
52 AUTOMA  6/2010

modelování a simulace

Hybridní vozidlo s palivovým článkem 
PEM

Funkce hybridního vozidla s palivovým 
článkem PEM znázorňuje schéma na obr. 1. 
Vozidlo je poháněno trakčním elektromo-
torem, který čerpá elektrickou energii jak 
z palivového článku, tak z pohonných aku-
mulátorů, popř. z ultrakapacitoru. Pohonné 
akumulátory a ultrakapacitor podporují v ur-
čitých jízdních režimech činnost palivového 
článku (snižují spotřebu vodíku) a při tom 
se vybíjejí. Dobíjeny mohou být při brzdě-
ní vozidla, kdy trakční elektromotor pracuje 
jako generátor, nebo v případě potřeby také 
energií čerpanou z palivového článku. Stej-
nosměrný proud z palivového článku a po-
honných baterií je usměrněn a převeden na 
proud střídavý, kterým je poháněn střídavý 
synchronní trakční elektromotor s perma-
nentními magnety. 

Model v LabVIEW stanovuje spotřebu 
hybridního vozidla s palivovým článkem

Palivový článek PEM

Základní princip palivové-
ho článku PEM je velmi jed-
noduchý. Reaguje v něm vo-
dík a kyslík za vzniku vody 
a elektrické energie. Palivový 
článek PEM je tvořen anodou 
a katodou, které jsou odděle-
ny polopropustnou membrá-
nou. Vodík je přiváděn na ano-
du palivového článku, kde se 
jeho atomy rozdělí na elektro-
ny a protony. Zatímco proto-
ny mohou přes polopropust-
nou membránu pokračovat ke 
katodě, kde reagují s přivádě-
ným kyslíkem (nejčastěji ze 
vzduchu), elektrony jsou nuceny putovat ke 
katodě vnějším obvodem (obr. 2). Právě po-
hybem elektronů je z palivového článku zís-

kávána elektrická energie 
využitelná např. k pohonu 
elektromotoru. Z jediného 
palivového článku lze zís-
kat napětí přibližně 0,7 V. 
Pro pohon trakčního elek-
tromotoru v automobilu je 
nutné spojit několik člán-
ků do tzv. stacku. Počet 
článků je volen po dle po-
žadovaného výkonu pali-
vového článku. Ke zvý-
šení měrného výkonu je 
nutné článek přeplňovat 
kompresorem (podobně 
jako spalovací motor).

Jednou z mnoha kom-
plikací tohoto pohonu 
jsou objemné a těžké ná-
drže na stlačený vodík. 

Je zřejmé, že hybridní vozidlo s palivovým 
článkem je velmi komplikovaný a nákladný 
systém. Proto je téměř nevyhnutelné použít 
k jeho vývoji simulační nástroj.

Simulační nástroj v prostředí LabVIEW

Softwarový simulační nástroj pro určení 
jízdní spotřeby popsaného vozidla je i přes 
určitá zjednodušení velmi komplexní. Proto 
byl při jeho vývoji kladen důraz zejména na 
transparentnost a modularitu. Jako programá-
torské prostředí byl využit systém LabVIEW 
8.6 společnosti National Instruments, který 
umožňuje programovat v grafickém režimu 

a je vhodný pro dynamické simulace lineár-
ních i nelineárních soustav. Při vývoji nástro-
je se uplatnila paleta Control Design and Si-
mulation Toolkit, která je součástí LabVIEW.

Simulační nástroj se skládá ze vzájemně 
propojených modulů, mezi nimiž jsou mate-
matické modely jednotlivých funkčních sku-
pin automobilu, ale také např. moduly para-
metrů simulovaného jízdního cyklu (obr. 3). 
Modularita simulačního nástroje umožňuje 
velmi efektivně a rychle zasahovat do vlast-
ního programu. Pouhou záměnou modulů 
lze např. nahradit palivový článek spalova-
cím motorem. Hlavní součástí programu je 
simulační smyčka, ve které jsou umístěny 
moduly závislé na simulačním čase. Simu-
lační smyčka má dva vstupy: modul jízdní-
ho cyklu a modul palivového článku. Ze za-
daného jízdního cyklu je průběžně načítána 
požadovaná rychlost vozidla pro aktuální si-
mulační čas. V modulu palivového článku je 
prováděn matematický výpočet voltampé-
rové charakteristiky (polarizační křivky) ze 

Při vývoji vozidel je třeba již v první fázi správně posoudit vlastnosti jejich pohonných 
řetězců. K tomu se používají zjednodušené matematické modely, které na rozdíl od ča-
sově a výpočetně náročných detailních simulačních nástrojů umožňují rychle získat vel-
mi realistické odhady s omezeným množstvím vstupů (dostupných v dané fázi vývoje). 
Ve Výzkumném centru spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka na Fakultě stroj-
ní ČVUT v Praze byl vyvinut softwarový nástroj pro rychlé stanovení jízdní spotřeby vo-
zidla v libovolném jízdním cyklu umožňující porovnávat různé konfigurace pohonného 
uspořádání. Nástroj, který byl vyvinut ve vývojovém prostředí LabVIEW společnosti 
National Instruments, je schopen simulovat účinnost pohonného řetězce vozidla se spa-
lovacími motory na fosilní i obnovitelná paliva, ale také pohonné řetězce s vodíkovým 
palivovým článkem PEM (Proton Exchange Membrane). Jakákoliv z těchto pohonných 
jednotek může být simulována i v hybridním uspořádání s možností rekuperace při brz-
dění vozidla. V článku je představen nástroj pro simulaci vozidla s vodíkovým palivovým 
článkem v hybridním uspořádání.

