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Elektromobily Renault Z.E. také na český trh
Renault před 12 roky jako první v Evropě zahájil
program elektromobility Z.E. (Zero Emission). Dnes
je největším dodavatelem elektromobilů (v roce
2017 měl 24 % trhu EU) a model Zoe je tři roky
nejprodávanější v Evropě. Nyní zahajuje prodej
vozidel s elektrickým pohonem i na českém trhu.
Trh s elektromobily je v Evropě závislý na dotacích.
Prodávají se jen v těch zemích, kde mají vysokou
finanční podporu. Protože v České republice nic
takového není, trh s elektromobily se nijak nerozvíjí.
Proto vedení Renaultu nevidělo smysl elektromobily
u nás nabízet. Ani teď Renault neočekává prodej
ve větším množství, ale z prestižních důvodů chce
jako vedoucí značka evropského trhu vstupovat do
výběrových řízení, například v nabídce vozidel pro
českou poštu.
Renault přichází se třemi vozidly s elektrickým
pohonem - čtyřkolkou Twizzy v osobní a užitkové
verzi, elektromobilem Zoe a užitkovým Kangoo Z.E.
jako základní, prodloužené Maxi Z.E. a Maxi Kombi Z.E.
Vozidla mohou nabízet všichni koncesionáři značky,
ale postupně se bude budovat síť specializovaných
center Z.E. Expert s patřičným vybavením
a odborně vyškoleným personálem pro servis. Budou

zde i nabíjecí stanice Schneider pro předvádění
zákazníkům. Při zahájení prodeje jsou připravena
první tři centra Z.E. Expert ale do 18 měsíců by se jich
mělo přidat dalších 10 až 12.
Renault pro své elektromobily nabízí i speciální služby.
Standardně poskytovaná aplikace My Z.E. Connect
umožňuje z chytrého telefonu nebo počítače na dálku
zjistit stav nabití nebo aktuální dojezd vozu. Služba
My Z.E. Inter@ctive umožňuje na dálku přednastavit
optimální teplotu vozu spuštěním vyhřívání nebo
vychlazení vozu nebo nastavení dobíjení s využitím
nejvýhodnějších sazeb elektrické energie či doby,
kdy je k dispozici maximální výkon apod. Aplikace
Z.E. Trip umožňuje řidiči prostřednictvím navigačního
systému Renault R-Link najít dostupné veřejné
dobíjecí stanice.
Bezplatná asistence zajistí odtah k nejbližší vhodné
dobíjecí stanici v případě, že se vozidlo zastaví
s vybitým akumulátorem. Na akumulátory se
poskytuje záruka na 8 let resp. 160 000 km - pokud
v tomto období poklesne kapacita akumulátoru pod
66 %, tak bude nabídnuta výměna zdarma.
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Hyundai
zahájil
výrobu
modernizovaného Tucsonu
Automobilka Hyundai Motor
Manufacturing Czech (HMMC)
zahájila v Nošovicích sériovou
výrobu inovovaného Tucsonu.
Odlišuje
se
vylepšeními
v exteriéru i interiéru, má větší
nabídku
bezpečnostních
asistentů a zcela nové motory.
Tucson představuje cca 65
% objemu výroby závodu.
Odcházející verze navazuje
na předchůdce, jehož výroba
začala v červnu 2015. Za tři roky
se ho v Nošovicích vyrobilo bezmála 700 000 kusů a je nejprodávanějším modelem
značky v Evropě. Nový Tucson bude jako první z Nošovic vybaven systémem
SVM (Surround View Monitoring) zobrazujícím na displeji auto z ptačí perspektivy.
U zážehových motorů byl doplněn filtr pevných částic, u vznětových byl dosavadní
motor 1,7 l nahrazen zcela novým 1,6 l a turbodiesel 2,0 l prošel revizí.
více na www.autoweek.cz
Avia představila vůz 4x4
Avia Motors oficiálně představila vůz Avia D120 4x4 Euro 6 vyrobený v továrně
v Přelouči. Vůz je určen k provozu v lehkém a středním terénu a mezi potenciální
zákazníky patří především stavebnictví, komunální sféra a hasiči. Očekává se, že
zhruba 30 až 40 % letošní produkce bude v provedení 4x4. Především pro hasiče
bude určena prodloužená sedmimístná kabina, jejíž výroba začne na podzim
a již v srpnu má být na akci Pyrocar představen zbrusu nový CAS automobil Avia
s hasičskou nástavbou od společnosti Karbox. V automobilce Avia Motors poté, co ji
získala průmyslová skupina Czechoslovak Group, v Přelouči pracuje 75 zaměstnanců.
S
rozšiřováním
výroby
hledá 10 dalších. V nových
výrobních
prostorách
v Přelouči bylo zatím
vyrobeno
50
vozidel
Avia, z toho 30 z nich je již
v provozu. Prodej zatím
probíhá prostřednictvím sítě
dealerů v České republice,
ale hledají se obchodníci
na Slovensku, v Polsku
a Estonsku.
více na www.autoweek.cz

