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Technologická platforma
Vozidla pro udržitelnou mobilitu
Základní údaje:
- založena v listopadu 2009 (projekt předložen v listopadu 2009);

- 8 členů - z toho 1 vysoká škola, 1 výzkumný ústav, 1 asociace a 5
výrobních podniků (ČVUT v Praze, Ricardo, AutoSAP, Brisk, Hella
Autotechnik, Iveco Czech Republic, Škoda Auto, Visteon - Autopal);
- TP„Vozidla pro udržitelnou mobilitu“ není samostatný právní subjekt,
vztahy mezi členy jsou řešeny uzavřenou smlouvou;
- http://www.tp-vum.cz;

Technologická platforma
Vozidla pro udržitelnou mobilitu
Osnova SVA
1) Úvod
2) Technologická platforma - společenská smlouva o ustavení, členská
základna, organizační struktura, zástupci v EU
3) Důvody vzniku TP (TP v ČR a EU s vazbou na automobilový průmysl)
4) Automobilový průmysl - současný stav (konkurenceschopnost, základní směry VaV,
národní politika VaV - vazba vliv krize)
5) Závěry z projektů EU v oblasti autoprůmyslu
6) Výzvy v rámci 7 RP. a aktivity EARPA
7) Infrastruktura a vzdělávání (VaV kapacity v ČR, strategie v technickém vzdělávání)
8) Vlastní návrh globální strategie v automobilovém průmyslu
- hnací jednotky a paliva
- bezpečnost dopravy
- podvozky a karoserie
- elektrická a elektronická výbava vozidel
- inteligentní dopravní systémy v silniční dopravě
- mobilita a infrastruktura
- užití simulačních a virtuálních technik pro VaV v automobilovém průmyslu
- zpracování materiálu a výrobní procesy
9) Příprava projektů pro implementaci vytvořených strategií

Technologická platforma
Vozidla pro udržitelnou mobilitu
1) Analýza stavu ve světě - obecně

- společenské výzvy: dekarbonizace (uhlík z fosilních paliv,
závislost na politicky nestabilních regionech, bezpečnost
a spolehlivost dopravy, konkurenceschopnost);
- zhodnocení přínosů musí být komplexní, tj. Well-to-Wheels
a Craddle-to-Grave;
- neexistuje řešení jen vozidly nebo infrastrukturou;
- jde o interdisciplinární problém s nejednoznačným
optimálním řešením;

8.1 Hnací jednotka a paliva

Prof. Ing. Jan Macek, DrSc.
České vysoké učení technické

8.1 Hnací jednotka a paliva
1) Analýza stavu ve světě - hnací jednotka a zdroje
akumulované energie - „paliva“
- společenské výzvy: dekarbonizace, konkurenceschopnost
průmyslu)
- neexistuje jedno řešení, hledá se vyvážený poměr
evoluce (downsized spalovací motory, alternativní paliva,
pokročilé adaptivní řízení a převodová ústrojí s více stupni
volnosti) a revoluce (čistě elektrické vozidla) a jejich
kombinace ve formě hybridů;
- vedle hnací jednotky nutné zásahy na vozidle,
v integrovaném řízení, v materiálech a výrobních
technologiích.

8.1 Hnací jednotka a paliva
1) Analýza stavu ve světě - výhled ERTRAC

8.1 Hnací jednotka a paliva
1) Analýza stavu ve světě - spotřeba energie a hustoty
energie
NEDC spotřeby Tank-to-Wheels
(dole ideální e-mobil)

8.1 Hnací jednotka a paliva
2) Priority VaV doporučené pro ČR 1/3
-

-

-

neexistuje jediné řešení pro energetické,
environmentální a socioekonomické požadavky
včetně konkurenceschopnosti na vznikajících trzích;
musí být vázáno i na vývoj evropské a světové
energetiky;
hnací jednotky ve dvou časových horizontech a dvou
provedeních (spalovací motory, elektromobily,
hybridy); synergií postupného zavádění nových
„paliv“ a infrastruktury i postupné elektrifikace.

8.1 Hnací jednotka a paliva
3) Časový program VaV pro pokrytí priorit
a jejich relativní závažnost
zlepšené spalovací motory

palivově flexibilní motory
komponenty alternativních pohonů
pohony nových koncepcí
výroba a infrastruktura paliv
materiály hnacích jednotek
2015

2020

2025

8.2 Bezpečnost dopravy
ERTRAC: do roku 2030 požadováno snížení
zdravotních následků nehod o 60%
a materiálních škod o 70%

Ing. Jan Vodstrčil
Iveco Czech Republic, a.s.

