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BADANIA HYBRYDOWEGO NAPĘDU ELEKTRYCZNO-HYDROSTATYCZNEGO 

 

W referacie rozpatrywany jest elektryczno-hydrostatyczny napęd hybrydowy samochodu dostawczego przeznaczonego do 

ruchu w mieście. Przedstawiono matematyczny model tego napędu w postaci zadania dynamiki i regulacji pojazdu poruszają-

cego się z zadaną zmienną prędkością. Na tej podstawie opracowano program obliczeń komputerowych służących do symula-

cji procesów przetwarzania energii w elektryczno-hydrostatycznym napędzie pojazdu. W rozważanym napędzie hybrydowym 

napęd elektryczny jest cyklicznie wspomagany napędem hydrostatycznym podczas przyspieszania lub odzyskowego hamowania 

pojazdu.  

Celem badań symulacyjnych było ukazanie możliwości zmniejszenia energochłonności napędu elektrycznego dzięki takie-

mu wspomaganiu. Prezentowane w artykule wyniki badań pokazują, że nastąpiło istotne odciążenie napędu elektrycznego.  

 

WSTĘP 

Rozpatrujemy napęd elektryczny ze wspomaganiem hydrosta-
tycznym, przeznaczony do samochodu miejskiego charakteryzują-
cego się cyklicznym ruchem. Celem badania była ocena wpływu 
wspomagania hydrostatycznego na efektywność przetwarzania 
energii oraz na odciążenie napędu elektrycznego. Badania wykona-
no przy użyciu modelu matematycznego oraz przy użyciu modelu 
laboratoryjnego w postaci stanowiska badawczego. Oba modele 
opracowano dla układu napędowego hipotetycznego pojazdu miej-
skiego. 

1. MODEL NAPEDU HYBRYDOWEGO  

 
Rys. 1. Schemat napędu hybrydowego elektryczno-
hydrostatycznego: 1 - elektryczny układ napędowy, 2 - hydrosta-
tyczny układ napędowy, 3 - układ regulacji, 4 - mechanizm przenie-
sienia napędu, 5 – pojazd. 

 
Strukturalny schemat modelowanego układu napędowego po-

kazano na rysunku 1. W prezentowanym układzie powstaje proces 
przepływu energii między trzema zasobnikami, w których jest aku-
mulowana energia w trzech formach: elektrycznej oraz mechanicz-
nej kinetycznej i potencjalnej. W trakcie napędzania pojazdu ener-

gia jest pobierana z akumulatora elektrycznego oraz częściowo z 
akumulatora hydro-pneumatycznego a następnie jest przetwarzana 
na energię kinetyczną pojazdu. Podczas hamowania pojazdu ener-
gia kinetyczna po przetworzeniu wraca do akumulatora hydro-
pneumatycznego i częściowo do akumulatora elektrycznego. 
Wspomnianym procesom przepływu i przetwarzania energii towa-
rzyszy proces dyssypacji energii. Przetwarzanie form energii nastę-
puje w maszynie elektrycznej pracującej jako silnik lub prądnica 
oraz maszynie hydrostatycznej pracującej jako silnik lub pompa. 
Pracą obu maszyn steruje układ regulacji. Poniżej jest przedstawio-
ny matematyczny opis procesów przetwarzania energii w układzie 
hybrydowym 

 (1) 

 (2) 

 
(3) 

 
Zestaw równań (1) opisuje procesy termodynamiczne powsta-

jące w pęcherzu gazowym, a występujące tu zmienne oznaczają:  

– objętość właściwa gazu,  – entropia właściwa gazu,  – ciśnienie 

gazu w pęcherzu,  – temperatura gazu,  – ciśnienie oleju na 

końcówce pompo-silnika od strony akumulatora,  – prędkość 

kątowa wału pompo-silnika,  – sygnał z układu regulacji, sterują-
cy wydajnością pompo-silnika. Pozostałe oznaczenia we wzorach 

(1) dotyczą parametrów napędu hydrostatycznego i oznaczają:  

– masa gazu zawartego w pęcherzu,  – stała charakteryzująca 

wydajność pompo-silnika,  – stała charakteryzująca proces wymia-

ny ciepła między gazem i otoczeniem,  – temperatura otocze-

nia,  – stała charakteryzująca opory przepływu oleju między 

akumulatorem i pompo-silnikiem,  – ciepło właściwe gazu,  – 
wykładnik adiabaty.  