Důležitý krok k legalizaci autonomního řízení
Aby se Česká republika mohla podílet na vývoji,
výrobě i testování autonomních aut, musí mít
fungující legislativní rámec, který umožní provoz
těchto vozidel na našem území. Prvním krokem
k tomu je návrh novely, která umožní provoz vozidel
s automatizovaným řízením úrovně 3. Tato vozidla
se připravují k uvedení na trh v letech 2019 a 2020,
přičemž některé systémy už jsou dostupné dnes, ale
majitelé vozidel je na našem území nesmějí využívat.
Proto vznikla pracovní skupina, která navrhla novelu
zákona o provozu na pozemních komunikacích.
Tu se rozhodl svou legislativní iniciativou zaštítit
místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka.
Skupina nechtěla vytvořit nový zákon úplně od
základu. Proto novela v podstatě přebírá německé
řešení, které bylo po dlouholetých expertních
přípravách přijato Německým parlamentem
v roce 2017. „Novela je navržena tak, aby byla co
nejúspornější, takže umožní co nejrychlejší zásah do
legislativy. Jde o zcela nestranický a neideologický
návrh, který podáme v červnu v Parlamentu, aby
mohl být schválen a připraven k podpisu pana
prezidenta do konce roku,“ vysvětluje Jurečka.
Právník JUDr. Jan Diblík: „Je potřeba umožnit, aby
autonomní systémy řízení dostaly jasný legislativní