Obr. 1. Typické uspořádání hybridního vozidla s palivovým 
článkem PEM
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Obr. 2. Princip fungování palivového článku PEM
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zadaných parametrů palivového článku a ná-
sledný výpočet závislosti spotřeby vodíku na 
odebíraném výkonu. Výpočet zohledňuje po-
kles účinnosti článku v důsledku neúplného 
vy užití vodíkového paliva, parazitní ztráty 
způsobené příkonem turbokompresoru či po-

kles účinnosti v důsledku 
sério vého zapojení jednot-
livých článků. Parametry 
všech součástí mohou být 
zadány jak ručně v uživa-
telském prostředí simula-
ce, tak pohodlně načtením 
ze souboru.

Uvnitř simulační smyč-
ky již figuruje vlastní mo-
dul vozidla, zahrnující 
matematické modely ří-
dicí jednotky, elektro-
soustavy, pohonných ba-
terií, nádrží na stlačený 
vodík a kinematiky vozi-
dla. Modul PID regulátor 
v podstatě zastává úlohu 
řidiče a udržuje rychlost 
vozidla podle předepsaného jízdního cyklu. 
Model tedy na základě požadované rychlos-
ti vypočítá v modulu kinematiky vozidla ak-
tuální potřebu výkonu, která je dále vyhod-
nocena v řídicí jednotce s ohledem na stav 
nabití pohonných baterií, a určí odpovídají-
cí jízdní strategii. Stav nabití baterií je neu-
stále udržován mezi maximální a minimální 
hodnotou nabití, což brání jejich přebíjení, 
popř. podbíjení.

Výstupem simulace jsou informace o ak-
tuální rychlosti vozidla, jeho poloze, spo-
třebě, stavu nabití pohonných akumulátorů, 

množství vodíkového paliva v nádrži a také 
hodnota celkové účinnosti. Celková účin-
nost rodinného vozidla s palivovým článkem 
PEM v hybridním uspořádání v jízdním cyk-
lu NEDC1) vychází podle simulace lehce nad 
40 %. Účinnost obdobného hybridního vozi-

dla se zážehovým motorem se pohybuje oko-
lo 20 % a se vznětovým motorem lehce nad 
30 %. Výstupní údaje je možné sledovat jak 
v podobě ukazatelů (obr. 4), tak v podobě gra-
fů (obr. 5), popř. mohou být uloženy do sou-
boru pro další vyhodnocení.

V simulačním nástroji jsou respektovány 
základní jízdní odpory vozidla, mechanické 
ztráty v převodovém ústrojí, dále celková účin-
nost elektrosoustavy, která je ovlivněna účin-
ností měniče, usměrňovače a elektromotoru 
(Jouleovy ztráty, vířivé proudy). V modelu se 
počítá i se změnami celkové hmotnosti vozidla 

1)  Jízdní cyklus předepisuje vozidlu rychlost v závislosti na čase. New European Driving Cycle (NEDC) je jízdní cyklus používaný v Evropské unii pro typové schvalování osob-
ních vozidel z hlediska emisí škodlivin. NEDC je tzv. přechodový jízdní cyklus sestávající ze čtyřikrát se opakující jízdy v městské oblasti a jedné jízdy v mimoměstské oblasti. 

Obr. 4. Uživatelské prostředí programu v prostředí LabVIEW

v závislosti na kapacitě a typu pohonných aku-
mulátorů a velikosti a typu vodíkové nádrže. 
Simulační nástroj je vhodný k simulaci jaké-
hokoliv typu vozidla od osobních automobilů 
až po autobusy v libovolném jízdním cyklu.

Program je dále doplněn nástrojem pro 
zjištění optimálních parametrů jednotlivých 
součástí hybridního uspořádání, jako je vý-
kon palivového článku, kapacita pohonných 
baterií, velikost vodíkové nádrže atd. Tento 
optimalizační nástroj s výhodou využívá vy-
hodnocení a vizualizaci získaných dat pro-
gramem DIAdem. 

Další možnosti nástroje

V závislosti na výkonu počítače může 
vlastní simulace probíhat v nejkratším mož-
ném čase (řádově v sekundách), popř. může 
být spuštěna v reálném čase. Ve spojení 
s hardwarem I/O umožňuje prostředí Lab-
VIEW nahrazovat jednotlivé programové mo-
duly reálnými funkčními součástmi. To zna-
mená, že lze provádět testování HIL (Hard-
ware-In-the-Loop) tak, že jsou při simulaci 
používány např. skutečné pohonné baterie 
namísto jejich matematického modelu. V nej-
bližší budoucnosti je plánováno využít tento 
software na reálném modelu hybridního po-
honného ústrojí v laboratořích Výzkumného 
centra Josefa Božka. 

Přestože model v současné podobě řeší 
hybridní uspořádání s palivovým článkem, 
bude jeho další vývoj směřovat spíše k dnes 
aktuálnějšímu hybridnímu uspořádání se spa-
lovacím motorem. Počítá se také s kalibra-
cí modelu.
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Obr. 3. Schéma modulárního uspořádání programu
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