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Jednotka pro testování termo-energetických průběhů v prostředí řidič-vozidlo

Oblast techniky
5

10

Návrh se zabývá technickým řešením vozidlové jednotky pro podporu testování a vývoje
termoenergetických regulačních systémů v rámci jednotného konceptu rozhraní řidič - vozidlo,
na základě vyhodnocení inerciálních systémů připojených k vozidlové sběrnici, znalosti satelitní
polohy vozidla, snímání bio-fyziologických parametrů stavu řidiče a znalostí dynamiky pohybu
vozidla. Jednotka je vy užitelná v mnoha průmyslových oblastech, zejména pak v oblasti vývoje
palubních systémů pro řízení termo-energetických průběhi'.1.
Dosavadní stav techniky
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Automatizované systémy řízeni JSOU uz1vany k porovnání různých HMI (Human Machine
Interface) koncepti'.'1 systémi'.1 řízení spotřeby energie s minimálním vlivem na odpoutání
pozornosti řidiče, kdy kontrola a bezpečnost řízení selhává zejména při aktivitách řidiče.
Poslední trendy v konektivitě ukazuji, že automatizovaná vozidla budou dopravovat osoby
z domu k nejbližšímu spoji veřejné dopravy nebo jiným lokálním destinacím. Vozidla budou
sdílena k dosažení udržitelnosti cílů a dostupnosti pro mnoho uživatelů. Účastníci aktuálně
omezení na mobilitě jako starší osoby, hendikepované osoby nebo lidé, kteří sami nemohou řídit
budou takto začleněni do přepravního procesu.
Výzvy, jejichž řešení může naplňovat vývoj v této oblasti:
- role lidského faktoru řidiče. Uživatelské zkušenosti řidiče, znalosti, schopnosti a řešené úlohy.
Rozmanitost vozidel a jejich kokpitů tuto úlohu znesnadňuje. Nakolik řidič může zůstat zapojen?
Jaká je akceptace uživatelů a důvěra v tyto systémy. i za předpokladu, že pracují bezchybně. Jaké
jsou bezpečnostní implikace?
- budou automatizované HM! systémy schopny sami řídit v městském prostředí se stávajícími či
vyvíjenými senzory? Co potřebuje řídicí logika vědět o výjimkách? Jaká úroveň podrobnosti je
třeba znát o pozemních komunikacích, dopravní infrastruktuře a světelném dopravním zařízení?
Jaký stupeň ak.·tualizace informací je vyžadován směrem k řidiči při nízkých rychlostech? Jak
spolehlivý by řidič vozidla měl být a jaké neočekávané přechodové stavy mohou nastat?
Jedním z významných faktorů zvyšování energetické účinnosti vozidlových systémi'.1 je integrace
řídících prvků. To vyžaduje vývoj nové generace specifických testovacích nástroji'.1. Jednotka pro
testování termo-energetických průběhů rozšiřuje hranice v oblastech testování a optimalizace
energetických toků v prostředí vozidlového kokpitu.
Podstata technického řešení
Předmětem řešení je vytvoření hardwarové a firmwarové jednotky umožňující minimalizovat
spotřebu elektrické energie v prostředí plně elektrických vozidel. Řídicí systém jednotky
rozhoduje o tom, zda provést nějakou akci nebo ne. Rozhodnutí závisí na palubních systémech
Uako jsou klimatizace, topení aj.), poté na řídicích systémech vozidla (autonomní tempomat,
systémy bočního řízení �j.). monitorování stavu řidiče (v daném případě termokamerou)
a dynamických parametrech vozidla (odhad spotřeby energie).
Na základě údajů z těchto systémů se řídicí systém jednotky rozhoduje, zda provést příslušná
opatření. Jako vhodný výstup mi'.1že posloužit intervence kontroly řízení teploty (thermo-
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management control), nebo aktualizace prediktivního modelu pro různé jízdní režimy a podobně.

5

Systém je navržený jako autonomní. To znamená. že systém by měl udržovat výchozí teplotu
řidiče. Parametry teploty budou nastavené, podle optimální teploty, která by měla mít nejmenší
vliv na řidiče a nezpůsobit mu ospalost a ztrátu pozornosti.