8.2 Bezpečnost dopravy
1) Analýza stavu ve světě
-

kompatibilita vozidlo-prostředí-řidič
převzetí nebo podpora reakcí řidiče
bezpečnostní systémy
podrobný výzkum reálných nehod
provozní bezpečnost

8.2 Bezpečnost dopravy

3) Časový program VaV pro pokrytí priorit a jejich
relativní závažnost

Pokročilé prvky pasivní bezpečnosti

Pokročilé prvky aktivní bezpečnosti

Integrovaná bezpečnost

Podpůrná opatření infrastruktury

2015

2020

2025

8.3 Podvozky a karoserie
Ing. Vladimír Volák
RICARDO Prague s.r.o.

8.3 Podvozky a karoserie

Celosvětový vs. lokální vývoj konstrukce vozidel
Priority v konstrukci vozidel
• ekonomičnost vozidel
• ekologie
• výkonnost, bezpečnost, spolehlivost a jízdní komfort

Technické prostředky dosažení cílů

• snižování spotřeby - redukce jízdních odporů (hmotnost, tření,

valivý odpor, aerodynamický odpor
• optimalizace emisí a odpadů - plynné škodliviny, hluk, EMC, recyklace
• investice do inovací, využití nových materiálů a technologií,
optimalizace konstrukce a vývojových prací
Stavba podvozku a karoserie, zde stavba vozidla, s vyjímkou pohonného řetězce je komplexní
problematika vyžadující řešení jednotlivých komponentů a systémů v kontextu konstrukce
celého vozidla. Teprve kombinace a spolupráce jednotlivých systémů a komponentů definuje
vlastnosti celého vozidla, jeho výkony a jeho působení na naše prostředí.

8.3 Podvozky a karoserie
Hlavní oblasti související s konstrukcí vozidla
• rámy a karoserie

•
•
•
•
•

nápravy, zavěšení kol, systémy odpružení
uchycení kol, řízení a posilovače
elektronika a podpůrné systémy
pneumatiky
vývoj podvozku

Subkapitoly se věnují základním komponentnům určujícím z hlediska výsledných vlastností
vozidla a profesní struktury. Podstatná část R&D aktivit spočívá na externích dodavatelích, což
rozšiřuje technické možnosti, zefektivňuje R&D investice a výdaje, ale také podstatným
způsobem přerozděluje ekonomické toky.

8.3 Podvozky a karoserie
Vývoj podvozku a kalibrace vozidla
• vlastnosti vozidla nejsou dány jen kvalitou koncepce, vlastní konstrukce, volbou
kvalitních dodávaných komponentů a systémů, ale v podstatné míře účelnou
kombinací jednotlivých položek a naladěním celého systému
• teprve v průběhu realizace navrženého vozidla je možno zvažovat komplexní
vlastnosti vozidla a v určité míře korigovat výsledek sofistikované práce konstrukce
(včetně CAD, simulací a virtuálních přístupů)

• přesto konečnou fází je kalibrace vozidla postavená na zkušenosti a subjektivních
dojmech

8.4 Elektrická a elektronická
výbava vozidel
Ing. Oldřich Rybnikář
Visteon-Autopal, s.r.o.
Ing. Karel Bill MBA
Hella Autotechnik, s.r.o.

8.4 Elektrická a elektronická výbava vozidel
1) Analýza stavu ve světě
•

•
•

elektrická a elektronická výbava představuje „nervový systém“ automobilu, který
zasahuje do všech segmentů a integruje je do jednoho celku za účelem
správného a bezpečného chodu automobilu
v současné době se pokrok v oblasti automobilů odehrává z 60 %
v oblasti elektroniky a technologií IT a je možno očekávat, že tento trend
bude nadále přetrvávat
každým přidaným stupněm volnosti, např. systému integrální bezpečnosti, se
geometrickou řadou znásobují nároky na sběr, přenos a zpracování dat