We wzorach (2) znajduje się opis przetwarzania energii w elek-
trycznym układzie napędowym z silnikiem prądu stałego zasilanego 
z akumulatora. We wzorach (2) znajdują się zmienne 
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z następującymi oznaczeniami:  – prąd płynący przez akumulator, 

 – prąd płynący przez silnik,  – ładunek elektryczny zgromadzony 

w akumulatorze,  – napięcie na zaciskach akumulatora,  – 

napięcie na zaciskach silnika,  – prędkość kątowa wału silnika, 

 – sygnał z układu regulacji sterujący przekształtnikiem napięcia. 

Parametry tego modelu są oznaczone następująco:  – indukcyj-

ność uzwojenia silnika,  – rezystancja własna akumulatora,  – 

rezystancja własna silnika,  – stała charakteryzująca strumień 

magnetyczny wzbudzenia silnika,  – funkcja opisująca siłę elek-
tromotoryczną akumulatora w zależności od ilości zgromadzonego 
ładunku. 

Zestaw równań (3) opisuje ruch pojazdu czyli jego prędkość 

. Parametry charakteryzujące pojazd są następujące:  – masa 

pojazdu,  – promień koła,  – przełożenie przekładni dla silnika 

elektrycznego,  – przełożenie przekładni dla pompo-silnika,  
– funkcja opisująca opór ruchu pojazdu w zależności od jego pręd-
kości a także opory ruchu pompo-silnika zredukowane na koła 

pojazdu,  – ciśnienie w niskociśnieniowym zbiorniku oleju. 
Rozwiązanie przedstawionego powyżej zadania dynamiki po-

jazdu z napędem hybrydowym opisują przebiegi w czasie wymie-
nionych powyżej zmiennych. Postać tego rozwiązania zależy od 
warunków początkowych oraz od przebiegu sygnałów sterujących 

 występujących wśród równań (1) oraz (2).  
W układzie regulacji są wyznaczane sygnały sterujące pompo-

silnikiem oraz przekształtnikiem napięcia. W rezultacie tego wydatek 

pompo-silnika wynosi  a napięcie na zaciskach silnika elek-

trycznego . Wartości sygnałów  są wyznaczane tak, aby 

funkcja  będąca rozwiązaniem zadania dynamiki, spełniała 
warunek: 

  (4) 

gdzie:  – funkcja opisująca przebieg zadanej prędkości,  

 – stała dodatnia określająca dopuszczalne odchylenie rozwiązania 

 od zadanej prędkości ,  – czas symulacji. 
 
Ponieważ wartości niektórych zmiennych zadania dynamiki są 

ograniczone, to w układzie regulacji sygnały  są wyznaczane 
tak, aby wartości wspomnianych zmiennych były dopuszczalne. Z 
tego powodu może powstać sytuacja, w której układ napędowy nie 
zdoła zrealizować w pewnych chwilach ruchu z zadaną prędkością.  

Efektywność przetwarzania energii w hybrydowym układzie 
napędowym zależy od udziału poszczególnych napędów w realizacji 
siły napędzającej  lub hamującej pojazd. W rozpatrywanym modelu 

napędu przyjęto, że udział ten jest określony sygnałem , 

za pomocą, którego wyznacza się sygnały ,  

określające udziały napędu hydrostatycznego ( ) i elektrycznego 

( ). Badania związane z przetwarzaniem energii niezależnie 
w napędzie elektrycznym i hydrostatycznym były prezentowane np. 
w pracy [3]. Zasadniczym elementem tego układu jest regulator 
prędkości PID, który na wejściu otrzymuje sygnał uchybu prędkości 

 i generuje sygnał wyjściowy określający wypadkowy 

moment napędowy . 

2. OPIS SYMULACJI 

Przedstawiamy przyjęte wartości parametrów modelu pojazdu 
z napędem hybrydowym, którego matematyczny opis przedstawio-
no w punkcie 1.  

Rozpatrywano samochód dostawczy o masie własnej 

 kg i ładunku o masie  kg. Przyjęto następują-

ce parametry pojazdu: promień koła  m, przełożenie prze-

kładni łączącej koła z wałami silników , opór ruchu 

opisano wzorem .  

Funkcja  opisująca siłę elektromotoryczną akumulatora ma 

postać  jeśli V,  kF, a opór 

wewnętrzny akumulatora wynosi  . Przyjęto, że w stanie 

pełnego naładowania ładunek elektryczny wynosi  Ah 
a energia w pełni naładowanego akumulatora jest równa 30 kWh. 