10

Přínos jednotky pro testování termo-energetických průběhů lze spatřit ve dvou oblastech. První je
oblast komfortu řízení (řidič nemusí vlastnoručně nastavovat teplotu ve vozidle). Druhý přínos se
vztahuje ke spotřebě energie, kdy systém je schopen automaticky nastavovat optimální teplotu
s ohledem na vyhodnocovací algoritmus.
Jednotka pracuje na základě rozhodovacího algoritmu podle obrázku I.
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Jednotka pro testování termo-energetických průběhů je založena na průmyslovém integrovaném
systému s rozhraním pro sběrnici CAN Controller Area Network s externí vizualizační jednotkou
a inerciálními senzory (tříosý snímač akcelerace, senzor rychlosti otáčení kola, senzor úhlu
natočení volantu atd.). Zaznamenaná data mohou být vizualizována, nebo později analyzována.
Umístění jednotky je zamýšleno v zavazadlovém prostoru, s kabelovým připojením na palubní
desku vozidla s možností zapojení externích řídících jednotek. Paralelní výstup pro externí
displej může být použitý pro zjednodušení nastavení systémových parametrů a export
naměřených dat. Druhý displej je integrován do palubní desky vozidla. Systém je navržen tak,
aby minimalizoval nutnou uživatelskou manipulaci a umožnil stálé připojení k síti vozidla. Jako
rozhraní pro další řídicí systémy vozidla je možné použít rozšiřující modul s různými rozhraními
(CAN. RS232 standard pro sériové komunikační rozhraní, Ethernet souhrn technologií pro
počítačové sítě atd.) ystém má udržovat nastavenou teplotu, pro splnění tohoto úkolu je důležité,
neustále vyhodnocovat data senzorů o tělesné teplotě řidiče. Pokud je naměřená teplota v rámci
optimálního teplotního rozsahu. systém neprovede žádnou akci. Pokud systém vyhodnotí. že by
měl změnit teplotu, začne být aktivní. Systém má dvě úrovně rozhodování.
První úroveň, primární spočívá v aktivní změně teploty (funkční úroveň). Teplota může být
zvýšena pomocí topení (topení ovlivní teplotu celého vozidla, nebo jen prostoru řidiče, například
sedadlo řidiče). Teplota může být snížena pomocí klimatizace (pro celé vozidlo, nebo pro prostor
řidiče).
Druhá úroveň. sekundární představuje pasivní informační úroveň. Hodnota teploty řidiče je
zobrazena na I-JMI, např. na obrazovce. Řidič pak může dále měnit teplotu ve vozidle manuálně.
Je možné kombinovat obě úrovně řízení.
ystém umožňuje automatickou aktivaci při nastartování motoru, průběžné vyhodnocování dat
a automatickou deaktivaci při vypnutí motoru. Data z termální kamery jsou vyhodnocována
průběžně na základě rozhodovacího algoritmu znázorněného na obrázku I.
Jednotka byla vyvíjena pro testování elektro-vozidel. Jednotka w110žňuje monitorování teploty
bateriových článků a výkonové elektroniky. Ovládání teplotního radiátoru je predikováno na
základě modelů komponent, vypočtených a naměřených emisí odpadního tepla. V dalším kroku
jsou vyhodnoceny požadavky na chlazení komponent a klasifikovány tak, aby se dosáhlo
rozdělení do 5 různých teplotních režimů:
Režim I (zahřátí výkonové elektroniky a baterie) umožňuje oddělené zahřátí bateriových článků
a elektronických komponent. Tento režim je aktivní, pokud bateriové články vyžadují ohřev
a zároveň teplota chladicí kapaliny obvodu teplotního radiátoru je nižší než maximální teplota
článku baterie. Chlazení interiéru okolním vzduchem je aktivní, pokud prostor řidiče vyžaduje
chlazení a okolní teplota je nižší než teplota vzduchu v kabině.

