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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

 

ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá současnými mechatronickými systémy používanými 

u nákladních automobilů. V první části jsou popsány základní principy mechatronických 

systémů a komponenty, ze kterých se skládají. Druhá část uvádí souhrn nejčastěji 

používaných systémů a pro bližší seznámení s jejich funkčním dopadem na vlastnosti vozidla 

detailněji rozepisuje některé z nich. Třetí část vysvětluje způsoby modelování těchto systémů 

spolu s jejich testováním. V poslední čtvrté části jsou v rámci autonomie uvedeny výhledy do 

budoucnosti mechatronických systémů. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Mechatronický systém, elektronická řídící jednotka, snímač, akční člen, nákladní automobil 

 

ABSTRACT 

Bachelor thesis deals with presents mechatronic systems, which are used in trucks. In the 

first part are described basic principles of mechatronic systems and components, of which 

they consist. The second part summarizes the most frequently used systems and describes 

some of them more in detail for their functional impact on vehicle properties. Third part 

explains the ways of modeling these systems together with their testing. In the last fourth part 

are stated the views to the future of mechatronic systems within the framework of autonomy. 
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ÚVOD 

 

ÚVOD 
Mechatronika je inženýrský obor, který v sobě kombinuje mechaniku, elektroniku 

a softwarové inženýrství. Největší devíza tohoto mezioborového sloučení spočívá ve 

vytváření mechanických přístrojů řízených předem definovanými programy. Díky tomuto 

provedení disponují dané přístroje jistou dávkou inteligence, která spočívá v komunikaci, 

autodiagnostice, autoregulaci či v reakci a přizpůsobení se změnám vnějších podmínek. 

Všechny tyto vlastnosti zlepšují především flexibilitu a multifunkčnost, kdy jedno zařízení 

může v závislosti na naprogramování vykonávat různé funkce či dokonce několik funkcí 

zaráz [1]. 

Pojem mechatronika poprvé spatřil světlo světa v Japonsku koncem 60. let minulého století 

a znamenal velkou revoluci v tehdejším inženýrství. Tato technologie schopná nahradit do té 

doby používané mechanické, pneumatické, hydraulické či elektrické řízení v následujícím 

desetiletí pronikla téměř do všech strojírenských odvětví a v dnešním inženýrství již prakticky 

neexistuje výrobek bez základní elektromechanické struktury a elektronické řídící soustavy. 

Mechatronické systémy patří v současnosti k nejrychleji se rozvíjející oblastí v oboru 

automatizace a řízení. Dané skutečnosti napomáhají neustále klesající ceny hardwaru a trend 

všudypřítomné sítě. Pro udržení tohoto postavení byla vytvořena iniciativa Embedded System 

Technology Platform (ESTP), která si dává za cíl spojení síly průmyslu a akademické sféry 

[5]. 

Nákladní automobily patří mezi nejvýznamnější prostředky současné logistiky. Z důvodu 

neustálého rozvoje průmyslu roste čím dál více i jejich počet. Používají se pro přepravu zboží 

na krátké i dlouhé vzdálenosti. Daný způsob dopravy disponuje několika výhodami. Síť 

železnic není tak hustá jako síť silnic a nedá se po ní dostat všude. Vodní doprava je zase 

výrazně pomalejší a závislá na vodních tocích stejně, jako je letecká doprava závislá na 

umístění letišť. Kvůli nižší kapacitě se však nákladní automobily využívají spíše na převoz 

hotových výrobků či surovin podléhajících zkáze. 

Jistá budoucnost nákladních automobilů podmíněná jejich důležitostí je důvodem neustále 

probíhajících výzkumů, jejichž společným cílem je snaha o zlepšení tohoto způsobu dopravy. 

U nákladních automobilů jako užitkových vozidel obecně patří mezi priority především 

snížení provozních nákladů a zvýšení bezpečnosti dopravy. Pozadu nezůstává ani řešení 

problému spočívajícím v negativním působení na životní prostředí. 

Právě mechatronické systémy, které se v nákladních automobilech objevují již od konce 

minulého století, výrazně pomáhají řešit výše zmíněné problémy. Přidávání těchto chytrých 

funkcí zvyšuje celkovou inteligenci vozidla, které je díky získané autonomii schopné řešit 

určité situace lépe než člověk. Odstraňuje tak řadu negativních faktorů, kterých se řidiči při 

výkonu své práce dopouští, ať už jde o pomalou či nežádoucí reakci. Výhodou mechatroniky 

je taktéž fakt, že dosud nedosáhla svého plného potenciálu. Mezinárodní firmy jako Wabco, 

ZF nebo Haacon zabývající se vývojem a distribucí technologií a služeb v tomto oboru 

neustále přichází s novými inovacemi systémů, které buď disponují zcela novou funkcí, nebo 

zvyšují úroveň funkcí již existujících. Zatím tak nic nenasvědčuje tomu, že by výzkum v této 

oblasti měl dosáhnout svého technologického maxima a očekává se, že mechatronika bude 

v rámci nákladních automobilů hrát výraznou roli jak v blízké, tak i vzdálené budoucnosti.



BRNO 2019 

 

 

10 
 

MECHATRONICKÝ SYSTÉM 

 

1 MECHATRONICKÝ SYSTÉM 
Nejedná se o nic menšího než o způsob převedení mechatronických idejí do praxe. Jeho 

charakteristické rysy jsou následující [4]: 

• Nejméně jeden z podsystémů s přímou energetickou interakcí je mechanický 

• Řízení funguje na principu vytvoření odezvy na dynamický stav procesu a jeho okolí 

• Systém jako celek disponuje jistou úrovní inteligence 

Systém, který splňuje všechny výše zmíněné znaky, umožňuje interakci mechanických, 

informačních a řídících podsystémů buď vzájemně, nebo v rámci jednoho fyzického bloku 

[2]. 

Základní struktura typického mechatronického systémů je k vidění na obr. 1. V současné době 

se v nákladních automobilech nacházejí desítky takovýchto systémů vykonávajících 

nejrůznější funkce. Jednotlivé části si následně rozebereme. 

 

1.1 ECU 

ECU neboli elektronická řídící jednotka (dále jen ECU) tvoří mozek celého mechatronického 

systému. V dřívějších dobách se využívaly jednotky pneumatické, hydraulické, termické či 

elektrické. Ty však trpěly nedostatečnou rychlostí a přesností zásahů, velkou setrvačností 

procesů a určitou úrovní hystereze. Kvůli těmto nedostatkům nebyly naplno využívány 

potenciály zbytku systému tvořeného snímači a akčními členy. Příchod ECU však všechny 

tyto problémy výrazně omezil či úplně odstranil. 

ECU platí za nejdůležitější a nejsložitější část mechatronického systému. V nákladních 

automobilech nám zastává tři základní funkce [6]: 

• Regulační - probíhá v uzavřeném okruhu, kde se skutečná hodnota řízené soustavy 

porovnává s hodnotou předepsanou a v případě odchylky nastaví ECU akční člen tak, 

aby byla dosažena požadovaná hodnota 

Obr. 1 Mechatronický systém 
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• Řídící - ECU zpracovává a hodnotí informace uvnitř i vně řízené soustavy a upravuje 

podle nich příslušná zařízení tak, aby bylo dosaženo požadovaného zadaného cíle 

• Diagnostickou - kontroluje parametry ovlivňující provozní spolehlivost a rozhoduje, 

zda-li vstupní signál leží mezi předepsanými hodnotami 

 

1.1.1 KONSTRUKCE 

Obal ECU se vyrábí z hliníku nebo ocelových slitin. Samotný základ tvoří několikavrstevná 

deska tištěných spojů, na kterou se následně pomocí SMT technologie (povrchová montáž 

pájením) osazují pasivní elektronické součástky, mezi které patří kondenzátory, rezistory 

a indukčnosti. Jedná se o součástky bez vlastního napájení, které nezesilují ani nijak 

neupravují zpracovávaný signál a slouží pouze k určité úpravě vlastností obvodu [3]. 

 

Negativní vlastností těchto součástek je jejich křehkost. Z tohoto důvodu se při výrobě ECU 

dodržují obecně stanovené požadavky, mezi které patří těsnost vůči vlhkosti, ochrana před 

vnějšími napěťovými špičkami, ventilace vzduchu a odolnost proti otřesům a vnějšímu rušení. 

Teplota jednotky by se měla pohybovat v rozpětí cca -40-125˚C [6].  

V základní desce ECU se kromě zmíněných pasivních elektronických součástek nachází 

i následující komponenty [2]: 

• Vstupně-výstupní systém - vstupní část tohoto systému odesílá informace z vnější 

paměti nebo periferní jednotky do základní jednotky počítače, výstupní část má 

opačnou funkci 

• Napájení - při zapnutém motoru probíhá z alternátoru a při vypnutém motoru z baterie, 

přičemž příchozí hodnoty napětí a proudů upravují příslušné regulátory 

• Modul sledování a kontroly - jak název napovídá, tento modul sleduje a hlídá činnost 

ECU a případnou poruchu hlásí neprodleně řidiči 

• Zdroj hodinových signálů - vysílá elektrické digitální signály, jejichž změna mění 

i stav ECU a tím dochází k jejímu řízení, frekvence se hýbe v rozmezí 4 - 150 MHz 

Obr. 2 Konstrukce ECU [7] 
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• Koncové stupně - většinou polovodičové součástky umístěné buď uvnitř nebo vně 

základní desky, které tvoří poslední část ECU, přes kterou jsou odesílány informace 

jdoucí k akčním členům 

• Diagnostická přípojka - přes tuto přípojku dochází v servisu k propojení ECU 

a počítače, který diagnostikuje stav ECU a v případě závady či pouhé úpravy provádí 

její přeprogramování 

Schéma základních komponent ECU je k vidění na obr. 3. 

 

1.1.2 MIKROKONTROLER 

Mikrokontroler je součástka, která se rovněž nachází v základní desce. Jedná se o čip, který se 

skládá z mikroprocesoru a paměti. Mikroprocesor je typ sekvenčního logického obvodu, který 

přijímá data přicházející od snímačů. Aby mohlo dojít ke zpracování a vyhodnocení těchto dat 

vedoucí k nastavení příslušného akčního členu, je zapotřebí programu, který mikroprocesor 

řídí. Tento program je uložen v paměti, kterou dělíme na následující druhy [2]: 

• Paměť ROM (Read Only Memory) - obsahuje veškerá data zavedená již ve výrobě, 

která se během provozu nemění. Tyto data však můžeme pouze číst, nikoli upravovat. 

Je energeticky nezávislá, tudíž po jejím odpojení od zdroje napájení nedochází ke 

ztrátě jejích dat. 

• Paměť RAM (Redom Access Memory) - jedná se o operační paměť s libovolným 

přístupem, která umožňuje krátkodobé čtení i zápis dat, která se činností systému 

mění. Na rozdíl od paměti ROM je volatilní, tzn. že po odpojení od zdroje napájení 

dochází ke ztrátě dat. 

Obr. 3 Základní komponenty ECU a) A/D a D/A převodníky; b) Vstupně-

výstupní systém; c) Mikroprocesor; d) Jednotlivé paměti; e) Diagnostická 

přípojka; f) Vývod na sběrnici; g) Stabilizátor napěti/paměť závad; h) Baterie; 

i) Relé; j) Kontrolka [3] 
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• Paměť PROM (Programmable Read Only Memory) - díky své programovatelnosti 

umožňuje zápis dat, poté se však chová jako paměť ROM. Výměna dat za nová tak 

není možná, je zapotřebí paměť fyzicky odstranit z vozidla a nahradit jí jinou. 

• Paměť EPROM (Electronically Programmable Read Only Memory) - umožňuje 

jednorázový zápis dat paměťových polí. Na rozdíl od paměti PROM lze uložená data 

pomocí UV záření vymazat a zapsat nová, avšak pouze všechna najednou. 

• Paměť EEPROM (Electronically Erasable Programmable Read Only Memory) - 

svými vlastnostmi je podobná paměti EPROM, avšak mazání dat se provádí mnohem 

pohodlnější a rychlejší elektronickou cestou. Nevýhodou je však nižší rychlost zápisu 

nových dat a vyšší pořizovací cena paměti. 

Každá ECU se skládá z jedné paměti RAM, jedné paměti ROM a jedné programovatelné 

paměti (PROM, EPROM nebo EEPROM). 

 

Nejdůležitější část celé základní jednotky tvoří mikroprocesor. Jeho výkonnost určuje, 

nakolik složité a rozsáhlé operace je ECU schopna uskutečňovat. Mikroprocesor je svou 

podstatou integrovaný elektronický obvod, což znamená, že jeho jednotlivé součástky jsou 

vytvořeny a vzájemně propojeny na jedné polovodičové destičce, nejčastěji křemíkové. 