Wartości parametrów silnika są następujące   mH, 

 ,  Nm/A,  A. Przyjęte wartości 
zostały dobrane na podstawie wstępnej analizy przedstawionej 
w pracy [1]. 

Napęd hydrostatyczny charakteryzują następujące wartości pa-
rametrów: w pęcherzu akumulatora hydro-pneumatycznego znajdu-

je się azot, którego masa w stanie początkowym  bar, 

,  K,  J/kgK wynosi 

  kg. Poza tym przyjęto, ze stała czasowa określająca 

proces wymiany ciepła jest równa  s a temperatura otocze-

nia  K. Układ hydrostatyczny jest zasilany 
dwoma opisanymi wyżej akumulatorami hydropneumatycznymi. 
Wartości parametrów modelu pompo-silnika oraz instalacji hydrau-

licznej wynoszą:   dm3/obr,  bar,  bar. 
Parametry akumulatora zostały dobrane na podstawie badań ekspe-
rymentalnych przedstawionych w pracy [4].  

 

 
Rys. 2. Porównanie prędkości pojazdu (linia ciągła - V) z wykresem 
zadanej prędkości (linia przerywana - V_z) 

 
Na rysunku 2 przedstawiono dwa wykresy prędkości pojazdu: 

zadanej i wyznaczonej przy użyciu opisanego modelu. Zadowalają-
ca zgodność obu wykresów wskazuje, że model układu regulacji 
prędkości został dobrany właściwie. Za pomocą rozważanego mo-
delu napędu i regulacji wykonano symulacje ruchu pojazdu z napę-
dem tylko elektrycznym oraz z napędem hybrydowym.  
 

 
Rys. 3. Porównanie przebiegu natężenia prądu silnika elektryczne-
go w napędzie hybrydowym (kolor czarny – I_s_H) z natężeniem 
prądu w napędzie elektrycznym (kolor czerwony – I_s_E) 
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Na rysunku 3 zestawiono wykresy ilustrujące natężenia prądu 
płynącego przez silnik elektryczny w porównywanych napędach. 
Z porównania tych wykresów wynika, że dzięki wspomaganiu hy-
drostatycznemu uzyskano istotne zmniejszenie obciążenia napędu 
elektrycznego.  

3. BADANIA EKSPERYMENTALNE 

Na zdjęciu (rysunek 4) zamieszczono widok stanowiska labora-
toryjnego służącego do badania procesów przetwarzania energii 
w rozpatrywanym napędzie hybrydowym.  

W skład stanowiska wchodzą trzy zasobniki energii: akumulator 
elektryczny, akumulator hydro-pneumatyczny oraz bezwładnik 
odwzorowujący inercję pojazdu; ponadto znajdują się tu dwie ma-
szyny: elektryczna i hydrostatyczna, w których następuje przetwa-
rzanie energii. Stanowisko badawcze zostało opracowane jako 
model elektro-hydrostatycznego napędu pojazdu. 

W wyniku przeprowadzonych badań zostały wyznaczone prze-
biegi przepływu energii w układzie napędowym. Wykresy pokazane 
na rysunku 5 ilustrują przebieg pobierania energii z akumulatora 
elektrycznego w napędzie elektrycznym i hybrydowym, a także 
z akumulatora hydropneumatycznego w napędzie hybrydowym. 
Z porównania wykresów wynika, że średnia moc pobierania energii 
z akumulatora elektrycznego wynosiła 4,31 kW dla napędu elek-
trycznego oraz 2,68 kW dla napędu hybrydowego. Z porównania 
tych wykresów wynika, że dzięki wspomaganiu hydrostatycznemu 
uzyskano istotne zmniejszenie obciążenia napędu elektrycznego.  

 

 
Rys. 5. Energia pobierana z akumulatorów; napęd elektryczny 
(czerwony – E_a_e_e), napęd hybrydowy: akumulator elektryczny 
(czarny – E_a_e_H) i akumulator hydropneumatyczny (niebieski – 
E_a_h_H) 

 

Wykresy pokazane na rysunku 6 ilustrują przebieg pobierania 
energii z akumulatora elektrycznego w napędzie elektrycznym 

i hybrydowym, a także z akumulatora hydropneumatycznego w 
napędzie hybrydowym. Z porównania wykresów wynika, że średnia 
moc pobierania energii z akumulatora elektrycznego wynosiła 4,31 
kW dla napędu elektrycznego oraz 2,68 kW dla napędu hybrydowe-
go. Z porównania tych wykresów wynika, że dzięki wspomaganiu 
hydrostatycznemu uzyskano istotne zmniejszenie obciążenia napę-
du elektrycznego. 