55

-2-

CZ 34248 Ul

s

10

15

20

Režim 2 (zahřátí baterie pomocí zbytkového tepla z výkonové elektroniky) umožňuje zahřátí
bateriových článků odpadním teplem z e-komponentů, tak aby se baterie dostala do optimální
úrovně teploty pro provoz, kdy vnitřní odpor baterie bude nižší při vyšších teplotách článků.
Tento režim lze použít jen do určité teploty chladicí kapaliny, aby se zabránilo příliš vysoké
lokální teplotě, a to i při průměrné teplotě baterie. V tomto režimu je interiér vozidla chlazen
chladícím okruhem.
Režim 3 (výkonová elektronika a akumulátor chlazené chladičem. vypnutý ventilátor) slouží
k ochlazení akumulátoru přes obvod teplotního radiátoru při mírných teplotách okolí a nízkém
elektrickém zatížení. V tomto režimu dochází k odvlhčování prostoru. pokud je tento režim
aktivní a okolní teplota je vyšší, než I O °C. Při nižší teplotě okolního prostředí bude zvolen
režim 4 (vytápění interiéru vozidla).
Režim 4 (výkonová elektronika a akumulátor chlazené chladičem, zapnutý ventilátor) je
alternativa k režimu 3, kdy je navíc umožněno řízení ventilátoru, snížení pn".1toku vzduchu
chladicím systémem a snížen výkon čerpadel chladicí kapaliny tak, aby se snížil průtok chladivá.
V režimu 4 jsou čerpadla a ventilátor v provozu s maximálním výkonem. Režim 4 se aktivuje,
pokud předpokládané teploty bateriových článkt1 chlazené chladičem teplotního radiátoru
nepřesáhnou definovanou mez, nebo pokud jsou nižší než teplota chladícího okruhu a chladiče.
Pro aktivaci režimu 4 je využit matematický model.
Režim 5 (výkonová elektronika chlazená radiátorem, akumulátor chlazený chladičem) - baterie je
chlazena chladičem prostřednictvím chladícího okruhu. Tento režim umožňuje obvykle nejvyšší
výkon chlazení (vysoká potřeba chlazení e-komponent, nebo baterie).

25
V závislosti na zvoleném tepelném režimu jsou výstupní hodnoty vypočteny regulátory pro
příslušné aktuátory, jako jsou ventilátory, čerpadla, ventily a další.
Výhody tohoto technického řešení:
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Návrh tohoto řešení je zaměřen na oblast HMI Human Machine Interface a zároveň na oblast
testování termo-energetických průběhů v prostředí řidič-vozidlo. Rešerše patentů prokázala
prospěšnost pro implementaci cílů pro HMI, jako je přehlednost zobrazených informací pro
řidiče. minimální komunikace, která neruší řidiče, potřebnost použití těchto asistenčních funkcí,
celková Near-To-Eye (blízkost pohledu uživatele), sledování chování řidiče a 30 zobrazení.
Analýza ukázala na důležitost úprav HMI pro celkovou spokojenost řidiče. Hodnotilo se
33 různých aspektů na třech rozdílných úrovních. Z výsledků průzkumu spokojenosti zákazníkt'.1
na trhu (NCBS. Konzern Marktforschung, Trendforschung und -Analysen, K-VM-M, NCBS DE
2012), je možné vyvodit, že mezi pět nejdůležitějších aspektů rozhodování koncového uživatele
patří řízení. ovladatelnost (manévrovatelnost), kvalita jízdy, vzhled palubní desky a styl interiéru.
To zdůrazňuje nutnost aktuálních nástrojů pro simulaci HMI při testování termo-energetických
průběhi'.1.
Algoritmy pracující na predikčním modulu jsou založené na sběru dat z .,datového mračna",
optimálním rozdělení výkonu mezi bateriovými články a prvky výkonové elektroniky a dále na
termální regulaci optimalizující energetickou náročnost chladicích zařízení. Tyto algoritmy jsou
výsledkem experimentálních výzkumných úloh na vozidlovém demonstrátoru FEV ŠKODA
Rapid (Fuit Electric Vehicle).
Mezi významné nástroje ověření dosažených výsledků patří simulace energetických požadavků
na základě sběru dat z hardwarových komponent, řídícího software a komunikace v prostředí
CAN.