rámec, aby zákonné normy nebránily vývoji nových
technologií, který už u nás probíhá. Ve stávající
legislativě není žádná zmínka o autonomním řízení,
ani co to vlastně je. Cílem je vytvořit podmínky
k tomu, aby legislativa umožnila použití autonomního
řízení a tím se otevřel prostor pro vývoj a testování
těchto systémů na území ČR.“
Návrh novely umožňuje provoz autonomních
vozidel tzv. 3. úrovně, tzn. ve vozidle stále musí být
po celou dobu způsobilý řidič, který i v době, kdy je
vozidlo v autonomním režimu, musí být připraven
okamžitě převzít řízení, vyžaduje-li to situace či
ho k tomu vozidlo vyzve. Autonomní provoz bude
možný jen na silnicích dálničního typu s oddělenými
protisměry a bez chodců nebo cyklistů nebo
ve speciálních parkovacích domech.
Novela rozšiřuje definici pojmu řidiče i na osobu,
která auto fyzicky neřídí, ale která autonomní režim
aktivovala. Technické požadavky na autonomní
vozidlo zahrnují schopnost zvládnout řízení,
dodržování odstupu před sebou, včasné brzdění,
změny směru jízdy, předjíždění a objíždění, návrat
do původního pruhu, dodržování rychlostních
limitů atd. Součástí je schopnost rozpoznat nutnost
převzetí řízení řidičem a efektivně ho k tomu vyzvat.
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Amarok s novým vrcholným
motorem
Volkswagen Užitkové vozy zahájil
výrobu Pick-upu Amarok V6 TDI
3,0 l nově s motorem o výkonu
190 kW - s funkcí zvýšení plnicího
tlaku přechodně až 200 kW a točivým momentem 580 N.m.
Dosud nevyšší nabízený výkon
byl 165 kW. Nejvýkonnější motor
je nabízen pouze pro verze
Amarok Highline a Aventura
s dvojkabinou. Amarok Aventura
má v této verzi i nové stylistické
prvky. Amarok V6/190 kW je
sériově vybaven stálým pohonem všech kol 4Motion a osmistupňovou automatickou
převodovkou. První vozy budou k dispozici od poloviny června 2018. Základní cena je
1 018 610 Kč bez DPH (1 232 518 včetně DPH) v případě verze Amarok Highline.
více na www.autoweek.cz
Toyota Hilux ve speciální edici 2018
Nová Toyota Hilux 2018 Special
Edition představuje nejvyšší stupeň
výbavy v rámci této modelové
řady. Nová edice pick-upu pro
volný čas s karoserií Double Cab
s automatickou převodovkou má
exkluzivní design exteriéru. Černý
interiér zdobí chromovaný obklad
kolem přístrojového panelu. V přístrojovém štítu před řidičem jsou nové kruhové přístroje
s bílým pozadím a středovým TFT displejem. Toyotu Hilux pohání motor 2,4 D-4D/110
kW (150 k).
více na www.autoweek.cz
Krátce
- Při vyjednávání o skutečném spojení aliančních partnerů Nissan požaduje od Renaultu
lepší podmínky.
- Volvo Cars má tolik objednávek na malé SUV XC40, což ji přimělo k rozšíření výroby
tohoto modelu v belgickém Gentu.
- Toyota připravuje od roku 2020 zahájit velkosériovou výrobu palivových článků a
nádrží na vodík.
- PSA bude v polských Gliwicích rozšiřovat továrnu, kterou koncern získal s automobilkou
Opel, aby tam mohl vyrábět vozy všech koncernových značek.
- Volkswagen počítá od srpna s omezením výroby a prodloužením dodacích lhůt,
protože ne všechny verze do té doby získají homologaci s novým měřicím cyklem WLTP.

Eurokomisařka hlásí konec vznětových motorů
Eurokomisařka Elżbieta Bieńkowska tvrdí, že diesel
je mrtvá technologie. V rozhovoru pro agenturu
Bloomberg eurokomisařka pro vnitřní trh, průmysl,
podnikání a malé a střední podniky prohlásila, že by
zákazníci v Evropě měli nasměrovat automobilový
sektor směrem, který určila společnost Tesla.
„Auta s diesely končí. Myslím, že během pár let zcela
zmizí. Je to technologie minulosti. Lidé už pochopili,
že nelze mít zcela čistá auta se vznětovými motory
bez NOx,“ tvrdí polská eurokomisařka.
Průlomovým okamžikem v jejím myšlení se stala
aféra Volkswagenu s podváděním při měření emisí
NOx v USA v roce 2015. To podle Bieńkowské zásadně
ovlivnilo náladu ve společnosti a pohled občanů
na emise a čistá auta. Podle jejího názoru tento
skandál pomůže nasměrovat EU k technické revoluci
v silniční dopravě. Evropa musí udržet své vedoucí
postavení na světovém trhu s osobními auty tváří
v tvář konkurenci přicházející z USA od Tesly a z Číny.
Bieńkowska uvedla, že arogance automobilek
ve spojení s jejich tradičně úzkými vazbami na