Základ těchto obvodů tvoří aktivní součástka zvaná tranzistor (obr. 4), která produkuje, 

zesiluje a řídí elektrický signál. 

V 60. letech obsahovaly integrované obvody maximálně několik desítek tranzistorů. 

V 80. letech se však začala uplatňovat miniaturizace, která spočívá ve zmenšování 

elektronických součástek. To umožňuje nejen jejich uspořádání ve větší hustotě, ale i umístění 

většího počtu do jednoho obvodu. V dnešní době již existují procesory, které disponují 

i několika miliardami tranzistorů při zachování relativně malých rozměrů. Je ovšem otázkou, 

kam až daleko může daný technologický vývoj postoupit, jelikož zmíněný trend miniaturizace 

naráží do budoucnosti na limity dané velikostí tranzistorů blížící se velikosti atomů. Kdy 

technologie dosáhne této hranice, však momentálně nikdo nedokáže říci s jistotou. 

Kromě velikostních limitů vytváří problém i skutečnost, že příliš malé tranzistory jsou 

náchylné k úniku elektrického proudu, který se poté přemění na teplo a tranzistory tak 

poškozuje. Hromadnější tepelné poškození může způsobit i ztrátu integrity celého čipu [8]. 

V současnosti se již našlo několik způsobů, jak obejít nevýhody klasických tranzistorů. 

Jedním z nich je vývoj tranzistorů s lepšími fyzikálními vlastnostmi. Další řešení nabízí 

Obr. 4 Tranzistor a) Tranzistor pod mikroskopem; b) Schematická značka [8] 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Atom
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možnost použití více čipů, které by byly používány souběžně, avšak za cenu mírného 

navýšení spotřeby energie. 

Vnitřní struktura procesorů se neskládá pouze z tranzistorů. Nachází se v ní mnoho 

dalších jednotek, mezi jejichž hlavní úkoly patří optimalizace práce s instrukcemi a daty 

a snižování spotřeby elektrické energie a vyzářeného ztrátového tepla. Tím se dosahuje 

zvýšení operační rychlosti a stability OS. Veškeré jednotky v procesoru vytváří jeho 

architekturu. Podle jejich vnitřního uspořádání se tyto architektury dělí do dvou základních 

skupin - RISC a CISC, jež rozlišujeme podle počtu instrukcí, které procesor umí vykonávat. 

RISC architektura pracuje se strojovými instrukcemi, které provádí pouze elementární úkony. 

Jednodušší instrukce disponují stejnou délkou i dobou vykonání a díky tomu se snáze provádí 

jejich řetězení (tzv. pipelining). Takto navinuté instrukce umožňují provádění složitějších 

úkolů. Technika řetězení navíc výrazně zrychluje dobu potřebnou na zpracování instrukcí. 

Většina příkazů je dokončena v jednom strojním cyklu. Výkon je optimalizován s větším 

zaměřením na software. Jelikož RISC architektura nemá paměťovou jednotku, pro 

implementaci instrukcí používá samostatný hardware. Díky své jednoduchosti disponují 

procesory typu RISC nízkými výrobními náklady a malou spotřebou. Za nevýhodu oproti 

architektuře CISC se považuje nižší hustota kódu, čímž se zvyšuje spotřeba paměti programu 

pro dosažení stejné funkčnosti [9]. 

CISC architektura byla zavedena až poté, co se prosadily procesory typu RISC. CISC tvoří 

jejich protiklad, jelikož disponuje velmi rozsáhlou instrukční sadou, které obsahují více než 

300 samostatných strojových instrukcí, jež se však do paměťové jednotky obtížně 

implementují. Instrukce mají proměnlivou délku i dobu vykonání úkonu a procesor obsahuje 

relativně nízký počet registrů. Z těchto důvodů může dojít k situaci, kdy operace provedená 

kombinací několika instrukcí může být nahrazena sledem jednodušších strojových instrukcí 

(sčítání a bitové posuny), které mohou být ve výsledku vykonány rychleji. Řetězení v CISC 

architektuře téměř neprobíhá. Příkazy mohou být dokončeny ve dvou až deseti cyklech. 

Výkon je optimalizován s větším zaměřením na hardware. Složitost CISC procesorů taktéž 

vede k problémům při výrobě (velká spotřeba materiálu, větší pravděpodobnost vady, 

komplikovaný návrh atd.) [9].  

Z výše zmíněných negativních vlastností architektury CISC se dá předpokládat, že její využití 

bude spadat pouze do kategorie nízkoprofilových aplikací. Rozdíl v principu realizace úkonu 

je k vidění na obr. 5. V dnešní době jsou však některé CISC procesory konstruovány vnitřně 

jako RISC procesory, které operují s mikroinstrukcemi, pomocí nichž 

jsou interpretovány běžné strojové CISC instrukce (tzv. mikrokód). Jedna CISC instrukce je 

tak provedena jako několik elementárních RISC mikroinstrukcí. Touto technologií poprvé 

použitou již na konci 90. let 20. století došlo k výraznému splynutí vlastností těchto dvou 

architektur. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Interpret_(software)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Strojov%C3%A1_instrukce
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1.1.3 OPERAČNÍ SYSTÉM 

Základem softwarového vybavení každého počítače je operační systém (dále jen OS). U ECU 

v nákladních automobilech se používají tzv. OS reálného času. Tento typ dokáže průběžně 

reagovat na události v okolí řídící jednotky. Zaručuje zároveň dokončení probíhající činnosti 

v daném časovém úseku, jelikož je u jednotlivých mechatronických systémů důležitá nejen 

bezchybnost řídících úkonů, ale i rychlost jejich provedení.  

OS se zavádí do operační paměti RAM po zapnutí počítače (tzv. proces bootování) a zůstává 

v činnosti až do jeho vypnutí. Bootování je posloupnost několika úkonů, které zajišťují 

bezchybný start počítače. Mezi tyto úkony patří kontrola funkčnosti součástek a aktivace 

připojených zařízení [10]. 

Nejdůležitější vlastností OS je vytvoření rozhraní mezi hardwarem ECU a aplikačními 

programy (obr. 6). V rámci tohoto rozhraní dochází k organizaci přístupu k datům, spouštění 

aplikací, řízení jejich průběhu a přidělování hardwarových prostředků jako je například čas 

a místo v paměti a procesoru. 

 

OS se skládá z jádra a pomocných systémových nástrojů, kam lze zařadit kupříkladu 

překladače a sestavující programy. 

Nejdůležitější část však tvoří právě jádro, jelikož skrz něj provádí OS všechny již zmíněné 

činnosti. Zároveň je zodpovědné za bezpečnost systému před chybným kódem běžících 

programů. U mechatronických systémů využívaných v nákladních automobilech se používají 

složitější OS, jejichž jádro nikdy neztrácí kontrolu nad ECU a bez přetržení koordinuje 

činnost všech probíhajících procesů. Aby se zajistila bezpečnost OS, je nutné, aby procesor 

ECU podporoval dva módy činnosti, privilegovaný pro jádro a omezený pro aplikace. 

Obr. 5 Rozdíl v realizaci úkonu architektur RISC a CISC [9] 

Obr. 6 Vztah mezi operačním systémem, hardwarem ECU a aplikačními programy 
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Klíčovou inovací do budoucna se jeví použití vícejádrových procesorů. Jedná se o procesory, 

které na jednom čipu integrují dva nebo více jader, jejichž společnou činnost zajišťuje 

vzájemná programová kompatibilita. 

Rozdíl mezi jedno- a vícejádrovými procesory je znázorněn na obr. 7. Předtím, než se data 

dostanou k samotnému jádru, prochází skrz mezipaměť (tzv. cache), kde se uchovávají. Jádro 

má k těmto datům libovolný přístup a může je vyvolávat opakovaně. Právě zjednodušená 

dostupnost dat při jejich opětovném použití zrychluje činnost jádra a celkově zvyšuje výkon 

ECU [11]. 

 

Jádro má většinou k dispozici více cache, přičemž následující bývá větší za účelem pojetí více 

dat, avšak za cenu ztráty rychlosti. Pokud jádro nenalezne potřebná data v žádné cache, 

pokračuje v hledání do paměti RAM. Některé procesory duplikují data do několika cache, aby 

se v případě potřeby zajistilo jejich bezproblémové nalezení. 

U vícejádrových procesorů má každé jádro svou vlastní L1 cache a jednu L2 cache společnou 

všem. Největší výhoda spočívá ve skutečnosti, že OS může procesoru zadávat více činností 

naráz (tzv. multitasking). Signály taktéž uráží mezi jednotlivými procesy kratší vzdálenost, 

čímž se snižuje jejich degradace. Vyšší kvalita signálů umožňuje posílání více dat za stejný 

časový úsek [11]. 

Problém u vícejádrové struktury představuje otázka synchronizace a paměťové koherence, 

které patří mezi klasické problémy paralelních architektur. Při změně dat v mezipaměti cache 

jednoho procesoru je nutné zabránit tomu, aby ostatní procesory využívající jiné cache 

pracovaly se zastaralými daty. Daný problém se řeší prostřednictvím různých algoritmů, které 

se snaží s co možná nejmenšími dopady na výkon zajistit potřebné řešení. Mezi ně patří různé 

odposlouchávací a jiné mechanizmy, které svou kopii dat aktualizují, nebo ji odebírají 

platnost. 

 

Obr. 7 Struktura procesorů a) S jedním jádrem; b) Vícejádrový procesor [11] 



BRNO 2019 

 

 

17 
 

MECHATRONICKÝ SYSTÉM 

 
1.1.4 KOMUNIKACE JEDNOTLIVÝCH ECU 

Na samotném počátku aplikací mechatroniky v automobilovém průmyslu se v nákladních 

automobilech používal pouze jediný mechatronický systém s jedinou ECU ovládající 

vstřikování motoru [14]. Neustálé zdokonalování procesorů ECU dávalo prostor pro vytváření 

složitějších programů, které byly schopné zastávat nejrůznější funkce automobilu. Postupně 

se tak zvětšoval počet mechatronických systémů uvnitř vozidla. Aby však některé systémy 

mohly vykonávat svou funkci naplno, potřebovaly informace nejen od svých senzorů, ale 

i senzorů jiných systémů. Jednotlivé ECU tak nemohly plně pracovat nezávisle na sobě a bylo 

tak potřeba provést jejich vzájemné spojení. Potřebné komunikace bylo dosaženo pomocí 

vodičů a konektorů, které se však umísťovaly paralelně vedle sebe, čímž se rapidně zvyšovalo 

jejich množství (obr. 8a)). Vodiče navíc mohly v danou chvíli přenášet pouze jeden typ 

informace. 

 

Řešení potřebné redukce přinesl r. 1983 vynález sběrnice označované jako Bus-systém. 

Jednotlivé ECU jsou v ní propojeny sériově za sebou, což snižuje jak množství použitého 

materiálu, tak s ním spojené náklady. Dané sériové zapojení je k vidění na obr. 8b). 

Sběrnice umožňuje v rámci datových pásem přenášení velkého objemu dat vysokou rychlostí 

při zlepšené spolehlivosti a snížení nákladů na celou elektronickou soustavu. V rámci 

nákladních automobilů probíhá komunikace ve vozidle podle standardu SAE J1939 [14]. 

V současné době se nejčastěji používají sběrnice označené jako CAN-Bus. Tvoří ji dva 

vzájemně zkroucené vodiče označované jako Can-High a Can-Low. Zkroucení zvyšuje jejich 

odolnost vůči elektromagnetickému rušení, které vzniká, když vodičem protéká elektrický 

proud. Některé tranzitní firmy však odolnost ještě zvyšují přidáváním různých prvků, např. 

sběrnice CAN-Bus firmy Scania má podobu kroucené trojlinky, kde přidaný uzemněný třetí 

vodič funguje jako přídavný odrušovač. Každá sběrnice je z obou stran zakončena rezistorem 

o hodnotě 120 Ω, které zamezují odrazu [12]. 

Schéma sběrnice je k vidění na obr 9. Proces odeslání dat začíná u ECU, jenž pošle informace 

v digitální podobě do řadiče. Ten je po obdržení připraví a přepošle budiči. Zde proběhne 

přeměna dat na elektrické signály. Po úpravě jsou data poslána na sběrnici. Při obdržování dat 

je proces opačný. 

Obr. 8 Kabeláže a) Bez použití sběrnice; b) S použitím sběrnice [13] 
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Přenos dat v rámci sběrnice funguje na principu telefonní linky. Všechny informace se 

přenášejí naráz a každá ECU při přijetí vyhodnocuje, zdali obdržené údaje potřebuje pro svou 

funkci. Pokud ne, na informace nereaguje a pošle je po sběrnici dále. 