55
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Průmyslová využitelnost:
Uplatnění výstupů jednotky pro testováni termo-energetických průběhů v prostředí řidič-vozidlo
je navrženo pro následující oblasti:
5
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v automobilovém průmyslu jako základ při testování termo-energetických průběhů
a optimalizaci rozhraní HMI. Zejména se bude jednat o dodatečnou montáž těchto systémů. Dále
jako doplňkový modul vozidlových simulátorů, umožňující v laboratorních podmínkách ověřit
účinnost navržených řešení včetně nových koncepcí automatizovaných systémů. Tato jednotka ve
vazbě na bezdrátový komunikační modul by pak našla uplatnění i jako součást dopravního
infrastrukturního systému zaměřeného na zvýšení energetické účinnosti pohonných systémů na
vybraných úsecích sítě pozemních komunikací.
využití cloudové predikce může ve většině případů zabránit velkým vybíjecím
proudům. Jak vyplývá z naměřeného teplotního profilu, zátěž na lithium-ion bateriové články
může být tímto přístupem významně snížena. Efektivita systému může být zlepšena zvýšením
rekuperačního potenciálu a redukováním zbytkového tepla. Dojezd vozidla tak může být zvýšen
až o jednotky%.
Objasnění výkresů
Na obrázku I je znázorněno vývojové schéma rozhodovacího algoritmu jednotky pro testování
termo-energetických průběhů.
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Na obrázku 2 je znázorněno schéma jednotky pro testování termo-energetických průběhů
v prostředí řidič-vozidlo. Přiložené šipky reprezentují datové přenosy mezi jednotlivými částmi
jednotky s rozlišením, zda se jedná o jednosměrný či obousměrný přenos dat. Volitelné
příslušenství je znázorněno modře a tečkované. Černou barvou je označeno základní příslušenství
jednotky pro testování termo- energetických pn°1běhů v prostředí řidič-vozidlo.
Příklad uskutečnění technického řešení
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V rámci testování HMI, pro různé úrovně řízení automatizovaného vozidla, je nezbytné pro
zajištění systémových funkcí jednotky provádět kontinuální měření teploty v interiéru vozidla
včetně snímání teploty řidiče. Jednotka řízení spotřeby energie se rozhoduje na základě
dostupných datových zdrojů. Například senzor teploty mí'.1že ke komunikaci využívat
i bezdrátový datový přenos, jako je Bluetooth (standard pro bezdrátovou komunikaci), WiFI
(označení pro několik standardů IEEE 802.11 popisujících bezdrátovou komunikaci), nebo
vysílač WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access, viz. literatura Suzhi Bi,
Yong Zeng, Rui Zhang Wireless Powered Communication Networks.
Úkolem systému je nalézt rovnováhu mezi řídicími systémy a současně dosáhnout vyšší
energetickou účinnost celého vozidlového systému.
Na obrázku 2 je zobrazen příklad provedení technického řešení, kterým je jednotka pro testování
termo-energetických prí'.1běhů v prostředí řidič-vozidlo. Jednotka je umístěna v kokpitu vozidla
obsahující procesorovou část pro vyhodnocení dat tvořenou procesorem, pamětí OS obsahující
programové instrukce pro optimalizaci termo-energetických průběhů vozidla a rozhraním SL pro
připojení signalizačních LED pro indikací provozu jednotlivých rozhraní, dále rozhraním SPI pro
snímání teploty z prvního bateriového packetu SAI. rozhraním SP2 pro snímání teploty
z druhého bateriového packetu SA2, rozhraním SPJ pro snímání teploty z třetího bateriového
packetu SAJ. rozhraním NP pro napájení zařízení z palubní sítě vozidla přes konektorové
rozhraní MIC mikrofonního konektoru, rozhraním DL pro připojení k záznamové jednotce
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dataloggeru, rozhraním KS pro příjem dat z klimatizační jednotky a množinou rozhraní KBI KB5 připojitelnou prostřednictvím konektoru BNC k vozidlové sběrnice Controller Area
Network s rozhraním KB I pro snímání polohy ovládání palubní klimatizační jednotky z palubní
vozidlové sběrnice CAN. rozhraním KB2 pro snímání tlaku v chladící soustavě, rozhraním KB3
pro snímání úhlu natočení volantu z palubní vozidlové sběrnice, rozhraním KB4 pro snímání
rychlosti otáčení jednotlivých kol z palubní vozidlové sběrnice, rozhraním KB5 pro snímání
příčného a podélného zrychlení vozidla z jednotky ESC (Electronic tability Control) z palubní
vozidlové sběrnice.
K procesorové části jednotl')' pro zpracování dat obsahující procesor pro zpracovan1,
vyhodnocení a predikcí termo-energetického pn'.1běhu vozidlových systémů je prostřednictvím
datových kabelů připojena soustava tří teplotních senzorů bateriových packetů SA I, SA2, SA3,
snímač venkovní teploty TK a výkonové elektronické prvky vozidlových systémů CW.
K jednotce pro vyhodnocení dat je pře sériové rozhraní DL připojen datalogger pro ukládání dat
z jednotlivých rozhraní procesorové jednotky společně se synchronizačním údajem tanoveným