národní vlády způsobila, že návrh zákona byl
původně upraven tak, jako by průmyslové přečiny
byly bezvýznamné. Postupně se ale podle ní tyto
postoje se změnily. K optimismu ji vede skutečnost,
že Evropská komise zabezpečila finanční podporu
pro výrobu akumulátorů v Evropě pro společnosti
BMW AG, Daimler AG, BASF SE a Vattenfall AB.
Problémem je, že asi polovina vozidel v Evropě
jezdí na naftu. Starší vznětové motory sice působí
v centrech měst větší znečištění ovzduší, ale současně
mají díky vyšší účinnosti mnohem menší dopad
na globální oteplování díky nižším emisím CO2.
Právě na boj s globálním oteplováním se EU dosud
zaměřovala, a proto nepřímo nutila automobilky
používat víc vznětové motory u osobních aut. Striktní
požadavky EU na emise CO2, provázené hrozbou
vysokých finančních sankcí při jejich nedodržení,
vedou automobilky k tomu, aby se zaměřily
na elektromobilitu.
Jak emise vznětových motorů znečišťují ovzduší
najdete na str. 14 (jen po stažení pdf verze).
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Renault Clio R.S.18 ve stylu F1
Renault Sport uvedl na trh limitovanou edici
Renault Clio R.S.18 určenou pro fanoušky
automobilového sportu. Půjde o budoucí
sběratelskou trofej! Svým názvem odkazuje
na stejnojmenný letošní monopost formule
1 týmu Renault Sport Formula One Team.
K tomu přidává žlutou a černou barvu,
které jsou charakteristické pro Renault ve
formuli 1. Limitovaná edice je odvozena od
nejostřejší verze modelu Clio R.S., vozu Clio R.S. 220 EDC Trophy. Přeplňovaný zážehový
motor Turbo R.S. 220 EDC má výkon 162 kW (220 k) a maximální točivý moment 260
N.m, s funkcí Overtorque až 280 N.m. Je standardně osazen výfukovým systémem
Akrapovič. Převodovka EDC je dvouspojková šestistupňová. Vůz má snížený a tužší
podvozek Cup Trophy.
Renault Clio R.S. 18 dosahuje zrychlení z 0 na 100 km/h za 6,6 s a největší rychlost 235
km/h. Základní cena vozu Renault Clio R.S. 18 je 666 900 Kč se smluvní zárukou Renault
5 let/100 000 km.
více na www.autoweek.cz
Sportovní Opel Corsa GSi
Opel Corsa GSi je náhradou toho, co se označuje jako hot hatch. Není to ale
vysocevýkonná Corsa OPC, je méně agresivní, nicméně chce být autem pro zábavu.
Neohromí vysokým výkonem ale především podvozkem. Podobně jako Insignia GSi i
sportovně laděná Corsa GSi sází především na atraktivní vzhled. V interiéru jsou kovové
pedály a sportovní volant. Anatomická přední sedadla Recaro jsou jen jako příplatková
výbava. Opel Corsa GSi
pohání přeplňovaný zážehový
motor 1,4 Turbo poskytující
největší výkon 110 kW (150
k) a nejvyšší točivý moment
220 N.m. Jde o motor, který
se nabízí i pro normální verze
Corsy. Podvozek je převzat
z Corsy OPC. Zrychlení
z 0 na 100 km/h je za 8,9 s
a maximální rychlost 207
km/h. Opel zahájí prodej
Corsy GSi v létě.
více na www.autoweek.cz
Další zajímavosti 22. týdne na www.autoweek.cz:
Škoda Auto podporuje projekt Věda má budoucnost
Elektromobily pro Ústecký kraj

Personalia z
Změny v dozorčí radě Škoda Auto
V dozorčí radě společnosti Škoda Auto došlo
k několika personálním změnám, které souvisejí
se změnami ve vedení koncernu Volkswagen AG.
Dozorčí rada české automobilky na svém zasedání
30. května 2018 povolala na svém zasedání 30. května
2018 do svého čela Dr. Herberta Diesse, předsedu
představenstva Volkswagen AG. Dosavadní předseda
dozorčí rady Škoda Auto Frank Witter bude v dozorčí
radě pokračovat nově jako její místopředseda.
Předseda představenstva Volkswagen AG Dr. Herbert
Diess (59) přebírá v kontextu vytvoření skupiny
objemových značek v rámci koncernu Volkswagen
také předsednictví dozorčí rady společnosti Škoda
Auto. Herbert Diess (59) po vystudování Technické
university v Mnichově v letech 1984 až 1989 pokračoval
na universitě jako výzkumný pracovník. V letech 1989
až 1996 pracoval ve společnosti Robert Bosch, odkud
roku 1996 odešel k BMW. Tam byl v letech 2007 až 2014
členem představenstva s odpovědností za vztahy se
subdodavateli, od roku 2012 za vývoj. Z této pozice
prosadil zahájení vývoje a výroby vozidel s elektrickým
Dr. Herbert Diess