8.4 Elektrická a elektronická výbava vozidel
2) Priority doporučené pro ČR
T8.4-1 Výzkum a vývoj vozidlových sdělovacích sítí z hlediska spolehlivosti a zapojení
autonomních spolupracujících jednotek do hierarchického systému.
T8.4-2 Výzkum a vývoj adaptivního a prediktivního řízení parametrů hnacích
jednotek, především pro pokročilá a hybridní vozidla i podvozku a prostředků pro
jejich rychlou kalibraci.
T8.4-3 Výzkum a vývoj integrovaných a hierarchických systémů řízení vozidel včetně
automatizace rutinních procesů (např. zařazování do proudu vozidel, jízda v koloně,
parkování do řady vozidel) a napojení na systémy v2v, v2i a v2g.
T8.4-4 Výzkum a vývoj komponent elektrických systémů vozidel s cílem snížení
příkonu, snížení ceny, zajištění robustnosti a vysoké funkční spolehlivosti po celou
dobu životnosti vozidla (elektronické prvky obecně, osvětlení vozidel, pomocné
pohony, stěračové systémy) pro zvyšování bezpečnosti, snižování energetických
nároků, řešení problémů EMC a snižování hluku.
T8.4-5 Výzkum a vývoj diagnostických prostředků pro zabezpečení spolehlivosti
integrovaných systémů řízení s novými spotřebiči.

8.4 Elektrická a elektronická výbava vozidel
3) Časový program VaV pro pokrytí priorit a jejich relativní
závažnost
Prediktivní řízení parametrů hnacích
jednotek (hybridní vozidla)

Spolehlivost sdělovacích sítí
Systémy řízení vozidel, napojení na
systémy v2v, v2i a v2g

Celková optimalizace el.prvků,
vč. osvětlení, stěračů, atd.
Spolehlivost integrovaných systémů
řízení

2015

2020

2025

8.5 Inteligentní dopravní systémy
(ITS) v silniční dopravě, vazba
na silniční vozidla

Doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc.
Škoda Auto a.s.

ITS - Intelligent Transport Systems
ITS jsou pokročilé aplikace, které zajišťují lepší informovanost,
bezpečnější a koordinovanější využívání dopravních síti.
ITS v silniční dopravě využívá telekomunikačních, elektronických a
informačních technologií, které propojuje s dopravním inženýrstvím
za účelem snížení vlivu dopravy na životní prostředí, zlepšení
efektivity dopravy a bezpečnosti silničního provozu.
Základní funkce ITS:
• Integrované řízení dopravy jako celku
• Zajištění bezpečnosti silničního provozu (eCall, GMES)
• Podpora individuální a veřejné dopravy, podpora systémů pro
bezpečné a chráněné parkování
• Podpora bezpečnostních vozidlových systémů
Inteligentní dopravní systémy v silniční dopravě, vazba na silniční vozidla, doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc., Škoda Auto a.s.

Vliv ITS na bezpečnost dopravy
S využitím ITS je možné: implementace systému automatického
tísňového volání (eCall),monitoring nebezpečných nákladů, vážení
nákladních vozidel za jízdy, atd.
Další možnosti použití systému ITS: monitorování chování účastníků
z hlediska bezpečnosti provozu a porušování pravidel provozu a
zákonů (např. monitorování jízd na červený signál na křižovatce, nebo
překračování nejvyšší povolené rychlosti)

Inteligentní dopravní systémy v silniční dopravě, vazba na silniční vozidla, doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc., Škoda Auto a.s.

Vliv ITS na bezpečnost dopravy
ITS mohou pozitivně ovlivnit také všechny hlavní fáze kolize vozidla
(viz obr.):
Driver
•

Fáze výměny informací

•

Fáze funkce aktivních
bezpečnostních systémů

•

Fáze funkce pasivních

Applications
Communication channels

Service facilitator

Vehicle – to Infrastructure

Cooperative Efficiency
Vehicle – to Vehicle

protinárazových systémů

Cooperative Safety

•

Fáze ponárazová

Passive
Safety

Active safety

Autonomous

minutes

seconds

0 milliseconds

1

Inteligentní dopravní systémy v silniční dopravě, vazba na silniční vozidla, doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc., Škoda Auto a.s.

time
minutes
Source: EUCAR

8.6 Mobilita a infrastruktura
Vývoj vozidel není možný bez vývoje infrastruktury

Ing. Jan Vodstrčil
Iveco Czech Republic

8.6 Mobilita a infrastruktura
Priority doporučené pro ČR
- aktivní účast na zavádění ITS v EU
- budování intermodálních terminálů
- čerpací stanice pro energetický mix
- vývoj standardů pro komunikace s ohledem na
vývoj vozidel
- unifikace a spojení infosystémů hromadné dopravy
- aftermarketové produkty pro starší vozidla a
„nevozidlové účastníky“

8.6 Mobilita a infrastruktura
3) Časový program VaV pro pokrytí priorit
a jejich relativní závažnost
Aplikace, vývoj ITS
Intermodální terminály
Vývoj standardů pro komunikace
Unifikace infosystémů
infrastruktura paliv
Aftermarketové produkty ITS
2015

2020

2025

8.7 Užití virtuálních technik (VR)
v automobilovém průmyslu

Doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc.
Škoda Auto a.s.