na základě vnitřního času procesoru integrovaného v procesorové jednotce. Napájení NP
procesorové jednotky je realizováno ze zdrojové sítě vozidla prostřednictvím šroubovacího
konektoru MIC. Predikce termo-energetických průběhů procesorovou jednotkou je určena na
základě algoritmů popisujících kinematiku pohybu vozidla a energetických map uložených
v paměťovém prostoru OS, dále z údajů z vozidlové sběrnice CAN připojené prostřednictví
kroucené datové dvojlinky umožňující snímání polohy ovládání palubní klimatizační jednotky
prostřednictvím rozhraní KB I, snímání tlaku v chladící soustavě prostřednictvím rozhraní KB2,
snímání úhlu natočení volantu prostřednictvím rozhraní KB3, snímání rychlosti otáčení
jednotlivých kol prostřednictvím rozhraní KB4, snímání příčného a podélného zrychlení
z jednotky ESC prostřednictvím rozhraní KB5 a z údajů ze tří teplotních senzorů bateriových
packett'.1 připojených prostřednictvím rozhraní SPI, rozhraní SP2, rozhraní SP3.
Jednotka pro testování termo-energetických průběhů v prostředí řidič-vozidlo je připojena tak,
aby textové zprávy ve spojení s daty z vozidlové sběrnice umožňovaly výpočet termo-energetické
náročnosti vozidlových systémů s frekvencí alespoň 50 Hz, jinými slovy predikci dojezdu
vozidla.
Volitelně je jednotka pro testování termo-energetických průběhC1 v prostředí řidič- vozidlo
doplněna prostřednictvím rozhraní ŘR o vstup z teplovzdušného ventilátoru pro urychlení ohřevu
při ,,studeném" motoru a příjem dat z jednotky termostatu R._ připojené prostřednictvím
klimatizační jednotky s rozhraním KS a dále o bezkontaktní snímač tělesné teploty řidiče OS,
např. vstup z termokamery. pro predikci stavových režimů na základě algoritmů popisujících
kinematiku pohybu vozidla a energetických map uložených v paměťovém prostoru OS.
Výstupní zpráva z jednotky pro vyhodnocení dat je každých 20 ms generována a odeslána
prostřednictvím sériového rozhraní DL k záznamové jednotce dataloggeru. Všechna data jsou
převedena do vhodného formátu tak, aby zpráva plně vyhověla textové reprezentaci s maximální
délkou 80 znakC1. Jednotlivé hodnoty jsou formátovány do hexadecimálních čísel. Se zprávami
z palubní vozidlové sběrnice rozhraním KB I pro snímání polohy ovládání palubní klimatizační
jednotky, s rozhraním KB2 pro snímání tlaku v chladící soustavě, s rozhraním KB3 pro snímání
úhlu natočení volantu, s rozhraním KB4 pro snímání rychlosti otáčení jednotlivých kol,
s rozhraním KB5 pro snímání příčného a podélného zrychlení vozidla z jednotky ESC Electronic
Stability Control se pojí prvních 55 znaků, a zbylých 16 znakt'.1 časovou značkou generovanou
procesorem integrovaným v proce orové jednotce.
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I. Jednotka pro testování termo-energetických průběhů v prostředí řidič-vozidlo, vyznačující
se tím, že obsahuje procesorovou jednotku, na kterou je připojen prostřednictvím prvního
sériového rozhraní (SPI) první ze tří snímačů teploty bateriového packetu (SAI). prostřednictvím
druhého sériového rozhraní (SP2) druhý nímač teploty bateriového packetu (SA2)
a prostřednictvím třetího sériového rozhraní (SP3) třetí snímač teploty bateriového packetu
(SAJ). dále je k procesorové jednotce připojena množina rozhraní (KBI) až (KB5) pro připojení
k vozidlové sběrnici, s rozhraním (KBI) pro snímání polohy ovládání palubní klimatizační
jednotky, s rozhraním (KB2) pro snímání tlaku v chladící soustavě, s rozhraním (KBJ) pro
snímání úhlu natočení volantu. s rozhraním (KB4) pro snímání rychlostí otáčení jednotlivých kol,
s rozhraním (KB5) pro snímání příčného a podélného zrychlení vozidla z jednotky E C, které
jsou umístěny v kokpitu vozidla, dále je k procesorové jednotce připojené rozhraní (SL) pro
připojení signalizačních LED pro indikaci provozu jednotlivých rozhraní, paměť (D ) obsahující
programové instrukce pro optimalizaci termo-energetických průběhů vozidla, napájení (NP) ze
zdrojové sítě vozidla, rozhraní (DL) pro připojení k záznamové jednotce dataloggeru pro spojitý
záznam dat z vozidlových systémů, rozhraní (KS) pro příjem dat z klimatiz.ační jednotky
a nastavení termostatu (RS). přičemž množiny rozhraní (SPI) až (SPJ) a (KB 1) až (KB5) jsou
uspořádány pro přenos synchronizačního sekundového impulsu, který je parametricky
nastavitelný, přičemž procesor je uspořádán pro generování a odesílání zprávy v textovém
formátu prostřednictvím sériového rozhraní (DL) k záznamové jednotce dataloggeru, přičemž
propojení procesoru s bezkontaktním snímačem (OS) tělesné teploty řidiče je provedeno
v napěťových úrovních prostřednictvím sériové diferenciální sběrnice RS-485.
2. Jednotka pro testování termo-energetických průběhů v prostředí řidič-vozidlo podle
nároku I, vyznačující se tím, že k procesorové jednotce je dále připojeno rozhraní (ŘR) pro
vstup z řídicí jednotky teplovzdušného ventilátoru pro urychlení ohřevu při „studeném" motoru.