 

V současnosti se v nákladních vozidlech běžně využívají tři sběrnice, které zahrnují propojení 

mechatronických systémů pro hnací ústrojí, komfort řidiče a informace pro řidiče. V rámci 

standardu SAE J1939 disponují pohybové a informační sběrnice jako nosiče důležitých dat 

přenosovou rychlostí až do 1 Mb/s, komfortní sběrnice oproti tomu rychlostí pouze 250 kb/s. 

Dané přenosové rychlosti však oficiálně platí pouze pro délku sběrnice do 40 m. Pro větší 

dosah je potřeba přenosovou rychlost snížit. 

K propojení jednotlivých ECU se dnešní době též používá sběrnice typu LIN. Jedná se 

o jednoduchou jednovodičovou sběrnici využívající klasické sériové zapojení. V porovnání 

s Can-Bus jsou náklady na výrobu a zapojení podstatně nižší, její jednodušší provedení však 

neumožňuje kvůli nedostatečnému odrušení přenosy informací na delší vzdálenosti. Zároveň 

je sníženo množství dat, které lze v daný okamžik přenášet, stejně jako přenosová rychlost, 

která nepřesahuje úroveň 40 kb/s [17]. 

Neustálý vývoj nových mechatronických systémů a zlepšování těch stávajících má však i 

negativní dopad. Na jednu stranu jejich zvyšující se počet zlepšuje jízdní vlastnosti a 

bezpečnost nákladních automobilů, na druhou stranu ale také zvyšuje požadavky na provedení 

sběrnic, kdy se se zvyšujícím se počtem ECU zvedá technická obtížnost propojení celé 

elektronické soustavy. Několik desítek ECU s několika stovkami softwarových modulů si 

navzájem musí předávat data ve formě stovek až tisíců signálů v krátkých časových úsecích a 

sběrnice typu Can-Bus již nejsou schopny při tak velkém množství dat zajistit jejich 

potřebnou rychlost a spolehlivost. 

Velký příslib do budoucna představuje sběrnice typu Flex-Ray umožňující přenosovou 

rychlost do 10 Mb/s při vzdálenosti jednotlivých uzlů až 24 m. V dnešní době zatím není její 

využívání rozšířené, disponuje však vlastnostmi, které výrazně oddálí problém nárůstu 

množství sdělovaných informací ve vozidle. Největší výhodou této sběrnice je její 

dvoukanálová struktura tvořená dvěma dvojicemi vzájemně zkroucených vodičů (obr 10). 

Obr. 9 Schéma sběrnice Can-Bus 
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Větší množství vodičů zlepšuje odolnost proti výskytu možných chyb. Pokud však oba kanály 

pracují nezávisle na sobě, získáme výměnou za odolnost možnost přenášet data v rámci 

širších datových pásem [18]. 

Další výhodou sběrnice FlexRay je vyšší univerzálnost její topologie. Běžné sběrnice Can-

Bus lze zapojit pouze sériově (obr 11a)), FlexRay však podporuje i hvězdicové propojení (obr 

11b)). To se skládá z jednotlivých vedení připojených k centrálnímu uzlu, který funguje 

podobně jako rozbočovač v počítačových sítích, jelikož se přes něj přenáší všechna data. 

Daná topologie umožňuje větší dosah přenosu informací. Zároveň se zvýší spolehlivost 

celého systému, kdy jsou i při přerušení jedné linky ostatní stále schopny funkce. Sériové a 

hvězdicové zapojení lze společně kombinovat do tzv. hybridních systémů (obr 11c)), které 

kombinují výhody výše zmíněných zapojení [19]. 

 

Na rozdíl od sběrnice CAN-Bus je systém Flex-Ray deterministický, což znamená, že 

neurčuje pořadí posílaných informací náhodně dle momentální priority. Každá ECU má svůj 

vlastní komunikační slot, po kterém posílá data podle stanoveného časového plánu. Všechny 

jednotky v síti je tak potřeba předem synchronizovat. Flex-Ray taktéž podporuje možnost 

nahrazení standardních metalických vodičů optickými, u kterých se rovněž v budoucnu 

očekává častější využívání. Tyto vodiče přenášejí signál prostřednictvím světla a díky vyšší 

imunitě vůči elektromagnetickému rušení při jejich používání dochází k menším datovým 

ztrátám. Oba zmíněné důvody nám poskytují možnost rychlejšího a vzdálenějšího přenosu. 

Jelikož jde u nákladních automobilů při návrhu propojení ECU nejen o zajištění přenosu 

potřebných informací, ale i o snahu co nejlépe optimalizovat náklady, nedá se očekávat, že by 

se FlexRay kvůli své vysoké pořizovací ceně stala jedinou používanou sběrnicí a zcela tak 

nahradila dnes používané Can-Bus a LIN. Do budoucna se tudíž očekává vzájemné propojení 

těchto sběrnic, kdy LIN bude umožňovat jednoduché přenosy (např. elektrická sedadla, 

příslušenství), Can-Bus bude řídit hnací ústrojí (např. motor, převodovka) a FlexRay bude 

zajišťovat přenosy mezí současnými i budoucími nejmodernějšími systémy (např. adaptivní 

tempomat). 

 

Obr. 10 Dvoukanálová struktura sběrnice FlexRay [19] 

Obr. 11 Typy zapojení FlexRay a) Sériové zapojení; b) Hvězdicové zapojení; c) Hybridní zapojení [19] 
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1.2 SNÍMAČE 

Aby mohla ECU správně vykonávat svou funkci, potřebuje průběžné získávat informace 

o řízených soustavách mechatronických systémů, které nám zprostředkovávají snímače. 

Současná technologie však umožňuje více funkcí, než jen změření konkrétní veličiny. Již 

zmíněny trend miniaturizace se kromě ECU pozitivně podepsal i na struktuře snímačů. 

V dnešní době se používají takzvané inteligentní snímače. Ty na jediném křemíkovém čipu 

obsahují nejen systém pro získání a zpracování informace, ale i integrované obvody 

zajišťující komunikaci přes standardizované rozhraní po sběrnici s dalšími inteligentními 

snímači a nadřazenou ECU [4]. 

 

Na obr. 12 je k vidění blokové schéma typického inteligentního snímače. Na jeho vstupní 

části se nachází čidlo, které udržuje přímý styk s měřeným prostředím a snímá fyzikální či 

chemickou veličinu, která je následně převedena na analogovou elektrickou podobu (napětí). 

Vstupní část zároveň chrání snímač před nežádoucími vlivy okolí, které by mohly ovlivnit 

měřenou veličinu. Signál může být následně pomocí zesilovače zesílen, čímž se zvýší jeho 

odolnost vůči elektromagnetickému rušení. Tato funkce se však v dnešní době již téměř 

nepoužívá, jelikož na rozdíl od minulosti se dnes ECU umísťují blízko řízených soustav 

a signál jdoucí od snímače k ECU tak překonává relativně krátkou vzdálenost, kdy jsou 

datové ztráty jen velmi minimální [17]. Ze stejného důvodu se ve snímačích téměř 

nepoužívají ani A/D převodníky i přesto, že je digitální podoba odolnější vůči zmíněnému 

rušení. Signál je tak převážně posílán v analogové podobě a k jeho digitalizaci dochází až 

v samotné ECU. Mezi zesilovačem a A/D převodník ještě dochází k úpravám prostřednictvím 

obvodů zpracování signálu, kdy dochází k provádění různých matematických operací, 

linearizaci atd. Jakmile je signal zpracován, je odeslán na výstupní část, která zajišťuje 

komunikaci po sběrnici a posílá kontrolní údaje o vlastní funkci a stavu. 

Podle toho, jaké fyzikální veličiny měří, rozdělujeme snímače polohové, objemové, tlakové, 

teplotní a ostatní, kam patří kupříkladu snímač složení výfukových plynů či snímač klepání 

motoru. Při vyšší úrovni řídících algoritmů systémů potřebuje daná ECU čerpat informace 

z více než jednoho snímače [4]. 

 

1.3 AKČNÍ ČLENY 

Jakmile snímač odešle signál, ECU ho zpracuje a získanou hodnotu porovná s hodnotou 

požadovanou. Pokud se mezi nimi vyskytne odchylka, provede ECU na základě 

implementovaných řídících a regulačních algoritmů korekci. Vyslaný digitální signál se 

nejprve převede v D/A převodníku a v analogové podobě poté směřuje k akčnímu členu. Ten 

se skládá z pohonu a regulačního orgánu (viz obr. 13). Pohon převádí příchozí signál 

v podobě vstupní elektrické veličiny na výstupní mechanickou veličinu. Regulační orgán 

(např. ventil) následně svou činností upraví množství toku hmoty nebo energie procházející 

řízenou soustavou [4]. 

Obr. 12 Blokové schéma snímače 
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K ovládání akčních členů se dnes využívají tzv. PWM signály (pulzně šířková modulace). 

Mají stejně jako digitální signály dvouhodnotovou podobu (logická 1 a logická 0) a vzájemný 

poměr těchto stavů, označený jako střída, udává skutečnou hodnotu přenášeného signálu. 

Perioda udává přenos jedné střídy a může dosahovat hodnot i několika mikrosekund. Výhoda 

pulzního ovládání na rozdíl od analogového spočívá v jeho přesnosti a rychlosti. 

Akční členy k přeměně vstupní elektrické veličiny využívají vlastností magnetických polí, 

elektrických polí a pevných materiálů na bázi piezoelektrika. V současnosti se nejčastěji 

využívají magnetická pole, jelikož disponují schopností přenosu energie o vysoké hustotě. 

Díky tomu získáváme na výstupu velký silový účinek [4]. 

Doposud jsme se bavili pouze o elektromechanických akčních členech. Podle typu vstupní 

veličiny však rozlišujeme i akční členy pneumatické a hydraulické. Jejich činnost je čistě 

mechanická a řízení probíhá skrz tlakové plynné a tlakové kapalné médium. Za jejich 

podstatné nevýhody se považují dlouhá časová odezva, horší řiditelnost a komplikovanější 

diagnostika závad, avšak oproti elektromechanickým členům disponují většími silovými 

účinky. Vzájemnou kombinací tak dojde ke sjednocení výhod, kdy vytvořené 

elektropneumatické a elektrohydraulické členy stále využívají plynná a kapalná média, jejich 

přísun je však řízen pomocí ECU. Na rozdíl od klasických elektromechanických členů tak 

dosahujeme vyšších silových účinků při zachování rychlosti časové odezvy [4]. 

 

 

Obr 13 Blokové schéma akčního členu 
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2 PŘEHLED MECHATRONICKÝCH SYSTÉMŮ 
Za dobu bezmála 30 let, kdy se mechatronické systémy využívají v nákladních automobilech, 

se jejich počet rozrostl až na několik desítek. Následující kapitola se proto zabývá jejich 

přehledem. Nejprve je zde vytvořen souhrn v současné době nejčastěji používaných systémů 

společně s jejich stručnou charakteristikou. V další části kapitoly je na vybraných příkladech 

systémů detailněji popsáno, jaké má jejich použití pozitivní dopad na dvě nejžádanější 

vlastnosti nákladních automobilů, tedy spotřebu a bezpečnost. 