Laboratoryjny model napędu hybrydowego miał strukturę ana-
logiczną do modelu matematycznego. Za pomocą tego modelu 
wykonano pomiary wielkości fizycznych, które charakteryzują obcią-
żenia układu napędowego oraz ruch pojazdu. 
 

 
Rys. 6. Dwa cykle pracy napędu elektrycznego linia: czarna –
 prędkość kątowa ω, czerwona – prąd i, niebieska – napięcie U 

 

 
Rys. 7. Dwa cykle napędu hybrydowego – sygnały napędu elek-
trycznego linia: czarna – prędkość kątowa ω, czerwona – prąd i, 
niebieska – napięcie U 

 
Rys. 4. Widok ogólny stanowiska do badania napędu hybrydowego elektryczno-hydrostatycznego 
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Na rysunku 6 przedstawiono wykresy:  - prędkości kątowej 
napędzanego bezwładnika; i – prądu pobieranego z akumulatora 
elektrycznego oraz U – napięcia akumulatora; te wykresy dotyczą 
napędu elektrycznego. Na rysunku 6 zamieszczono analogiczne 
wykresy, ale dotyczące napędu hybrydowego,  
 

 
Rys. 8. Przykładowe wyniki sterowania stanowiskiem wg założone-
go scenariusza dla 16 cykli: napęd elektryczny 

 

 
Rys. 9. Przykładowe wyniki sterowania stanowiskiem wg założone-
go scenariusza dla 16 cykli: napęd  hybrydowy 

 
Na rysunkach 8 i 9 znajdują się analogiczne wykresy dotyczące 

16 cykli pracy napędu elektrycznego i hybrydowego; na rysunku 9 
zamieszczono również wykres przebiegu ciśnienia gazu w komorze 
akumulatora hydropneumatycznego. Z porównania wykresów natę-
żenia prądu dla napędu elektrycznego i dla napędu hybrydowego 
wynika, że zastosowanie wspomagania hydrostatycznego przyczy-
niło się do istotnego zmniejszenia obciążenia napędu elektryczne-
go.  

Wartość skuteczna prądu przepływającego przez akumulator 
w czasie realizacji 16 cykli napędu elektrycznego wynosiła  22,3A,  
natomiast przy wspomaganiu napędem hydrostatycznym wynosiła  
14,0A. Obciążenie akumulatora przy napędzie hybrydowym w po-
równaniu do czystego napędu elektrycznego spadło więc o około 
37%, co zapewne znacznie zwiększy jego żywotność. 

ZAKOŃCZENIE  

Uzyskane wyniki symulacyjnych oraz eksperymentalnych ba-
dań hybrydowego napędu elektryczno-hydrostatycznego potwierdzi-
ły tezę o możliwości zwiększenia efektywności procesu przetwarza-
nia energii w elektrycznym napędzie pojazdu miejskiego, za pomo-

cą wspomagania hydrostatycznego. Wspomaganie to sprowadza 
się do pobierania energii z akumulatora hydropneumatycznego 
w czasie przyspieszania pojazdu oraz jej zwracania w trakcie ha-
mowania odzyskowego.  

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum 
Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-
2011/01/B/ST8/06822 oraz z projektu PBS3/A9/0/2015.   
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Investigation of an electro-hydrostatic drive 

In the paper, we describe a study of an electro-

hydrostatic hybrid drive of a utility van intended for city 

traffic. In this hybrid drive, the electric drive is periodically 

accompanied by hydrostatic drive, especially during acceler-

ation and regenerative braking of the vehicle. We present a 

mathematical model of the hybrid drive as a set of dynamics 

and regulation equations of the van traveling at a given 

speed. On this basis, we construct a computer program which 

we use to simulate the processes of energy conversion in 

electro-hydrostatic hybrid drive.  

The main goal of the numerical simulation is to assess 

the possibility of reducing energy intensity of the electric 

drive through such a support of the hydrostatic drive. Our 

results indicate that it is possible to significantly increase the 

efficiency of energy conversion in the electric drive by sup-

port of the hydrostatic drive. 
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