Cíle pro ČR
•
•
•
•

Zkrácení času procesu vývoje výrobku.
Snížení vývojových i výrobních nákladů.
Zvýšení technické úrovně výrobku (inovativnost, kvalita, atd.)
Zvýšení konkurenceschopnosti.

Oblasti VR s největším potencionálním rozvojem
Rozvoj využití technik VR v následujících letech by mělo být maximálně
podporováno v následujících oblastech:
•
•
•

Implementace silové vazby.
Optimalizace celého procesu vývoje a výroby nářadí.
Toleranční analýza, ergonomie a digitální továrna.

Užití virtuálních technik (VR) v automobilovém průmyslu, doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc., Škoda Auto a.s.

1) Proces vývoje výrobku
V průběhu procesu vývoje výrobku probíhá paralelně celá řada dílčích procesů.
Techniky VR podporují paralelitu průběhu dílčích procesů.
Mezi hlavní cíle užití metod VR ve fázi vývoje výrobku řadíme například:
•
časové zkrácení procesu vývoje výrobku,
•
úspora hmotnosti nářadí a vývojových nákladů
•
náhrada reálných modelů a prototypů virtuálními.

Proces vývoje výrobku je členěn na jednotlivé činnosti
•
•

•
•
•
•
•

Design
Stanovení koncepce
produktu
Konstrukce produktu
Technické výpočty
Výroba prototypů
Zkoušky
Rendering

70% - cíl 2020

Design

0%

0%

Design

Předvývoj
(koncepční fáze)

0%

Konstrukce

0%

100%

Předvývoj
(koncepční fáze)

0%

Tech. výpočty –
CFD/proudění

0%

Tech. výpočty
celkově

0%

Výroba prototypů /
Virtuální prototypy

0%

Zkoušky

0%

Rendering

0%

0%

99% - cíl 2020

Tech. výpočty
celkově

99%
0%

95% - cíl 2020

85%

100%

100%

99% - cíl 2020
99%

98% - cíl 2020
98%

100%

98%

98% - cíl 2020
90%
0%

100%

0%

100%

98% - cíl 2020
90%

70% - cíl 2020
100%

100%

98% - cíl 2020

0%

50%

Výroba prototypů /
30% prototypy
- cíl 2020
Virtuální

Potenciál
rozvoje
100%

100%

0%

Tech. výpočty –
CFD/proudění

100%
80% - cíl 2020

30%- cíl 2020
95%

85%

Tech. výpočty crash

70% - cíl 2020

80% - cíl 2020 50%

30%

Konstrukce

Tech. výpočty crash

100%

50%

100%

70% - cíl 2020
100%

50%

100%
30% - cíl 2020

10%

Zkoušky

0%

10%

90%

Rendering

cíl 2020

100%

100%

cíl 2020

0%

Užití virtuálních technik (VR) v automobilovém průmyslu, doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc., Škoda Auto a.s.

90%

100%

8.8 Zpracování materiálu
a výrobní procesy

Ladislav Vopravil
Brisk Tábor a.s.

8.8 Zpracování materiálu a výrobní procesy
V oblasti materiálového inženýrství se
očekávají praktické výsledky jako:
-

zvyšování funkčnosti materiálů
snižování hmotnosti při zachování mech. Vlastností
energetická nenáročnost
recyklovatelnost
minimalizace tření

8.8 Zpracování materiálu a výrobní procesy
V oblasti výrobních technologií se očekávají
praktické výsledky jako:
-

samo adaptivní výrobní zařízení
flexibilní výrobní moduly s velkou použitelností
sledování toku materiálu v reálném čase
odolnost proti poruchám

8.8 Zpracování materiálu a výrobní procesy
Časový program VaV pro pokrytí priorit a jejich relativní
závažnost
Nano-technologie pro multifunkční materiály
Pokročilé kovové, plastové a kompozitní materiály
Moderní metody dělení a spojování materiálů
Zvyšování produktivity včetně Design 4x
Optimalizace výrobních procesů a jejich flexibility
Nové likvidační systémy

2015

2020

2025