 

2.1 SOUHRNNÝ PŘEHLED 

ABD – automaticky zablokuje diferenciál k zajištění trakce zejména při jízdě po blátivém či 

nerovném povrchu 

ABS – protiblokovací systém, který zabraňuje zablokování kol při jejich brzdění 

ASR – protiskluzový systém, který zabraňuje prokluzu kol při akceleraci a brzdění 

GMA – reguluje zatáčivý moment vozu kolem svislé osy 

EMS – systém řízení motoru 

GMS – systém řízení převodovky 

ICL – systém řízení palubní desky 

CSS – systém bezpečnosti při nehodě 

CUV – systém ovládající osvětlení 

SMS – systém řízení pérování 

EBS – elektronicky řízený brzdný systém, který upravuje brzdný tlak tahače podle zatížení 

jeho kol a rovněž přizpůsobuje brzdný tlak přívěsu tak, aby přívěs brzdil stejnou měrou jako 

tahač 

ESP – elektronicky řízená stabilizace jízdy při krizových situacích jako je například náhlá 

změna směru 

ACC – adaptivní tempomat, který kromě udržení rychlosti reaguje prostřednictvím brzdy a 

plynu na změnu vzdálenosti vpředu jedoucího vozidla 

LCS – podpora hlídání mrtvého úhlu, která zabraňuje kolizi s jiným vozidlem při změně 

jízdního pruhu 

LKS – podpora sledování jízdního pruhu, která zabraňuje nechtěnému opuštění jízdního 

pruhu z důvodu únavy či nepozornosti 
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DAS – podpora bdělosti řidiče fungující jako rozšíření systému LKS. DAS vyhodnocuje 

chování řidiče a v případě potřeby doporučí prostřednictvím informačního systému, aby řidič 

zastavil a udělal si přestávku 

Alcolock – alkoholový zámek, který po zjištění přítomnosti alkoholu v dechu řidiče odstaví 

přívod energie a zabrání tak v nastartování vozidla 

TPM – sleduje tlak vzduchu v jednotlivých pneumatikách a porovnává ho s předem 

navolenou optimální hodnotou 

Hill Holder - asistent rozjezdu do kopce, který zabraňuje nechtěnému popojetí soupravy 

z kopce v momentě, kdy řidič přešlapává z brzdového pedálu na plynový 

Dešťový senzor – při dešti samočinně ovládá stěrače a podle intenzity přeháňky přizpůsobuje 

jejich frekvenci 

Sedadlo – vzduchový vak umístěný pod sedákem pomocí aktivního plnění či vypouštění 

pomáhá lépe izolovat před nerovnostmi na silnici 

ACC – systém řízení klimatizace, udržuje přednastavenou teplotu upravováním teploty 

a intenzity vzduchu foukaného do kabiny 

Airbag – čelní a boční airbagy chrání řidiče při nehodě před nárazem do konstrukce kabiny 

Pás – při nehodě zadržuje tělo řidiče a zabraňuje tak jeho nekontrolovanému pohybu 

E-Horizon – souhrnné označení systémů, které detekují změnu trajektorie silnic z hlediska 

směru či stoupání a podle potřeby upravují rychlost vozidla 

 

2.2 MECHATRONICKÉ SYSTÉMY OVLIVŇUJÍCÍ SPOTŘEBU 

Jak bylo řečeno v úvodu, jelikož u použití nákladních automobilů jako užitkových vozidel je 

jejich hlavním cílem dosažení co největšího zisku, patří při jejich návrhu mezi jednu 

z hlavních oblastí zájmu ekonomika provozu. 

Náklady tranzitních společností po celém světě se obecně rozdělují do tří téměř identických 

kategorií. První kategorii tvoří fixní náklady (náklady, které se s rostoucím objemem služeb 

nemění), druhou kategorii tvoří mzdové náklady (mzdy zaměstnanců, odvody na zdravotní 

a sociální pojištění a daně z příjmů) a třetí kategorii tvoří variabilní náklady [20]. 

Právě variabilní náklady mají ze strany podnikatelů největší pozornost. S rostoucím 

množstvím poskytovaných služeb obecně vzrůstají, zároveň se ale jedná o kategorii, kterou 

lze nejvíce ovlivňovat. 
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Na obr. 14 je k vidění příklad struktury příjmů a nákladů dopravní společnosti působící ve 

Skandinávii za období jednoho roku. Podle zaměření dopravních společností v ostatních 

částech světa se samozřejmě struktura může odlišovat, avšak jednotlivé kategorie zůstávají 

víceméně podobné. Z uvedeného příkladu lze vyčíst, že pohonné hmoty tvoří celou čtvrtinu 

všech nákladů. Výrazné snížení jejich potřebného množství se tak může nezanedbatelně 

projevit v ekonomii společností. Ty daného cíle dosahují jak skrze řidiče a jejich šetrnou 

jízdu, tak skrze výrobce zlepšujících technologickou úroveň vozidla. 

 

Úroveň kvalifikace řidičů, která určuje, do jaké míry jsou schopni využít technologický 

potenciál vozidla, řeší firmy prostřednictvím nejrůznějších školení. Díky nim si řidiči rozšíří 

znalosti o technické výbavě vozidla a získají potřebné návyky k dosažení ekonomické jízdy. 

Mezi základní typy školení patří [16]:  

• teorie a praxe ekonomické jízdy 

• školení bezpečné a defenzivní jízdy 

• škola smyku 

• školení profesních průkazů 

• zkušební jízdy 

Samotná technologická úroveň se ovlivňuje použitím samotných mechatronických systémů. 

Největší dopad na spotřebu má v jejich rámci vstřikovací systém, na který se následně 

zaměřím. 

 

Obr. 14 Struktura příjmů a nákladů dopravní společnosti ve Skandinávii [20] 
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2.2.1 PŘEVODOVKA 

Převodovky obecně umožňují převod mezi hnacím a hnaným strojem, v tomto případě 

konkrétně mezi motorem a nápravou nákladního automobilu. Skládají se z převodové skříně, 

ve které se nachází převodový mechanismus. V současné době se v nákladních automobilech 

využívá několik typů převodovek. 

Nejstarším typem je manuální převodovka, která v sobě nemá žádné mechatronické 

zastoupení, tudíž o okamžiku zařazení rozhoduje řidič. Tento typ je však zastaralý a má 

několik nevýhod, mezi které lze vyšší hmotnost, vyšší hlučnost a pro řidiče méně pohodlí 

a více námahy. Manuální typ převodovky v dnešní době využívají převážně starší řidiči, kteří 

nestojí o učení se nové techniky jízdy, kterou poskytují současné převodovky. 

Dalším typem je převodovka s automatickým řazením. Konstrukčně vychází z manuální 

převodovky, avšak neobsahuje mechanické lanovody ani synchronizační spojky. Samotné 

řazení obstarává ECU, která k přeřazení využívá meziplyny, které vyrovnávají otáčky 

převodovky a motoru. Nepřítomnost mechanických částí snižuje hmotnost převodovky řádově 

o několik desítek kilogramů a zároveň snižuje její hlučnost. Zároveň nedochází k tak značné 

ztrátě točivého momentu, jelikož řazení probíhá mnohem rychleji. 

Obr. 15 Schéma řízení automatické převodovky [16] 
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Nejmladší a nejmodernější typ tvoří automatická převodovka. Mechatronický systém řídící 

její funkci patří spíše mezi ty složitější, kdy ECU vykonává svojí funkci na základě signálů 

poskytovaných velkým množstvím snímačů. Výčet snímaných veličin společně se schématem 

celého systému znázorňuje obr. 15 [16]. 

Jakmile ECU zpracuje a vyhodnotí vstupní signály přijaté od snímačů, vyšle výstupní signály 

ve formě elektrických impulsů směrem k akčním členům, kterými jsou elektrohydraulické 

ventily. Ty dané elektrické impulsy přemění na požadovanou mechanickou činnost - 

rozepnutí či sepnutí spojek a nastavení tlakových regulátorů, které přesně nastaví hydraulický 

tlak pro příčný tlak na spojkách. Svou oblibu si automatické převodovky mezi firmami 

získaly především díky možnosti volby mezi několika řadícími programy a vysokému 

komfortu řidiče, které zajišťuje dvoupedálový systém namísto klasického třípedálového. 

V současné době převažuje u nákladních automobilů šestistupňová verze automatické 

převodovky.  

Typickým příkladem automatické převodovky je I-Shift DC vytvořená roku 2014 společností 

Volvo. Skládá se ze dvou spojek a dvou vstupních hřídelí, přičemž jedna z hřídelí je umístěna 

uvnitř druhé. Díky tomuto provedení lze zvolit dva převodové stupně naráz. Aktivní 

převodový stupeň poté určí sepnutá spojka. Celý princip je znázorněn na obr. 16 [16]. 

Technologie dvou spojek s dvěma vstupními hřídelemi zaručí, že během řazení nedochází 

k žádnému přerušení točivého momentu jdoucího na kola, díky čemuž dochází ke značné 

úspoře paliva (Volvo uvádí až o 5 % nižší spotřebu v porovnání s mechanickou 

převodovkou). Plynulým a jemným řazením se taktéž snižuje úroveň opotřebení hnacího 

ústrojí. Přednosti této převodovky se nejvíce projeví v dálkové přepravě, v kopcovitém terénu 

a při jízdě městem s mnoha křižovatkami. 

Pokud by však danému řidiči více vyhovovalo ruční řazení a pocit vyšší kontroly nad 

vozidlem, disponuje řadící páka tlačítkem, po kterém se vypne systém ovládající řazení, které 

nadále probíhá pod plnou kontrolou řidiče. Toto provedení umožňuje lepší přístupnost širší 

škále řidičů [16]. 

 

Obr. 16 Princip funkce převodovky I-Shift DC a) schéma převodovky; b) aktivní převodový stupeň 

vytvořený prostřednictvím jedné vstupní hřídele, druhá vstupní hřídel mezitím vybírá jiný převod; c) 

přechod na druhý již předvybraný převodový stupeň, druhá spojka se sepne ve chvíli, kdy se první 

rozepne [16] 
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2.3 MECHATRONICKÉ SYSTÉMY OVLIVŇUJÍCÍ BEZPEČNOST 

Na samotném počátku využívání nákladních automobilů se vývojáři zaměřovali především na 

zvyšování výkonu, aby vozidla dokázaly utáhnout větší množství nákladu. Otázka 

bezpečnosti se natolik neřešila i díky výrazně nižší hustotě tehdejšího provozu. Již v roce 

1927 se však bezpečnost dostávala pomalu do popředí. V tomto roce založili Assar 

Gabrielsson a Gustaf Larson společnost Volvo, kteří na bezpečnosti založili celou filozofii 

značky, která je v této oblasti považována za největšího průkopníka. Z její řady vzešel 

například roku 1959 tříbodový pás, jehož vynálezcem byl Nils Bohlin. O několik let dříve, 

konkrétně roku 1952, spatřil zase světlo světa první airbag vytvořený Johnem W. Hetrickem. 

Tyto přelomové vynálezy patřily k velké řadě nápadů, které se do vozidel postupně 

prosazovaly [21]. Konstruktéři se začali zaměřovat na jízdní vlastnosti a byla vytvořena celá 

řada testů, které vypovídaly o výsledcích jejich práce ještě dříve, než se automobily dostaly na 

silnice. S příchodem mechatroniky se otevřel zcela nový obzor možností ke zvýšení 

bezpečnosti. 

Každoročně ve světě umírá na následky dopravních nehod statisíce lidí a do této statistiky se 

započítávají i řidiči nákladních automobilů. Jejich mohutná konstrukce často umocňuje 

materiálové škody i ztráty na životech. Mezi nejčastější příčiny vzniku dopravních nehod patří 

lidský faktor, následuje technický stav vozidla a technický stav vozovky. Jedinou příčinu, 

kterou mohou mechatronické systémy ovlivnit, je lidský faktor, kdy technologie částečně 

přebírají kontrolu nad vozidlem a některé situace jsou schopné vyřešit dokonce bez zásahu 

řidiče. Bezpečnost automobilů se dělí na aktivní a pasivní. Aktivní bezpečnost zahrnuje 

veškerá technologická řešení, která se snaží zabránit vzniku dopravní nehody. Pokud je kolize 

již nevyhnutelná, nastupují technologická řešení pasivní bezpečnosti, která se snaží o co 

největší zmírnění následků dopravní nehody. V následující podkapitole uvedu příklady 

systémů spadajících do obou výše zmíněných kategorií bezpečnosti. 

 

2.3.1 ABS 

ABS patří mezi nejzákladnější vybavení, jehož prvotní verze - původně určená pro letadla - 

byla vynalezena již roku 1929 Gabrielem Voisinem. Moderní verzi určenou pro automobily 

představila roku 1978 firma Bosch. 

V současné době se u nákladních automobilů využívají převážně vzduchové soustavy brzd. 

Tento typ disponuje vysokými ovládacími silami, které jsou potřeba k zastavení vozidel, pro 

něž je typická hmotnost pohybující se v řádu několika tun. Tlak, který v brzdových 

soustavách vzniká, dosahuje hodnoty kolem 800 kPa. Již několik let se s úspěchem uplatňuje 

dvouokruhový systém brzd. První okruh vykonává funkci brzd za běžného provozu, 

sekundární okruh slouží k jištění primárního okruhu v případě jeho poruchy, kdy dojde 

k úplnému zastavení vozidla [16]. 

ABS brání zablokování kol při plném brzdění, kdy dochází ke ztrátě přilnavosti mezi kolem 

a vozovkou. Zachovává se tak stabilita a ovladatelnost vozidla. Schéma systému ABS je 

k vidění na obr. 17. 
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Při jízdě ECU neustále kontroluje obvodovou rychlost všech kol pomocí snímačů otáček, 

které pomocí impulsních ozubených kol vytváří napěťové impulsy, jejichž frekvence přímo 

závisí na rychlosti otáčení kol. Z rychlostí dvou diagonálně umístěných kol se vyhodnocuje 

tzv. referenční rychlost vozidla. Ta se následně porovná s otáčkami kol. Pokud se rychlost na 

jednom kole sníží pod stanovenou kritickou hodnotu, sníží ECU na tomto kole pomocí 

elektropneumatických řídících ventilů brzdný tlak na tak dlouho, aby nedošlo k zablokování 

kola. Jakmile dojde k opětovnému roztočení kola, brzdný tlak se opět zvýší na původní 

hodnotu [16]. 