Frank Witter

pohonem. Na konci roku 2014 Diess oznámil svůj
odchod k Volkswagenu, kde se v červenci 2015 stal
předsedou představenstva značky Volkswagen.
Od 12. dubna 2018 vystřídal Mathiase Müllera ve funkci
předsedy představenstva Volkswagen AG a i nadále
zůstal ve vedení značky Volkswagen. Současně se
stal vedoucím pracovníkem nově vytvořené skupiny
objemových značek v rámci koncernu Volkswagen,
tvořené Volkswagenem, Seatem a Škodou.
Nově jmenovaný místopředseda dozorčí rady Frank
Witter (59) je členem představenstva Volkswagen
AG odpovědný za divizi financí a controllingu. Bývalý
předseda představenstva Volkswagen AG Matthias
Müller, Witterův předchůdce ve funkci místopředsedy
dozorčí rady, složil ke dni 13. května svůj mandát.
Florina Louise Panticová (31), rozená Piëchová, opustila
dozorčí radu společnosti Škoda Auto ke dni 5. května
2018. Členkou dozorčí rady byla od 1. ledna 2015.
O jejím nástupci bude rozhodnuto.
Dalšími členy dozorčí rady společnosti Škoda Auto
jsou Prof. Dr. Jochem Helzmann, Miloš Kovář, Bernd
Osterloh, Daniell Peter Porsche a Jaroslav Povšík.
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Vědci z ČVUT
s Porsche otestovali
řízení Drive by wire

Bosch v České
republice stále
roste

Celoevropský boj
se stáčením

Jak vznětové
motory svými
emisemi znečišťují
ovzduší?

Na trhu chybějí
baterie

Bosch v České republice stále roste
V České republice Bosch ukončil fiskální rok 2017
s rekordním konsolidovaným prodejem v hodnotě
22,0 miliardy korun, což představuje nárůst o 3,6 %
oproti předcházejícímu roku. Z toho 70 % pocházelo
z oblastí spojených s automobilovým průmyslem.
Celkový čistý prodej včetně dodávek ostatním
společnostem Bosch a exportu dosáhl rekordních 52,0
miliardy korun (meziročně +2,6 %). Na tom se největší
měrou podílely výrobní závody v Jihlavě, s prodejem
23,74 milionu Kč (+4,3 %) při 3982 zaměstnancích,
a v Českých Budějovicích - 20,79 milionu Kč (+1,3 %)
se 3807 zaměstnanci. Celkový počet zaměstnanců
působících v České republice se k 31. prosinci 2017
zvýšil na 8650.
S investicemi ve výši 2,35 miliardy korun byl Bosch
jedním z největších investorů v České republice,
přičemž nejvíc investic směřuje do výrobních závodů.
V letech 2015–2017 Bosch investoval celkem 7,2
miliardy korun.
Závody v Jihlavě a v Českých Budějovicích patří
v rámci mezinárodní výrobní sítě Bosch na špici
v kvalitě a flexibilitě výroby. Závod firmy Bosch v Jihlavě
je jedním z nejmodernějších v rámci celé Bosch Group.
Zaměřuje se na výrobky z oblasti vysokotlakého
vstřikování typu Common Rail pro vznětové motory
do osobních a nákladních automobilů. Závod
v Českých Budějovicích je špičkou ve výrobě
a montáži plastových dílů
pro automobilový průmysl
a je centrem výroby zařízení
pro neutralizaci výfukových
plynů
ve
vznětových
motorech (DNOX). Závod má
i vývojové a zkušební
centrum s více než 500
techniky. To v roce 2019 dále
navýší svoji kapacitu.
Oba výrobní závody Bosch,
v
Jihlavě
a
Českých
Budějovicích,
aktivně
podporují
zavádění
propojených průmyslových
řešení. Využívají v této
oblasti kompetenci sesterské
společnosti Bosch Rexroth.

