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Virtual Designing of the Automotive EE Systems 
 

Abstract: Problems of virtual designing of automotive electronic / electrical networks containing the embed-

ded hardware-software control systems, are presented in the paper. These systems are controlling electrical 

supply systems of the internal combustion engine and its accessories, gearbox, X-by-Wire systems and other 

power components. The attention was drawn optimisation of algorithms of the energy generation and distribu-

tion for the modelled power network during the driving cycles, under conditions of dynamically changing ther-

mal effects. The simulation examples realised on the basis of subassemblies models performed by means of the 

multidisciplinary modelling language VHDL-AMS were presented. 

Key words: vehicle EE network, virtual designing, hardware and software architecture, embedded control 

systems 

 

Wirtualne projektowanie instalacji EE pojazdu 

 
Streszczenie: W artykule przedstawiono zagadnienia wirtualnego projektowania instalacji  elektrycznej i 

elektronicznej pojazdu zawierającej wbudowane systemy sprzętowo-programowe sterowania, zarządzające 

układami zasilania elektrycznego silnika spalinowego i jego osprzętu, skrzyni biegów i układów sterowanych X-

by-Wire oraz innych odbiorników mocy. Zwrócono uwagę na optymalizację algorytmów generacji i rozdziału 

energii dla modelowanych elementów instalacji zasilania w trakcie standardowych testów drogowych, w warun-

kach dynamicznie zmieniających się efektów cieplnych. Przedstawiono przykłady symulacji realizowanej w 

oparciu o modele podzespołów wykonane za pomocą języka modelowania multidyscyplinarnego VHDL-AMS. 

Słowa kluczowe: instalacja EE pojazdu, wirtualne projektowanie, architektura sprzętu i oprogramowania, 

systemy wbudowane sterowania 

 

1. Wstęp 

Funkcje współczesnego pojazdu są realizowane 

poprzez setki  jego systemów i podsystemów me-

chatronicznych odpowiedzialnych za sprawność, 

niezawodność, bezpieczeństwo i komfort jazdy. 

Wszystkie te układy wymagają pewnej komunikacji 

i zasilania. Pokładowa sieć komputerowa to zbiór 

różnych standardów i protokołów komunikacyjnych 

Controller Area Network (CAN), Local Intercon-

nect Network (LIN) czy też FlexRay standard 

wprowadzany dla systemów sterowania X-by-wire . 

Zaplanowanie odpowiednich elementów sieci, ich 

rozmieszczenia i fizycznego połączenia jest zada-

niem, którego właściwe rozwiązanie ma wielkie 

znaczenie dla jakości i niezawodności finalnego 

produktu. Wzrost ilości układów mechatronicznych 

zwiększył znacznie zapotrzebowanie na energię 

elektryczną pochodzącą zarówno z akumulatorów 

jak i generatorów prądu. Równie istotnym stało się 

więc precyzyjne dobranie elementów układu zasi-

lania oraz algorytmów optymalizujących wytwa-

rzanie i rozdział energii elektrycznej [1]. 

Przyjęte w czasie projektowania rozwiązania 

muszą zapewniać właściwe działanie systemów i 

podsystemów zarówno w warunkach znamiono-

wych jak i przy możliwych odchyleniach wynikają-

cych z różnych procesów i technologii produkcji 

oraz warunków środowiskowych. Zastosowanie 

tradycyjnych metod projektowania uniemożliwia 

osiągnięcie celów ze względu na niemożliwość 

budowy wystarczającej ilości fizycznych prototy-

pów.  

Wirtualne prototypowanie poprzez symulacje 

jest obecnie najlepszym sposobem zapewnienia nie 

tylko jakości ale i niezawodności instalacji elek-

tryczno-elektronicznej EE pojazdu. Metodyka ta-

kiego podejścia obejmuje symulację w warunkach 

znamionowych, analizę wrażliwości, analizę staty-

styczną oraz analizę rodzajów i skutków możliwych 

błędów [5], [7].  

W analizie wrażliwości badany jest wpływ tole-

rancji parametrów przyjętych dla modelu na cha-

rakterystyki układu. Określając procentowe odchy-

lenia od wartości znamionowej wybranego parame-

tru możliwe jest uszeregowanie parametrów według 

stopnia, w jakim ich tolerancja wpływa na daną 

charakterystykę. Analizy statystyczne Monte Carlo 

(MC) i najgorszego przypadku (WCA) umożliwiają 

wykonywanie obliczeń modelu z uwzględnieniem 

tolerancji parametrów zgodnej z przyjętym rozkła-

dem losowym i uwzględniają odpowiednio wszyst-

kie lub jedynie skrajne wartości wybranych para-

metrów. Analiza rodzajów i skutków możliwych 

błędów (FMEA) ma za zadanie zapobiec skutkom 

wad powstających w procesie projektowania i wy-

twarzania oraz uszkodzeń podczas eksploatacji.  