Systém ABS se uplatňuje především při brzdění na mokré či zledovatělé vozovce, kdy je 

brzdná dráha oproti vozidlům bez ABS výrazně kratší při zachování řiditelnosti vozidla. Na 

obr. 18 je prostřednictvím grafů znázorněno, při jaké míře prokluzu kol dosahujeme 

nejlepších brzdných účinků a přilnavosti. 

Obr. 17 Schéma systému ABS [16] 

Obr. 18 Grafy účinnosti použití systému ABS [16] 
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2.3.2 AIRBAGY 

Jako airbag se označuje vak, který se v případě nehody během krátkého okamžiku nafoukne 

před pasažérem vozidla a zbrzdí tak jeho setrvačný pohyb dopředu, při kterém by mohlo dojít 

ke zranění o volant, roztříštěné sklo či jinou část vozidla. Airbagy jsou společně se zdroji 

energie potřebné k jejich rozvinutí uloženy v modulu bezpečnostního vaku. Svým umístěním 

airbag chrání především hlavu a hrudník. 

Umístění jednotlivých komponentů systému airbagů znázorňuje obr. 2-2.2.1. 

 

Pokud se podíváme na samotný vzhled těchto airbagů, zjistíme, že airbag řidiče má tvar 

elipsoidu, zatímco airbag spolujezdce tvoří dvě bočnice spojené obecnou plochou. Rozdílnost 

tvarů nemá žádný vliv na jejich funkci, slouží čistě ke snadnějšímu uložení. 

ECU řídící airbagy přijímá signály ze snímače zrychlení (resp. zpomalení), který poskytuje 

informace o zpomalení vozu. V momentě, kdy zpomalení dosáhne takové úrovně, které 

nemohlo být dosaženo účinkem brzd, nýbrž nehodou, spustí ECU chemickou reakci 

v pyrotechnických náložích. V důsledku této akce se vytvoří plyn, který naplní airbag. Aby 

nedošlo ke kontaktu pasažéra nejprve s krytem airbagu, dochází před naplněním k jeho 

roztržení. 

Průběh nehody při čelním nárazu bývá velmi rychlý, kdy dochází k úplnému zastavení 

vozidla v pouhých 150 ms. Aby airbagy splnily svou ochrannou funkci, musí disponovat 

podobnou rychlostí. Tento systém nám tak poskytuje dobrou představu o tom, jakou rychle si 

obecně mechatronické systémy předávají informace mezi jejich jednotlivými částmi. 

Nejzávažnější následky mají pro posádky současných nákladních automobilů nehody, při 

kterých dojde k převrácení vozidla na bok. Z tohoto důvodu se do nákladních automobilů 

zavádí boční airbagy, které jsou umístěné za vnitřním obložením interiéru a při nafouknutí 

Obr. 19 Schéma systému airbagů [17] 
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překryjí horní polovinu dveří. Časový průběh aktivování bočních airbagu musí proběhnout 

v kratším časovém úseku, než je tomu u předních airbagů. To je zapříčiněno skutečností, že 

po bočním nárazu je pro deformaci k dispozici mnohem menší prostor, konkrétně šířka dveří 

[17]. Na boční airbagy jsou tak kladeny vyšší technologické požadavky a s tím roste i jejich 

cena. Příklad vzhledu nafouknutého bočního airbagu je k vidění na obr. 20. 

 

2.4 PROLÍNÁNÍ MECHATRONICKÝCH SYSTÉMŮ 

Na začátku této kapitoly bylo řečeno, že mezi hlavní priority mechatroniky v nákladních 

automobilech patří zlepšení spotřeby a bezpečnosti. Oficiálně však nelze systémy 

jednoznačně rozdělovat do těchto dvou kategorií. Při dnešním vysokém množství užívaných 

systémů existují případy, kdy při jejich použití dochází ke zlepšení obou faktorů. Jako příklad 

zde uvádím adaptivní tempomat I-See. 

 

2.4.1 TEMPOMAT I-SEE 

Adaptivní tempomaty již patří mezi standardní výbavu nákladních automobilů. Disponují 

řadou snímačů, které neustále sledují situaci před, vedle i za vozidlem. Základním snímačem 

je Dopplerův radar umístěný v přední části vozidla. Své jméno má odvozené od skutečnosti, 

že ke své funkci využívá Dopplerův jev. Radar vysílá signály o určité vlnové délce, které se 

odráží od vozidla jedoucího před nákladním automobilem. Tímto způsobem se určuje jeho 

rychlost. Dosah Dopplerova radaru se pohybuje kolem vzdálenosti 180 m. Pomocí vysílaných 

signálů si rozděluje automobily do dvou kategorií [16]: 

• Automobily rozpoznané - jedná se o všechny automobily v dosahu radaru, teoreticky 

jich může být nekonečné množství 

• Automobily zaměřené - jedná se o automobil nejblíže radaru, podle něhož upravuje 

tempomat rychlost nákladního automobilu 

Rozdělení automobilů do kategorií znázorňuje obr. 21. 

Obr. 20 Ukázka vzhledu bočního airbagu firmy Scania [22] 
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Pokud dochází ke zmenšování vzájemné vzdálenosti, sníží tempomat rychlost skrz odpojení 

točivého momentu jdoucího na kola. Při prudším snižování vzájemné vzdálenosti tempomat 

zapojuje i odlehčovací brzdy a snižuje převodový stupeň automatickou převodovkou, která je 

tak pro danou funkci tempomatu u nákladních automobilů nezbytná. Po opětovném zvětšení 

vzájemné vzdálenosti tempomat zvyšuje rychlost na původní hodnotu. Zmíněných úkonů 

dosahuje ECU tempomatu díky komunikaci s ECU motoru a brzd přes sběrnici CAN-BUS. 

Pokud dojde ke kritické situaci, kdy tempomat není schopen včas zabrzdit a hrozí kolize, 

informuje o hrozícím nebezpečí řidiče pomocí vizuálních nebo akustických signálů. K tomuto 

způsobu varování dojde i v případě, že není tempomat zapnutý. Adaptivní tempomaty pracují 

v rozsahu rychlostí 0-200 km/h, což bez problémů pokryje celé rychlostní spektrum provozu 

současných nákladních automobilů [16]. 

U běžných adaptivních tempomatů však nejsou snímače schopny pro svůj omezený dosah 

rozpoznat nadcházející terén vozovky. Na začátku prudšího stoupání tak k udržení rychlosti 

musí systém náhle značně navýšit výkon přivedením většího množství paliva. Na začátku 

prudšího klesání dochází k opačnému problému, kdy je potřeba náhle snížit výkon a část 

paliva použitá na zrychlení vozidla přichází vniveč. V kopcovitém terénu je tak výhodnější 

daný tempomat vypnout a řízení přenechat v rukou řidiče. 

Z důvodu výše zmíněných nedostatků dochází k vývoji tempomatů spolupracujících s GPS 

systémem, který poskytuje informace o poloze vozidla a s gyroskopem umístěným na 

převodovce, který poskytuje informace o jízdě z kopce či do kopce. Příkladem těchto typů 

tempomatů je I-See od společnosti Volvo. Principem jeho funkce je zapamatování profilu 

trasy a použití získaných informací při jejím opakovaném projetí. V tomto případě využití 

tempomatu I-See napomáhá skutečnost, že přepravní firmy mají často určené trasy, které 

nemění. I tak disponuje ECU tempomatu pamětí pro zapamatování až 3 500 kopců, což 

pokryje vzdálenost kolem 5000 km [16]. 

Způsob, jakým si systém tempomatu I-See rozděluje každý kopec na jednotlivé úseky, je 

znázorněn na obr. 22. 

Obr. 21 Kategorie vozidel podle Dopplerova radaru [16] 
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2.5 ROZŠIŘOVÁNÍ FUNKCE ECU 

V podkapitole 1.1.3 byl zmíněn problém dnešního pokroku v oblasti mechatroniky, který 

spočívá ve vysokém počtu ECU vzájemně spolupracujících ve vozidle. Tento faktor zvyšuje 

nároky na sběrnice Can-Bus, které již nezvládají přenášet tak velký objem informací. Zároveň 

se s více komponenty zvětšuje i celková kabeláž a informace tak musí urazit delší cestu, což 

může zpomalit a tím i ohrozit funkčnost celého systému. 

Kromě využití moderní sběrnice Flex-Ray lze danou situaci řešit i rozšířením funkčního pole 

působnosti jednotlivých ECU. Zvyšování jejich výkonu dává programátorům prostor pro 

navržení jednotek, které by byly schopné ovládat činnost více než jednoho mechatronického 

systému. Pokud by tento stávající trend pokračoval i v budoucnosti, výrazně by přispěl ke 

snížení počtu ECU a změnou kabeláže vyřešil i problém přílišného trvání přenosu informace. 

Dalo by se tak říci, že hlavní cílem dnešních vývojářů je snaha o vytvoření takové ECU, která 

by samotná řídila všechny systémy. Nevýhodu by však představovala snížená spolehlivost, 

kdy by porucha v této jednotce zapříčinila pád celého vozidla, čímž by také mohlo dojít 

k potenciálně nebezpečné situaci přímo na vozovce. Mezi další nevýhody se dají počítat 

z důvodu komplikovanosti této jednotky i mnohem vyšší náklady potřebné na její opravu. 

Dá se tak očekávat, že tento koncept rozšiřování řídící činnosti ECU na více než jeden 

mechatronický systém bude nějakou dobu pokračovat, avšak jednou dorazí do bodu, kdy bude 

míra ztráty spolehlivosti a náklady na výrobu a provoz příliš velké. Jako příklad lze uvést 

kombinaci již zmíněného airbagu a bezpečnostních pásů. 

 

Obr. 22 Činnost systému I-See [16] 
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2.5.1 SPOLUPRÁCE AIRBAGŮ S BEZPEČNOSTNÍMI PÁSY 

Pásy patří mezi nejdůležitější prvky bezpečnosti, jelikož v průběhu nehody zadržují pasažéry 

na sedadlech a zabraňují tak jejich nekontrolovanému pohybu uvnitř vozidla. Bezpečnostní 

pásy fungují na principu pružného zadržení, jelikož okamžité zastavení pasažérů společně 

a vozidlem může způsobit vnitřní zranění, kdy se tělesné orgány pohybují setrvačností 

neustále vpřed. K zadržení tak dochází na co nejdelší dráze, při které pásy ještě vykonají svou 

funkci. Tím je dosaženo menšího zpomalení. 

Během jízdy je zapotřebí, aby bezpečnostní pásy doléhaly co nejvíce k tělu, aby v případě 

potřeby došlo k jeho rychlému zadržení. K mírné volnosti však dochází vždy vlivem 

rozdílných typů oblečení pasažérů a vůlí v cívce navíjecího mechanismu pásů. Tuto volnost 

lze eliminovat pomocí pyrotechnických předpínačů pásů, jejichž schéma je k vidění na obr. 

23. 

 

Pyrotechnické předpínače umožňují během nehody co nejrychlejší zachycení těla, jelikož 

odstraňují časové zpoždění účinku navíječe pásu, roztažnosti pásu a volnosti pásu. Zároveň 

zatahují bezpečnostní pás o několik centimetrů zpět. Dochází tak k lepšímu obepnutí 

pasažérů, čímž se zmenší jejich dopředné posunutí. Největší rozdíl spočívá ve snížení 

špičkového zpomalení při nárazu, kdy je celkové zpomalení plynulejší [24]. Jak řečeno na 

začátku této podkapitoly, prudké změny pohybu mají negativní dopad na lidské tělo. 

K aktivaci předpínačů dochází pomocí vlastního řídícího přístroje, nebo pomocí signálů 

přijatých z ECU airbagů. Jako vhodnější varianta se jeví druhá možnost, jelikož pásy 

a airbagy při nehodě pracují společně. Společná ECU tak zlepšuje jejich synchronizaci 

a zároveň zjednodušuje jejich technologické provedení. Při aktivaci airbagů tak dojde 

i k aktivaci předpínačů, což uvede v činnost hnací plynovou náplň, jejíž exploze rozpohybuje 

píst s ocelovým lankem, který okamžitě pevně dopne pás prostřednictvím otáčení navíjecí 

cívky. 