V minulém roce byly zavedeny projekty
s prvky Průmyslu 4.0, jako jsou monitorování
v reálném čase, rozšířená realita, 3D tisk, projekty
využívající velké objemy dat, autonomní vozíky
ve výrobě, prediktivní údržba atd.
Bosch je aktivní i v podpoře českého technického
vzdělávání. Letos poprvé uspořádal vlastní hackathon
nazvaný Mechathon, aby zdůraznil záměr věnovat
pozornost nejen oblasti IT, nýbrž kombinaci více
technických disciplín. Oba výrobní závody spolupracují
s odbornými školami a zajišťují praktickou část výuky
ve svých provozech. Vysokoškolákům se nabízejí
konzultace diplomových prací a pro mladé lidi se
pořádají High-Tech Day, Girls‘ Day, Dny technologa
atd.
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Celoevropský boj se stáčením
Podvádění s falšováním stavu najetých kilometrů
u automobilů je dlouhodobě celoevropským
problémem. Ten konečně začal zajímat i zákonodárce
a v Bruselu připravují celoevropské řešení.
Evropský parlament přijal usnesení, které obsahuje
doporučení pro Evropskou komisi ohledně stáčení
měřičů ujeté vzdálenosti. Zhruba polovina ojetých
vozidel prodávaných v EU má stočený odometr.
Největší podíl se objevuje u automobilů z dovozu,
protože při přepisu ze zahraničí jde s historií

manipulovat nejsnadněji. Zde jsou národní řešení
krátká a je nutná společná celoevropská databáze.
Proto europoslanci na plénu potvrdili zprávu z vlastní
iniciativy výboru pro dopravu TRAN o nutnosti
řešení této problematiky. Hlasování Komisi zavazuje
k připravení celoevropské legislativy za využití
osvědčeného belgického systému zvaného Carpass a speciálních aplikací přímo od výrobců, které
mají znemožnit samotné stočení. Europoslanci se
domnívají, že z dlouhodobého hlediska by mohl
zamezit stáčení tzv. blockchain databáze pro bezpečné transakce,
používaná například pro kryptoměny.
Komise má navrhnout posouzení
nákladů a přínosů vytvoření evropské
blockchainové sítě pro záznamy
o stavech počítadel ujetých kilometrů.
„V současnosti je stáčení zakázáno
ve 25 členských státech. Ve Francii
můžete dostat až dva roky vězení,
v Německu vysokou pokutu a 1 rok
vězení. Přesto se v těchto zemích
stáčení objevuje u zhruba 30 % aut
a řešení přes sankce lze proto označit
za neúčinné. Jediné dvě země, kde
už tyto podvody prakticky neznají,
jsou Belgie se systémem Car-pass
a Nizozemí s podobným systémem
Auto-pass,“ uvádí europoslanec
Tomáš
Zdechovský
(KDU-ČSL).
Nedávno spustilo systém na stejném
principu také Slovensko. U všech
tří systémů jde o to, že konkrétní
vozidlo získá k technickému průkazu
ještě speciální certifikaci ve formě
průkazky, do níž se opisuje stav
kilometrů pokaždé, když majitel auta
navštíví STK nebo servis.
Tématu se ujal poslanec Ondřej
Polanský (Piráti), který k tématu
uspořádal v Poslanecké sněmovně
kulatý stůl a plánuje uspořádat se
Zdechovským na půdě sněmovny
seminář, na kterém by vystoupil také
Michel Peelman, výkonný ředitel CarPass Belgium.
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Vědci z ČVUT s Porsche otestovali řízení Drive by wire
Výzkumná skupina docenta Martina Hromčíka
se věnuje počítačovým simulacím elektronické
stabilizace vozů. Vědci z katedry řídicí techniky
Fakulty elektrotechnické ČVUT simulují chování
záměrně nestabilních aut. Ve spolupráci s laboratoří
Porsche Engineering úspěšně otestovali technologii
pro jízdní režim Drive by wire. Jde o princip aktivního
dynamického řízení, který se používá u letadel. Směr
výzkumu koresponduje s trendem elektromobility
a autonomních aut.
Letadla už desítky let používají systém řízení Fly by
wire (FBW), při němž pilot neovládá přímo řídicí prvky
letadla, nýbrž pouze vysílá impulzy do elektronické
řídicí jednotky, která následně sama provádí manévry
mnohem přesněji s ohledem na další parametry letu.
Výzkumná skupina docenta Martina Hromčíka
z katedry řídicí techniky FEL ČVUT spolupracuje
s firmami Airbus, Honewell Aerospace a Porsche
Engineering a patrně jako jediný univerzitní tým
na světě se zabývá aplikací aktivního dynamického
řízení v automobilovém průmyslu. Podobný systém,
u aut označovaný Drive by wire nebo Steer by wire,
sice v podobě konceptu již existuje, není však dosud
technologicky dotažený - částečně i proto, že chybí
zásadní teoretické znalosti v oblasti tzv. nestabilních
dynamik vozidel a zákonů řízení pro jejich umělou
stabilizaci.