Pokładowa sieć komputerowa pojazdu zawiera 

wbudowane systemy sprzętowo-programowe ste-

rowania, zarządzające układami zasilania elek-

trycznego silnika spalinowego i jego osprzętu, 
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skrzyni biegów i układów sterowanych X-by-Wire 

oraz innych odbiorników mocy.  

Magistrala multipleksowana jest obok instalacji 

zasilania w energię elektryczną najbardziej kry-

tycznym elementem instalacji EE pojazdu.  

Projektowanie instalacji EE pojazdu wymaga 

wykorzystania zarówno uniwersalnych modeli 

przewodów elektrycznych, złączy, bezpieczników, 

filtrów jak i modeli specjalnych obejmujących 

konkretne sterowniki wraz z oprogramowaniem, 

interfejsy, czujniki i urządzenia wykonawcze. W 

takiej sytuacji najodpowiedniejszym sposobem 

modelowania jest odwołanie się do języków multi-

dyscyplinarnych opisu sprzętu takich jak VHDL 

czy MAST. Dodatkowym walorem tego podejścia 

jest dostępność olbrzymiej ilości modeli systemów i 

podsystemów mechatronicznych pojazdów pocho-

dzących od producentów.  

Różne platformy programowe wirtualnego pro-

jektowania opierają się na standardach samocho-

dowych w zakresie stosowanych modeli podzespo-

łów Grupy VDA FAT-AK30 i  strukturze oprogra-

mowania AUTOSAR [4]. Umożliwiają projekto-

wanie graficzne oraz analizę matematyczną stanów 

statycznych i dynamicznych w dziedzinie czasu i 

częstotliwości. 

Projektowanie wirtualne instalacji EE pojazdu 

obejmuje zespoły i podzespoły instalacji elektrycz-

nej pojazdu, pokładowe sieci komputerowe i elek-

troniczne moduły sterujące oraz zespoły i instalacje 

mechaniczne, hydrauliczne, pneumatyczne i ciepl-

ne. Proces zapoczątkowany opracowywaniem kon-

cepcji obejmuje modelowanie logiki za pomocą 

transmitancyjnych schematów blokowych, tworze-

nie topologii instalacji i sieci pokładowych oraz 

fazę szczegółowej analizy działania urządzeń wy-

konanych w różnych technologiach i zawierających 

zarówno część sprzętową jak i oprogramowanie [6]. 

 

2. Wirtualne stanowisko projektowania 

Wszystkie układy mechatroniki samochodowej 

wymagają niezawodnego zasilania. Zapotrzebowa-

nie szczytowe w energię elektryczną może osiągać 

nawet kilkanaście kW, co przekracza możliwości 

obecnie stosowanych źródeł [3]. Od wielu lat trwają 

badania związane z rozdziałem obciążeń na dwa 

obwody o napięciach roboczych 14V i 42V. Nieza-

leżnie od przyjętej koncepcji instalacji jedno lub 

dwunapięciowej, optymalizacja bilansu energetycz-

nego instalacji wymaga przygotowania i zweryfi-

kowania modelu a następnie algorytmów zarządza-

nia wytwarzaniem i rozdziałem energii w odpo-

wiednich cyklach jazdy. W zależności od priorytetu 

przyjętego dla podsystemu, np. układ hamulcowy, 

należy zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeń-

stwa z punktu widzenia dostępu do energii elek-

trycznej pochodzącej z alternatora lub akumulatora. 

Dla zagwarantowania właściwej pracy syste-

mów i podsystemów mechatronicznych pojazdu 

konieczne jest także zaprojektowanie i symulacyjne 

zweryfikowanie funkcjonowania magistrali pokła-

dowej w szczególności  w zakresie przebiegów 

czasowych [2]. Obok optymalizacji w zakresie 

transmisji danych „na czas” wirtualne projektowa-

nie umożliwia optymalizację alokacji bloków pro-

gramowych pomiędzy mikrokontrolerami. Wyma-

ganie to wynika z koncepcji standardu AUTOSAR, 

który zmienia dotychczas preferowaną architekturę 

sprzętowo-programową pokładowej sieci kompute-

rowej. Zakłada się że każdy mikrokontroler wypo-

sażony będzie w interfejs RTE (Real Time Envi-

ronment), pozwalający na realizację dowolnej pro-

cedury programowej, niezależnie od jej funkcji w 

pojeździe. Symulacja komputerowa umożliwi więc 

minimalizację ilości centralnych jednostek sterują-

cych (CPU) systemu pokładowego.  