 

Obr. 23 Schéma pyrotechnických předpínačů pásů [24] 
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3 VÝVOJ MECHATRONICKÝCH SYSTÉMŮ 
V dnešní době dochází k neustálému zvyšování požadavků na funkce mechatronických 

systémů. Tím se samozřejmě zvyšuje i tlak na vývojáře programů, podle kterých se tyto 

systémy řídí. Při jejich práci je kladen důraz především na znalost systému, se kterým dotyčný 

programátor operuje, a jen ti nejlepší dokáží posouvat hranice vývoje neustále vpřed.   

Jak bylo řečeno, vývoj mechatronických systémů začíná vytvořením programů, podle kterých 

se budou řídit. Než však dojde k samotnému programování, je potřeba získat představu o tom, 

v jakých podmínkách bude nákladní automobil pracovat a jaké na něj budou vyvíjeny 

odpovídající požadavky. Od toho se následně odvíjí konečný vzhled programů. Příklady 

některých faktorů, které musí vývojář zohlednit, jsou následující: 

• prostředí, ve kterém se bude nákladní automobil pohybovat (počasí, profil cest) 

• zboží, které bude převáženo (typ, hmotnost) 

• vzdálenosti, které budou uráženy 

• nízké provozní náklady a vysoká bezpečnost 

 

3.1 PROGRAMOVÁNÍ MECHATRONICKÝCH SYSTÉMŮ 

Jakmile získají vývojáři jasnou představu o tom, jakými parametry by měl nákladní automobil 

disponovat, může se přejít k samotnému vývoji systémů. První krok spočívá ve vytvoření 

programu zapsaném prostřednictvím zdrojového kódu. V dnešní době existuje mnoho 

programů využívajících nejrůznější programovací jazyky. Každý má své výhody a nevýhody 

a závisí tak čistě na vývojáři, který z nich nejlépe koresponduje se zadanou prací a jeho 

vlastními schopnostmi. Jako příklad zde uvedu program Matlab. 

Matlab má jedno z nejrozšířenějších využití ve svém oboru, jelikož disponuje četnými 

funkcemi. Ty umožňují provádění širokého pole aplikací, mezi které patří např. počítání 

s maticemi, implementace algoritmů, vykreslování 2D i 3D grafů funkcí, analýza a prezentace 

dat i vytváření aplikací včetně uživatelského rozhraní. Nevýhodu však představuje skutečnost, 

že pracuje skrz příkazové řádky. Dané textové rozhraní neposkytuje dostatečný přehled o 

programovaném systému. Proto se Matlab kombinuje se Simulinkem, který tvoří jeho 

nadstavbu. Simulink využívá Matlab a jeho funkce k simulaci dynamických systémů. Na 

rozdíl od Matlabu disponuje grafickým rozhraním, které díky své názornosti a přehlednosti 

poskytuje lepší představu o funkci daného systému. Stále však platí, že modelování zejména 

složitějších systémů nelze provádět bez znalosti principů Matlabu. 

Základními stavebními prvky v Simulinku jsou bloky, ze kterých se tvoří výpočtové modely 

jednotlivých součástek (obr. 24a)). Bloky jsou ve své předdefinované podobě umístěny 

v knihovnách podle oblastí jejich použití (obr. 24b)). Rozlišujeme následující typy knihoven 

[24]: 

• Sources - bloky fungující jako zdroj signálu 

• Sinks - bloky, které zobrazují a ukládají průběh signálu a mohou ukončit simulaci 

modelu 

• Linear - bloky sloužící pro vytvoření lineárních modelů 

• Discrete - bloky potřebné pro tvorbu diskrétních popisů soustav 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Matice
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• Connections - bloky, které slučují a rozdělují signál a ukládají a čtou do proměnných 

Matlabu 

• Nonlinear - bloky matematických a logických funkcí, spojitých a typických nelinearit, 

vyhledávacích tabulek a řešení algebraických smyček 

• Simscape - bloky pro modelování a simulace fyzikálních systémů 

 

Jedna z výhod programu Simulink je možnost vytvářet své vlastní bloky a ukládat je do 

vlastních knihoven pro pozdější využití. Tímto způsobem si do budoucna můžeme 

v některých případech usnadnit programování řídících jednotek, kdy vycházíme z již dříve 

vytvořeného řešení. 

Bloky se z okna knihoven přesunují do okna modelu pomocí myši, kde se spojují 

prostřednictvím odpovídajících vstupů a výstupů. V případě vytváření složitějších 

výpočtových modelů, které se skládají z většího množství stejných či podobných částí, zde 

existuje možnost dané části sdružit a vytvořit tzv. subsystémy. Ty zpřehledňují a zjednodušují 

celkový zápis, jelikož se chovají jako samostatný blok, čili je umožněno jejich kopírování 

a spojování s ostatními částmi modelu. Mohou však fungovat i jako samostatné výpočtové 

modely, které můžeme stejně jako bloky ukládat do vlastní knihovny a v budoucnu využívat 

[26]. 

Na obr. 25 je zobrazen příklad vytváření takového subsystému, kdy napravo vidíme jeho 

vnitřní strukturu a nalevo ikonu v podobě bloku s příslušnými vstupy a výstupy, která ho 

zastupuje. Z obrázku je patrné, že blok z vizuálního hlediska představuje jednodušší a navíc 

přehlednější formu zápisu, jelikož ikona svou podobou odpovídá součástce, kterou zastupuje 

(zde hřídel). 

 

Obr. 24 Vývojové prostředí Simulinku; a) Okno pro zápis modelu; b) Okno s knihovnami [24] 



BRNO 2019 

 

 

36 
 

VÝVOJ MECHATRONICKÝCH SYSTÉMŮ 

 

 

3.2 TESTOVÁNÍ PROGRAMŮ 

Jakmile je požadovaný program vytvořen, je potřeba provést otestování za účelem kontroly 

správnosti jeho funkce. K tomu nám slouží hned několik typů simulací, které si následně 

přiblížíme. 

V rámci Simulinku lze provádět tři typy simulací - Model in the Loop, Software in the Loop 

a Processor in the Loop. Při těchto simulacích se testuje kód vygenerovaný pomocí 

podsystému Targetlink. 

Metoda Model in the Loop (MIL) kontroluje vytvořený model, ve kterém je identifikována 

řízená soustava a k ní navržen řídící systém (obr. 26a)). Každý blok má integrovanou funkci 

pro záznam dat, pomocí které se určuje, zda a jak se výstupní signály zaznamenají v průběhu 

simulace. Není proto potřeba modifikovat celý model. Získaná data se použijí na vytvoření 

grafů znázorňujících její výsledky (obr. 26b)) [27]. 

Obr. 25 Výpočtový model hřídele [25] 

Obrázek 26 a) Testovaný model; b) Výsledné grafy [26] [27] 
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Další typ simulace představuje Software in the Loop (SIL), který ověřuje chování 

generovaného kódu C. Dochází k analýze efektů fixních bodů, jako jsou chyby kvantování 

nebo saturace a přetečení. Výsledky simulace se vynášejí do grafů každého výsledku MIL 

simulace. Lze je tak navzájem porovnávat. 

Výše zmíněné simulace patří mezi základní typy, které slouží jen k určení správného průběhu 

funkce. Model představuje pouhou aproximaci reálné soustavy. Jelikož simulace probíhají 

v nereálném čase (rychlost provedení funkce při simulaci neodpovídá rychlosti provedení 

funkce v praxi), nelze ani zachytit vlivy jako výpočetní výkon či přenosové rychlosti 

komunikačních linek. 

Processor in the Loop (PIL) se svým provedením blíží více k realitě. Simulace již neprobíhá 

celá v programu, nýbrž je k počítači externě připojen řídicí hardware (obr. 27). Tato součástka 

musí disponovat stejným procesorem, kterým bude v budoucnu řízeno reálné technologické 

zařízení. Jako řízený systém se dá využít např. klasický počítač. Simulace probíhá 

prostřednictvím existujícího modelu v Simulinku, který je nutné rozdělit na model řídicí 

soustavy a model řízené soustavy. Jelikož se při této simulaci pracuje se skutečným 

hardwarem, je potřeba zdrojový kód převést kompilátorem do strojového kódu. Tento 

zjednodušený kód je tvořený posloupnosti strojových instrukcí, která je zapsána pomocí 

číselných kódů těchto strojových instrukcí. Strojové kódy jsou následně nahrány přes rozhraní 

do příslušného hardwaru. Komunikace zařízení se provádí pomocí sběrnice, linky RS-232 

apod. Simulace může probíhat jak v nereálném, tak i reálném čase. Při reálném čase je 

simulace vyvolána řídicím systémem, který je spouštěn signálem přerušení z časovače. 

Během trvání jednoho řídicího cyklu se ze vstupních dat vypočítá potřebný zásah, který se 

vyšle přes komunikační linku do modelu řízené soustavy čekajícího na data. Model řízené 

soustavy z přijatých dat vypočítá odezvu, kterou posílá zpět přes komunikační kanál do 

řídicího systému, v němž se do konce řídicího cyklu obnoví data [27]. 

 

Obr. 27 Princip metody PIL [27] 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Strojov%C3%A1_instrukce
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Hardware in the Loop (HIL) se ještě více přibližuje realitě. Od metody MIL se liší použitím 

rozdílného řízeného systému, který disponuje blokem, který je schopen simulovat fyzikální 

veličiny. Ten umožňuje k jednotlivým signálům řídicího systému připojit umělou zátěž, která 

simuluje zapojení čidel a akčních členů. Díky tomu můžeme věrohodně testovat, jak se bude 

ECU chovat ve skutečném vozidle za běžného provozu. Laboratorní podmínky, ve kterých 

simulace probíhá, umožňují i testování za extrémních stavů, kterých lze ve vozidle dosáhnout 

jen za komplikovaných podmínek [28]. Princip simulace je jinak stejný jako v případě PIL 

a probíhá pouze v reálném čase. Metoda HIL také dovoluje připojení širší škály hardwaru 

v podobě herního volantu, pedálů či řadící páky, které poskytují intuitivnější řízení vstupních 

hodnot pro výpočtové modely při simulaci v reálném čase (obr. 28). 

 

Posledním typem simulace, který se provádí, je tzv. prototyping. Program je nahrán do 

prototypu ECU, který je vložen do prototypu auta. Následně se provádí testovací jízdy. 

Prototyping tak patří mezi nejvěrohodnější simulace, jelikož je naprogramovaný systém 

vystaven stejným podmínkám, kterým musí čelit po zavedení do běžného provozu. Pokud i 

tato simulace proběhne bez komplikací a potvrdí se funkčnost celého systému, nic nebrání 

v jeho zavedení do příslušných nákladních automobilů. 

Jak již bylo řečeno, v dnešní době disponují mechatronické systémy značnou komplexností. 

Při jejich vytváření je potřeba zohlednit mnoho aspektů, což se negativně projevuje na době 

vývoje a množství potřebných nákladů. Použití simulací tak patří mezi nezbytné úkony, 

jelikož pomáhají odhalit mnoho skrytých problémů předtím, než je systém v celém rozsahu 

realizován a uveden do praxe. Na základě výsledků simulací se provádí jak opravy nalezených chyb, 

tak i optimalizace dat vedoucí k vyšší efektivitě nebo ke snížení nároků celého výpočetního systému. 

Vytváření zázemí pro tyto simulační metody sice vyžaduje velké počáteční úsilí, to se však 

zpravidla v budoucnu mnohonásobně vrátí. 

 

Obr. 28 Užití přídavného hardwaru [25] 
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3.3 DIAGNOSTIKA MECHATRONICKÝCH SYSTÉMŮ 

Z obecného hlediska spočívá diagnostika v postupu, při kterém se sleduje stav technického 

zařízení a současně zahrnuje i metody a principy technických prostředků, které se využívají 

ke zkoumání daného zařízení. Diagnostika vychází ze dvou základních předpokladů [3]: 

• zkoušení zařízení probíhá bezdemontážní formou, respektuje se jeho konstrukce 

a funkce, demontáž probíhá pouze za podmínky zachování činnosti funkční skupiny 

• diagnostika probíhá nedestruktivně, čili bez poškození zařízení 

Splnění obou podmínek v současnosti nepatří mezi jednoduché záležitosti. Pokud chceme 

zkontrolovat stav zařízení, je nutné stanovit příznak poruchy, jehož projev je nesen na některé 

z měřitelných fyzikálních veličin. Diagnostici tak musí být plně seznámeni s funkcí celého 

zkoumaného systému. Samotná diagnostika však nespočívá pouze v řešení aktuálního stavu, 

ale i v pohledu do minulosti a budoucnosti. Jednotlivé úlohy se tak dělí podle času následovně 

[3]: 

• diagnóza (aktuální stav) - zahrnuje detekci poruchy, po které dojde ke zhodnocení 

stavu zařízení a možnosti jeho použití v dalším provozu. Taktéž se určuje místo 

vzniku poruchy. 