Pokud se posune těžiště auta výrazně směrem
dozadu, zvýší se jeho agilita. Vůz se ale chová natolik
nestabilně, že je čím dál těžší jej manuálně uřídit,
zejména ve vysoké rychlosti. V případě letadel už
je problém vyřešen: elektronická řídicí jednotka
v systémech Fly by wire mnohem rychleji a citlivěji
reguluje průběh letu sama a letadlo tak uměle
stabilizuje. Podobný princip by mohl fungovat i u aut
- řidič auta vybaveného technologií Drive by wire by
otočením volantu nebo sešlápnutím brzdy či plynu
neovládal přímo kola a motor, nýbrž pouze řídicí
jednotku, která by po vyhodnocení všech vstupů
ze senzorů rychle a spolehlivě regulovala například
natočení každého kola i na něj aplikovaný hnací nebo
brzdný moment. Nad vozem a jeho řízením by tak
elektronika měla nepřetržitou a plnou autoritu - to
je zásadní rozdíl od existujících asistenčních systémů
jako ABS, ESP, ASR a podobných.
Ve spolupráci s Porsche Engineering tým Martina
Hromčíka připravil experimenty k ověření přínosu
řízení Drive by wire na výzkumném vozidle a úspěšně
vyzkoušel jízdu na testovacím polygonu. Součástí
výzkumu jsou i testy na počítačovém jízdním
simulátoru, při nichž se záměrně vyvolává nestabilita
vozu tím, že přesunou jeho těžiště extrémně dozadu.
Software pro jízdu Drive by wire dokáže toto virtuální
auto snadno uřídit i tehdy, kde by v manuálním režimu
každý lidský řidič selhal.
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Na trhu chybějí baterie
Světový trh zasáhl nedostatek bateriových
článků. Za problémem stojí vznik gigatováren na
výrobu akumulátorů pro elektromobily. Zejména
nedokončená Gigafactory společnosti Tesla v Nevadě
zatím produkuje necelou třetinu plánované výroby
a proto Tesla absorbuje většinu produkce Panasonicu.
Vyšší poptávka po bateriích zdražuje i suroviny pro
výrobu. Nejvíce vzrostla cena kobaltu. Akumulátory
tak mohou na přechodnou dobu zdražit.
Celosvětově
poptávka
po
lithio-ionových
akumulátorech roste, což je výsledkem zvýšené
popularity elektromobilů. Baterie chybějí nejen pro
výrobu elektromobilů, ale i pro spotřební elektroniku.
„Velcí výrobci aut se rozhodli věnovat se elektromobilitě
doslova ze dne na den. Proto si automobilky
nevybudovaly potřebné výrobní zázemí a vykupují
produkci akumulátorů od velkých výrobců,“ popsal