3. Jednotka pro testování termo-energetických průběhů v prostředí řidič-vozidlo podle
některého z předcházejících nároků, vyznačující se tím, že synchronizační sekundový impuls je
synchronní s časem UTC.
'.! výkresy
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Seznam vztahových značek:

cw
TK

- výkonová elektronika
- snímač venkovní teploty
SA1, SA2, SA3 - tři snímače teploty bateriových paketů
SPl,SP2,SP3 - tři sériová rozhraní pro snímání teploty bateriových paketů
os
- paměť
CP
- procesor
- rozhraní pro připojení signalizačních LED,indikující provoz jednotlivých
SL
rozhraní
NP
- napájení ze zdrojové sítě vozidla
DL
- rozhraní pro připojení k záznamové jednotce dataloggeru
ŘR
- rozhraní pro vstup z teplovzdušného ventilátoru pro urychlení ohřevu při
„studeném„ motoru
RS
- vstup z termostatu
KS
- vstup z klimatizační jednotky
os
- bezkontaktní snímač tělesné teploty řidiče, např. termokamera
KBl
- rozhraní vozidlové sběrnice pro snímání polohy ovládání palubní
klimatizační jednotky
- rozhraní vozidlové sběrnice pro snímání tlaku v chladící soustavě
KB2
KB3
- rozhraní vozidlové sběrnice pro snímání úhlu natočení volantu
KB4
- rozhraní vozidlové sběrnice pro snímání rychlosti otáčení jednotlivých
kol
KB5
- rozhraní vozidlové sběrnice pro snímání příčného a podélného zrychlení
vozidla z jednotky ESC
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