• prognóza (budoucí stav) - nelze ji stanovit pomocí technických nástrojů, proto dochází 

ke statistickému zkoumání a vyhodnocování pravděpodobnosti stavů totožných 

zařízení na určitém počtu vzorků 

• geneze (poruchy v minulosti) - analyzuje příčiny poruchy zařízení a zjišťuje, proč se 

předčasně zhoršuje jeho technický stav 

Mezi těmito třemi úlohami existují vzájemné souvislosti, avšak nejdůležitější roli zastává 

diagnóza, bez níž nemůže docházet k samotnému diagnostickému zkoumání. Proto se jí budu 

nadále podrobněji věnovat. 

 

3.3.1 DIAGNÓZA 

Jelikož dochází k neustálému vývoji mechatronických systémů, zvyšuje se v rámci nákladních 

vozidel jejich počet, čímž se zvyšuje i náročnost diagnostiky a případných oprav. V dnešní 

době jsou však ECU vybavené schopností tzv. autodiagnostiky, pomocí které rozeznávají 

chybnou funkci komponenty mechatronického systému a následně provádí příslušnou 

regulaci ve snaze zajistit chod vozidla i přes vzniklou poruchu. Detekovaná chyba se ukládá 

ve formě kódu do paměti závad. Struktura chybového kódu je k vidění na obr. 29 [8]. 
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Od roku 2009 musí být všechny nákladní automobily povinně vybaveny systémem palubní 

diagnostiky OBD. Ta rozšiřuje autodiagnostiku o funkci průběžného vyhodnocování signálů 

jdoucích od snímačů a určování, zda jejich hodnota odpovídá statisticky získaným vzorovým 

signálům. Při vzniku odchylky se do paměti závad kromě samotného chybového kódu uloží 

i tzv. Freeze Frame data. Jedná se o data provozních podmínek, která byla zaznamenána 

v momentě uložení chyby. Patří mezi ně např. otáčky motoru nebo rychlost vozidla. Řidič je 

na vznik závady upozorněn rozsvícením tzv. MIL kontrolky na přístrojové desce [3]. 

K odchylkám od vzorových signálů sice dochází ojediněle, avšak ne každá chyba znamená 

riziko neschopnosti provozu vozidla. Aby se paměť závad zbytečně nezahlcovala 

irelevantními chybovými kódy, které nepředstavují reálnou hrozbu, provádí se nejrůznějšími 

způsoby redukce. V některých případech dochází k zapsání chyby do paměti až poté, co byla 

vícekrát zaznamenána v určitém časovém rozmezí. Zde se bavíme o tzv. chybách s cyklickou 

filtrací. Pokud je již chyba v paměti zapsána, avšak závada odezní a neobjeví se ani po 200 

hodinách provozu, dojde v paměti k vymazání její kódové podoby. 

K odhalení přítomnosti závady nám slouží tzv. Readiness kódy, které určují stav 

monitorování jednotlivých komponent. Mají podobu 8-místného čísla, kdy každá pozice 

zastupuje daný monitorovací systém a nabývá pouze dvou hodnot - 1 a 0. Pokud kontrola 

příslušného zařízení již proběhla, pozice je nastavená na hodnotě 0, v opačném případě je 

nastavená hodnota 1. Pokud dojde k vymazání chybového kódu z paměti, Readiness kód se 

resetuje a na všech pozicích bude hodnota 1 [3]. 

Čtení paměti závad patří mezi základní kroky diagnostiky a může probíhat dvojím způsobem, 

buď prostřednictvím přístrojové desky, která má však pouze informativní účel, nebo pomocí 

diagnostického přístroje. 

 

3.3.2 DIAGNOSTIKA 

Připojení diagnostického přístroje k vozidlu probíhá skrze standardizovanou diagnostickou 

zásuvku, jejíž vzhled můžeme vidět na obr. 30. Vzájemné propojení může být drátové 

i bezdrátové, kdy se ve druhém případě zapojí do zásuvky jednotka, na kterou se diagnostický 

Obr. 29 Struktura chybového kódu podle standardu OBD [3] 
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přístroj připojí skrz Bluetooth technologii. Z důvodu možné ztráty dat se však tato technologie 

nepoužívá u časově náročnějších měření. 

 

Po připojení dojde ke spuštění diagnostického programu. Mezi celosvětově nejčastěji 

využívané programy patří např. VAG-COM, SUPERVAG nebo OBD Tool, nicméně není 

výjimkou, že si servisní firmy vytváří své vlastní programy. 

Jakmile dojde skrz program k navázání komunikace s vozidlem, můžeme v rámci standardu 

SAE J1939 vybírat z následující nabídky činností [3]: 

• DM1 - aktivní kódy závad - zobrazí seznam detekovaných chyb 

• DM2 - dříve aktivní kódy závad - zobrazí seznam detekovaných chyb, které byly po 

čase odstraněny 

• DM3 - požadavek vymazání dříve aktivních kódů závad 

• DM4 - Freeze Frame data - zobrazí jejich hodnoty, v případě absence chyb není tato 

sekce aktivní 

• DM5 - Readiness kódy - zobrazí jejich současné hodnoty 

• DM6 - výsledky testů spojitě (nepřetržitě) kontrolovaných zařízení 

• DM7 - explicitní testování nespojitě (občas) kontrolovaných zařízení 

• DM8 - výsledky testů nespojitě kontrolovaných zařízení 

• DM10 - identifikátory nespojitě kontrolovaných zařízení 

• DM11 - požadavek vymazání aktivních kódů závad 

• DM12 - aktivní kódy závad mající vliv na emise škodlivin 

• DM13 - požadavek na zapnutí/vypnutí broadcastu aktivních kódů závad 

• DM19 - vyvolání informací o vozidle - slouží ke spolehlivé identifikaci 

Jakmile dojde k nalezení závady i její příčiny, provede se příslušná oprava. Následně se skrze 

diagnostický přístroj provede ověření správnosti funkce. Pokud vše proběhne v pořádku, je 

diagnostika považována za ukončenou. 

Obr. 30 Diagnostická zásuvka podle standardu OBD [3] 
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4 ANALÝZA A ZHODNOCENÍ ZÍSKANÝCH POZNATKŮ 
Nákladní automobily jako užitková vozidla již od svých prvopočátků hrály ve světě průmyslu 

důležitou roli, kdy patřily mezi výlučné způsoby převozu nákladů na silničních komunikacích. 

Právě rozvoj jednotlivých odvětví průmyslu kladl na vývojáře stále větší a větší nároky, 

především z hlediska nosnosti, výkonu, spotřeby a později i bezpečnosti. Bylo potřeba 

nacházet nové technologie, které by splnily jak ekonomické požadavky transitních firem, tak 

ekologické požadavky zákonů životního prostředí. 

Jednou z takto nalezených technologií byla mechatronika, která způsobila revoluci nejen 

v oblasti automobilového průmyslu. Svým prolomením hranic mezi jednotlivými vědními 

obory otevřela cestu k velkému potenciálu možností, když umožnila vytvářet produkty na 

vyšší úrovni s novou dimenzí funkčnosti. 

V době, kdy se mechatronické systémy začaly v nákladních automobilech uplatňovat, již 

výkon a nosnost nepředstavovaly velký problém. Vozidla již disponovala silou, která stačila 

na přepravu i několika desítek tun nákladu. Navíc existovala řada regulací omezující 

maximální délku a hmotnost daných typů vozidel. Mechatronika tak ovlivňovala především 

spotřebu paliva a bezpečnost, proto se tato bakalářská práce zaměřila právě na tyto dvě oblasti 

uplatnění. 

Jednotlivé mechatronické systémy však nelze jednoznačně rozdělovat na systémy zlepšující 

spotřebu, zvyšující bezpečnost, komfort atd. Veškerá elektronika vozidla je totiž v dnešní 

době propojená skrz komunikační síť a vzájemně se ovlivňuje přímo i nepřímo. Jako přímé 

ovlivnění lze uvést situaci, kdy je při zapnutí klimatizace nejprve informována ECU motoru, 

neboť vlivem příkonu kompresoru dojde k vyššímu zatížení motoru a snížení přenášeného 

výkonu. Prvek komfortu tak svou činností ovlivní činnost prvku spotřeby. Jako nepřímé 

ovlivnění lze uvést sedadlo, které svým technologickým provedením poskytuje řidiči 

příjemnější podmínky k řízení a snižuje riziko nehody, kterou by mohl způsobit špatný 

psychický stav způsobený nepohodlím. Zde prvek komfortu svou činností ovlivní bezpečnost 

jízdy. 

Vzájemné síťové propojení mechatronických systémů však neumožňuje pouze jejich 

ovlivnění, ale i spolupráci. Jako příklad je uveden tempomat ACC, který k plnému dosažení 

svého potenciálu využívá automatickou převodovku, která podřazuje rychlost ve chvíli, kdy 

radar tempomatu zaznamená snížení vzdálenosti mezi vozidlem jedoucím před nákladním 

automobilem a je nutné provést výrazné zpomalení. 

Neustálá modernizace nákladních automobilů má však několik stinných stránek. Tou první je 

komplikovanost nainstalované elektroniky. Přidávání dalších a dalších mechatronických 

systémů zvyšuje nejen množství vodičů použitých k jejich propojení, ale i množství 

informací, které si jednotlivé ECU mezi sebou vymění. V dnešní době jde o stovky až tisíce 

signálů, které musí být vyhodnoceny během krátkých časových úseků. Tato skutečnost 

zvyšuje technologické nároky na provedení jak sběrnic, tak samotných ECU. Ačkoli se 

v dnešní době nejčastěji používá sběrnice CAN-Bus, do budoucna se dá očekávat její 

nahrazení sběrnicí Flex-Ray, která umožňuje komunikaci s větším a rychlejším datovým 

přenosem (až 10 Mb/s oproti 1 Mb/s CAN-Bus) a zároveň větší odolnost vůči 

elektromagnetickému rušení. V rámci vývoje ECU dochází k navyšování výkonu především 

prostřednictvím zavádění většího počtu tranzistorů pracujících s elektrickými signály. Zde se 
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však naráží na limity způsobené fyzickými vlastnostmi tranzistorů a je tak potřeba hledat jiné 

možnosti. Tou může být např. zavádění více jader do jednoho procesoru. 

Jak bylo řečeno výše, rostoucí počet elektronických zařízení v nákladních automobilech 

přímo úměrně zvyšuje celkovou komplikovanost systému. Tím se zvyšuje i možnost výskytu 

chyby, proto transitní firmy v dnešní době požadují především spolehlivost. Aby se 

mechatronické systémy nevytvářely technikou pokus-omyl, tak dříve, než se aplikují do 

vozidla, dochází ještě při vývoji k jejich důkladnému testování, které probíhá dvojím 

způsobem, a to v nereálném a reálném čase. 

K testování v nereálném čase nám postačí počítač s příslušným modelovacím programem, 

v němž můžeme testovat celý systém i jeho jednotlivé části. Jelikož vše probíhá virtuálně, 

můžeme dané systémy v případě chyby libovolně upravovat. Testování v reálném čase 

probíhá pomocí zařízení, které nám simuluje chování systému v konkrétním 

elektromechanickém prostředí reálného vozidla. Ke zmíněnému zařízení lze navíc připojit 

ECU, čímž přímo dochází k odzkoušení její funkce. 

Mezi výhody obou testování patří jejich přehlednost a snadné zajištění opakovatelnosti při 

zachování identických podmínek. Oba tyto faktory zvyšují kvalitu testů, jelikož dochází ke 

snadnějšímu odhalování chyb. Jelikož vše probíhá virtuálně, šetří se náklady na vývoj a 

výrobu veškerých součástí i čas potřebný pro tyto úkony. 

Testování systémů před samotnou aplikací do provozu dnes již hraje tak důležitou roli, že se 

nedá předpokládat, že by v budoucnu došlo k jeho zrušení. Místo toho dochází ke 

zdokonalování současných programů, kdy přídavné nástroje v rámci testování v nereálném 

čase rozšiřují možnosti testování přidáváním nástrojů pro modelování a zvyšují i 

jednoduchost a názornost vytvořených modelů. Za takový přídavný nástroj lze považovat 

Simscape, který rozšiřuje funkce programu Simulink. V rámci testování v reálném čase zase 

dochází ke zdokonalování zařízení simulující reálné prostředí vozidla. Simulátor μHiL (obr. 