situaci na trhu Tomáš Kazda z Fakulty elektrotechniky
a komunikačních technologií VUT v Brně.
„Partnerství Tesly a Panasonicu způsobuje hlad
po článcích pro výrobu baterií všude po světě.
Dochází k výpadkům dodávek akumulátorů. Dotýká
se to i prodejců na českém trhu, kdy se například
prodlužují dodací lhůty,“ uvedl Radim Tlapák, ředitel
internetového obchodu BatteryShop.cz.
Zvýšení poptávky po akumulátorech vede také
k rostoucímu zájmu po materiálech, jež se k jejich
produkci využívají. To směřuje k požadavkům na
intenzivnější těžbu kobaltu, niklu, manganu, mědi,
hliníku a lithia. „Zvýšení těžby však není nic, co
lze udělat ze dne na den, a proto poptávka může
překračovat nabídku. To vede k růstu ceny materiálů,
které jsou používány především k výrobě Li-Ion
akumulátorů,“ upozornil Tomáš Kazda z VUT.
Vývoj cen komodit ukázal, že nejdramatičtější růst je
patrný u kobaltu. V prvním čtvrtletí roku 2018 došlo
k meziročnímu navýšení hodnoty kobaltu o 120 %.
„Růstovým šampiónem je kobalt, jehož 40 % světové
roční těžby se využije pro výrobu baterií. U ostatních
materiálů pro výrobu baterií není takový nárůst
zřetelný, protože jejich využití je více diverzifikované
mezi jiné sektory. Větší posilování spotřeby daných
kovů očekáváme až poté, co budou uvedeny do
provozu takzvané gigatovárny na výrobu baterií
pro elektrická auta. Ceny těchto surovin by měly
v budoucnu dále růst,“ sdělil David Kocourek, ekonom
a analytik Komerční banky.
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Jak vznětové motory svými emisemi znečišťují ovzduší?
Po stránce emisí CO2, které jsou v přímé úměře se
spotřebou pohonných hmot, jsou na tom vznětové
motory nejlépe. Je to dáno principem motoru, který
má vyšší tepelnou účinnost
než zážehový motor. Přitom
zde je stále prostor pro další
zlepšování. Současný odklon
zákazníků
od
vznětových
k zážehovým motorům má
logický důsledek v růstu emisí
CO2 u nových aut prodávaných
v Evropě. Pokud by se metodika
měření v reálném provozu RDE,
zatím užívaná jen pro emise NOx,
použila také u emisí CO2, pak by
to ještě mnohem víc zvýhodnilo
auta se vznětovými motory proti
zážehovým.
Emise pevných částic se
u
turbodieselů
zavedením
vysoce účinných filtrů podařilo
prakticky zcela eliminovat - DPF
zachytávají více než 95 % pevných částic. Analýza
částic z prostoru Neckartor ve Stuttgartu, což je místo
s největším znečištěním ovzduší v celém Německu,
ukazuje, že pouze 2 % ze zde zachycených částic
pochází ze vznětových motorů. Mnohem víc jich je
od pneumatik a brzd, takže je produkuje i provoz
elektromobilů.

Emise CO/HC se po zavedení oxidačních katalyzátorů
podařilo prakticky zcela eliminovat.
Jediným problémem pro vznětové motory jsou
emise NOx. Splnit stávající
emisní limity lze jen s použitím
selektivní katalytické redukce
SCR s přidáváním směsi AdBlue.
Klíčovým faktorem přitom je
inteligentní spolupráce motoru
a
systému
dodatečného
zpracování výfukových plynů.
Nejnovější technický vývoj
ukazuje, že by během krátké
doby mohly být emise NOx
u vznětových motorů sníženy na
zlomek hodnoty požadované
budoucími emisními limity
bez
potřeby
nadměrných
dodatečných nákladů ani použití
speciálních nových technologií.
Použití
nejmodernějších
technologií pro splnění emisních
limitů umožňuje vznětovým motorům udržet jejich
jednoznačnou výhodu z hlediska emisí CO2 při stále
ještě rozumných nákladech. Jak už bylo mnohokrát
konstatováno - z hlediska znečišťování ovzduší
dopravou diesel není problémem ale součástí řešení
tohoto problému - pokud ho obdivovatelé Tesly
nezakáží!
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