnice). 

Během měření bylo zjištěno, že při výskytu chybových kódů (závad) v ŘJ motoru, 

ABS a regulace odstupu není možná aktivace ani jednoho systému regulace rychlosti jízdy. 

Systémy regulace rychlosti vozidla jsou tedy použitelné jen za předpokladu správné funkce 

všech přidružených systémů.  
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6 Závěr 

Jak již bylo zmíněno, starší systémy adaptivní regulace rychlosti jízdy měly mnoho 

nedostatků a jejich funkce nebyly ještě plynulé. Bylo to způsobeno nedokonalým 

propojením systémů ACC s ABS a řízení motoru. Současné systémy ACC a jejich verze 

jsou již mnohem propracovanější a jejich funkce jsou naprosto předvídatelné. 

Systém adaptivní regulace rychlosti jízdy je zdokonalován téměř 20 let. Je tedy zřejmé, 

že v dnešní době dosahuje vysokých kvalit a z tohoto systému se postupně stává nejen 

komfortní, ale i bezpečnostní prvek. ACC je jeden z mnoha systémů pro podporu řízení 

v oblasti podélného směru jízdy. Při kombinaci s dalšími systémy, jako prediktivní 

nouzové brždění (Predictive Emergency Braking System - PEBS) a systém varování při 

vyjetí z jízdního pruhu (Lane Assist Systems - LAS), se významně zvyšuje bezpečnost 

jízdy. Jsem tedy přesvědčen, že dalším vylepšováním těchto systémů je možné zvýšit 

bezpečí cestujících natolik, že to značně ovlivní úroveň bezpečnosti mezi všemi 

dopravními prostředky.  

Ekologická jízda a snížení počtu nehod jsou prioritním cílem pro zdokonalení 

automobilového světa a rozvoje průmyslu. Systém adaptivní regulace rychlosti jízdy tyto 

cíle umožňuje.  
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