4-2) zkonstruovaný firmou MBtech Group je považován za budoucnost v oblasti testování 

pomocí HIL. Standardní simulátory umožňují testování pouze jednoho typu ECU, proto je 

vždy potřeba vlastnit několik testovacích zařízení pro individuální jednotky, což zvyšuje 

náklady na jejich údržbu. Simulátor μHiL však umožňuje připojení několika druhů ECU, 

mezi nimiž jednoduše přepíná, čímž celou práci urychluje. Zároveň disponuje levnějším 

provedením a až o 80 % menšími rozměry oproti standardním simulátorům, což zvyšuje jeho 

kompaktnost. 
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Komplikovanost některých systémů nám kromě spolehlivosti negativně ovlivňuje i jejich 

nákladnost. Především nově vytvořené systémy disponují vysokými pořizovacími částkami. 

Tranzitní firmy neustále řeší otázku, zdali je daný systém pro jejich nákladní automobily 

nezbytností či nikoli a snaží se najít zlatou střední cestu, jak co nejvíce ušetřit na výbavě, 

avšak stále zajistit dostatečnou bezpečnost vozidel. Svou roli zde hraje nižší pocit potřebnosti, 

který některé systémy vyvolávají. Jako příklad zde můžeme porovnat automatickou 

převodovku I-Shift DC s Alcolockem. Při nákupu převodovky I-Shift DC tranzitní firmy ví, 

že eliminací přerušení točivého momentu jdoucího na kola dojde za všech okolností ke 

snížení spotřeby paliva. Na druhou stranu, pokud stejná firma věří svým řidičům, že před 

jízdou nepožijí alkohol, nákup systému Alcolock se jeví jako zbytečná investice. Přitom 

neustále dochází k nehodám, které způsobují řidiči pod vlivem alkoholu jak v osobních, tak i 

nákladních automobilech. 

Právě lidský faktor za volantem patří mezi další negativa. Mezi dva největší problémy patří 

nekvalifikovanost a agresivita řidičů. Nedostatek zkušeností se systémy a vlastnostmi vozidla 

mohou vést k nenaplnění jeho potenciálu. Tento nedostatek majitelé firem řeší školením, které 

se zaměřuje na zlepšení technických znalostí a získání správných návyků při ekonomické 

jízdě. Agresivita některých řidičů však představuje závažnější problém, jelikož prakticky 

neexistuje žádná prevence. Ani nejmodernější systém současnosti nezajistí, že daný řidič 

pojede zodpovědně dodržujíc veškeré dopravní předpisy. Ze statistiky policie ČR za rok 2009 

vyplývá, že nákladní automobily způsobily 14.55 % dopravních nehod, což odpovídá počtu 9 

783. Počet usmrcených řidičů těchto nákladních automobilů ve stejném roce dosáhl hodnoty 

104. 

Legislativa v dnešní době sice nařizuje přítomnost určitého množství mechatronických 

systémů, rozdíl mezi tímto počtem a počtem existujících systému je však stále značný. 

 

Obr. 31 Simulátor μHiL [29] 
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5 BUDOUCNOST MECHATRONICKÝCH SYSTÉMŮ 
I přesto, že v dnešní době dosahují mechatronické systémy vysoké technologické vyspělosti 

a dokáží již zastat mnoho úkonů, má vývoj neustále kam směřovat. Největším faktorem, který 

v budoucnu ovlivní logistiku nákladní dopravy, je bezesporu autonomie. Vize nákladních 

i osobních automobilů, které by byly zcela pod kontrolou řídících systémů, patří mezi 

nejvýznamnější cíle, kterých se dnešní firmy snaží dosáhnout. 

V současnosti se autonomie rozděluje do šesti úrovní [30]: 

• úroveň 0 - ve vozidle se nevyskytuje žádný automatizovaný systém a řidič má plnou 

kontrolu. V rámci systémů dojde maximálně k varování před nebezpečím, avšak bez 

zásahu. 

• úroveň 1 - zde se již vyskytuje větší množství složitějších funkcí, které probíhají 

automaticky. Řidič však stále musí být schopen za všech okolností řídit. 

• úroveň 2 - ve vozidle je přítomno větší množství automatizovaných systémů, které 

vzájemně spolupracují a ovládají jak rychlost, tak i směr jízdy. Řidič za normálních 

okolností nemusí fyzicky ovládat volant ani pedály, musí však neustále sledovat 

provoz a kontrolovat činnost systému pro případ nutnosti převzetí kontroly. 

• úroveň 3 - i zde musí být řidič ve vozidle přítomen, avšak jeho zásah probíhá v menší 

míře než u předchozí úrovně. Na trase se vyskytují předem definované úseky (např. 

dálnice), ve kterých se řidič nemusí vůbec věnovat řízení. 

• úroveň 4 - zde už se můžeme bavit o plně autonomním řízení. Vozidla jsou navržená 

tak, aby všechny jejich systémy fungovaly zcela bez zásahu řidiče. Jelikož se však 

daná automatizace týká pouze vozidla, může po cestě teoreticky dojít 

k extrémní situaci (např. velmi špatný stav vozovky, nepříznivé počasí), kterou nebude 

možné vyřešit. 

• úroveň 5 - tyto systémy se svými schopnostmi zcela vyrovnají člověku, kdy dokáží 

vozidlo navigovat za všech okolností. Této úrovně však současné technologie zatím 

nedosahují. 

Otázkou plně autonomních nákladních automobilů se zabývají vědci již několik let. Velký 

problém při jejich vývoji však způsobuje vysoká komplexnost systému. Autonomní jízda 

vyžaduje zajištění funkcí navigace, situační analýzy, plánování pohybu a řízení trajektorie 

pohybu. Vozidlo musí aktivně rozpoznávat a analyzovat své okolí. K tomu slouží různé 

radary, lidary či kamery (obr. 32), kterými jsou vozidla osázena a která nám poskytují 

potřebná data, na jejichž základě vytvoří zabudovaný počítač 3D mapy okolí vozidla 

a objektů v něm se nacházejících. Pomocí těchto map provádí mechatronické systémy 

potřebné řídící úkony. Obrovské počet obdržených dat však vytváří tlak na jednotlivé ECU, 

které takové množství obtížně zpracovávají. 
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Kvůli zmíněné komplexnosti se vývoj neubírá směrem k vytvoření jediného ultimátního 

mechatronického systému, který by samotný řídil celé vozidlo. Místo toho se využívá již 

existujících systémů, jejichž propojováním se postupně směřuje k požadované autonomii. 

V současnosti již existují prototypy návrhů několika scénářů, které by v budoucnu mohly 

ovlivnit nákladní dopravu. 

Jedním z nich je tzv. platooning (obr. 33). Jedná se o konvoj několika nákladních automobilů 

jedoucích za sebou. Za volantem jsou sice přítomni řidiči, avšak celý konvoj je řízen prvním 

vozidlem, které pomocí  elektronického propojení zprostředkovaného wifi sítí ovládá rychlost 

a brzdění ostatních vozidel. Tento systém umožňuje zmenšit rozestupy mezi jednotlivými 

vozidly. Sníží se tak úroveň omezení okolních vozidel. Zároveň dojde díky zlepšené 

aerodynamice až k teoretické desetiprocentní úspoře paliva a tím i ke snížení emisí. 

Z hlediska nařízení lze však platooning formovat pouze v pravém pruhu a při dostatečné 

viditelnosti a suché vozovce. Rozsah jeho využití navíc zahrnuje pouze dálnice, jelikož místní 

komunikace obsahují v porovnání mnohem větší množství překážek (chodci, křižovatky) 

a jsou tak komplikovanější na naprogramování. V momentě potřeby odpojení převezme 

kontrolu řidič a naviguje vozidlo skrz místní komunikaci [31]. První úspěšný pokus 

o platooning provedla již v roce 2012 společnost Volvo. Postupně následovala řada testování 

v několika zemích světa. Na začátku roku 2019 však společnost Daimler, která již několik let 

zkoumá technologii platooningu, přišla se zjištěním, že úspory paliva nesplňují předešlá 

očekávání [32]. I když však jízda v konvojích kvůli tomuto faktu částečně pozbyla 

ekonomické zajímavosti, nedá se očekávat, že by se tento koncept v budoucnu zcela zavrhl. 

Obr. 33 Princip využití platooningu [31] 

Obr. 32 Typy zařízení analyzujících okolí [31] 
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Mezi další možnosti patří využití stanic pro autonomní nákladní automobily, které by byly 

budovány na okrajích měst v blízkosti dálnic (obr. 34). V praxi by řidič pomocí klasického 

vozidla přijel ze skladu či továrny. Ve stanici by došlo k přeložení přívěsu na autonomní 

vozidlo, které by samostatně či za přítomnosti řidiče absolvovalo cestu po dálnici k další 

stanici, kde by došlo k opětovnému přeložení přívěsu na klasické vozidlo, které by řidič 

dovezl k cílové lokaci. Zmíněné stanice se momentálně nachází ve stádiu pouhého konceptu 

a jejich fyzická výstavba prozatím nezapočala. Z hlediska perspektivy se však nedá upřít 

jejich ekonomický potenciál a existuje zde určitá šance, že se brzy tento koncept promění ve 

skutečnost [31]. 

 

Spojením platooningu a stanic pro autonomní nákladní automobily lze docílit situace, kdy by 

v rámci dálničního úseku první vozidlo konvoje řídilo několik zcela autonomních vozidel. Na 

daný převoz by tak byl zapotřebí jediný řidič. V případě, že by se sklady či továrny nacházely 

v přímé blízkosti dálnic, by plně autonomní vozidla byla schopná dokonce absolvovat celou 

cestu bez nutnosti přítomnosti řidiče. 

Další výrazný problém, které by výše zmíněné scénáře mohly v budoucnu vyřešit, je 

nedostatek kvalifikovaných řidičů. Jen v USA jich chybí několik desítek tisíc a očekává se, že 

při zachování současného stavu budou tyto negativní počty stále růst. 

Hlavním důvodem zmíněného nedostatku je náročnost cest, při kterých řidič nezřídka 

překonává vzdálenost i několika tisíc kilometrů. Kvůli vysoké fyzické zátěži tak musí 

absolvovat pravidelné přestávky, což prodlužuje celkovou dobu trasy. V některých případech 

se využívá jízda na etapy, kdy je trasa rozdělená do několika úseků, z nichž každý odřídí jiný 

řidič. Jelikož tyto úseky disponují kratší vzdáleností, zmenší se celkový počet přestávek. 

Celková doba jízdy se tak sice zkrátí, ale na druhou stranu zaměstná větší množství řidičů, 

kteří potom chybí jinde. 

Mezi nejvýznamnější výrobce autonomních systémů pro nákladní automobily patří americká 

firma Embark Trucks, která v současnosti provozuje několik nákladních automobilů na úrovni 

Obr. 34 Princip využití stanic autonomních nákladních automobilů [31] 
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autonomie 2 [33]. Tyto vozy jsou již schopny překonávat vzdálenosti i několika tisíc 

kilometrů. Během jízdy hlídají směr v pruzích, aktivně udržují vozidlo mezi čárami, využívají 

funkci adaptivního tempomatu a neustále monitorují situaci kolem vozu. I když řidič musí být 

neustále přítomen, k potřebným zásahům dochází jen výjimečně a vždy řádově 

v několikasekundových časových úsecích. Fyzická náročnost se tak významně sníží. To 

umožňuje řidiči absolvovat delší trasy a díky nutnosti menšího počtu přestávek i snižuje 

celkovou dobu jízdy, která se podle teoretických předpokladů může snížit i o polovinu. 

Ačkoli firma Embark Trucks hraje významnou roli při autonomii nákladních automobilů, 

nepatří mezi její cíle posun k autonomii úrovně 4 a zaměřuje se čistě na snížení počtu řidičů 

nutných k absolvování delších tras. V tomto ohledu i autonomie 2. úrovně dosahuje 

výrazného zlepšení. To ovšem neznamená, že by posun k plně autonomním vozům nebyl 

nikterak perspektivní. 

První nákladní automobil disponující autonomií 4. úrovně, který ke své činnosti nepotřebuje 

přítomnost řidiče, představila na konci roku 2018 společnost Tesla. Model T-Pod je 

monitorován na dálku z velitelského centra, kdy operátor v případě potřeby převezme na 

vozidlem kontrolu. Potřebnou orientaci získává vozidlo prostřednictvím radarů, lidarů 

a kamer. Jelikož však jde o první zcela autonomní vozidlo, neočekává se jeho okamžité 

nasazení do hustého provozu. T-Pod tak v současnosti absolvuje cesty dlouhé kolem deseti 

kilometrů s minimální šancí na setkání s jiným dopravním prostředkem [34]. 

Za jak dlouho budou plně autonomní nákladní automobily běžně brázdit dálniční i místní 

komunikace, zatím nelze s jistotou říci. 
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