W niniejszym artykule przedstawiono zagad-

nienie wstępnych badań własności dynamicznych 

instalacji  elektrycznej pojazdu w oparciu o modele 

programowe VHDL-AMS alternatora, akumulatora, 

stacyjki, przewodów, przełączników i obciążeń 

oraz zadajnika cyklu jazdy i sterownika obciążeń.  

Wykaz zastosowanych elementów oraz ich 

oznaczenia podano w tabeli 1, a model instalacji 

elektrycznej wraz z przykładowymi parametrami, 

wykonany na stanowisku projektowym Simplorer 

ANSOFT [8] pokazano na rys.1. Simlorer jest czę-

ścią pakietu oprogramowania EDA firmy ANSYS 

Inc., wykorzystywanego do automatyzacji projek-

towania systemów mechatroniki w przemyśle sa-

mochodowym. 

 

 

Nazwa elementu 

 

Oznaczenie modelu 

Alternator alternator1 

Akumulator bat_soc1 

Przewody elektryczne wire1, wire2, wire3, wire4, wire5 

Stacyjka ignition1 

Obciążenia load0, load1, load2 

Kondensator c1 

Zadajnik cyklu jazdy powertrain1 

Sterownik obciążeń control_panel1 

 
Tabela 1. Wykaz elementów modelu na stanowisku badawczym 
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Rys.1. Wirtualne stanowisko projektowania instalacji elektrycznej pojazdu (platforma Simplorer ANSOFT) 

 

 

Na stanowisku projektowym wykorzystano al-

ternator 12V/90A o charakterystyce wydatku prą-

dowego wg. modelu „VHDL-AMS Alternator mo-

del with characteristic” wykonanego przez ANSO-

FT Corporation [8]. Alternator zamodelowano jako 

układ z dwoma portami wyjściowymi typu elek-

trycznego i portem wejściowym typu wirującego do 

którego dołączono sygnał z zadajnika cyklu jazdy 

w teście drogowym. Wyjścia sygnałowe modelu 

przekazują informacje o prędkości obrotowej, na-

pięciu wyjściowym i momencie obrotowym alter-

natora. 

Akumulator 12V, którego model „VHDL-AMS 

Battery Model with SOC output” [8] jest rozsze-

rzoną przez ANSOFT Corporation wersją skalowa-

nego modelu akumulatora Grupy MSR VDA FAT-

AK30 zawiera dwa porty typu elektrycznego oraz 

dwa wyjścia sygnałowe napięcia wyjściowego i 

stanu naładowania akumulatora. Stopień naładowa-

nia określa stosunek chwilowej ilości ładunku elek-

trycznego zgromadzonego w akumulatorze do mak-

symalnej wartości ładunku przy napięciu 14V. 

Do zamodelowania pozostałych elementów pro-

jektu wykorzystano zmodyfikowane modele z bi-

bliotek Grupy MSR VDA FAT-AK30. 

 

3. Badania symulacyjne 

Wykonano badania modelu instalacji o parame-

trach podanych na rys.1, w różnych testach drogo-

wych, generowanych przez zadajnik z portem wyj-

ściowym typu wirującego n_out . Deklarację biblio-

tek i definicję interfejsu modelu powertain1 przed-

stawiono poniżej. 

 

LIBRARY ieee;  

USE ieee.math_real.all; 

USE ieee.electrical_systems.ALL; 

USE ieee.mechanical_systems.ALL; 

 

ENTITY powertrain IS  

  PORT ( 

    TERMINAL n_out : rotational_v);   

--prędkość obrotowa alternatora 

END entity; 

 

Panel sterujący zastosowany na stanowisku pro-

jektowym generuje pięć sygnałów wyjściowych, 

logiczny sygnał CTRL_SWITCH sterujący stacyjką 

oraz cztery sygnały typu rzeczywistego 

CTRL_LOAD0, CTRL_LOAD1, CTRL_LOAD2, 

o wartościach <0,1>, sterujące wartościami obcią-

żeń  i sygnał T_ENV temperatury otoczenia [K]. 

Deklarację bibliotek i definicję interfejsu modelu 

control_panel1 przedstawiono poniżej. 

 

LIBRARY ieee; 

USE ieee.std_logic_1164.ALL; 

 entity CONTROL_PANEL is 

  port ( 

    signal CTRL_SWITCH: out STD_LOGIC := 

'0';   

-- kluczyk stacyjki 

    signal CTRL_LOAD0:   out REAL := 0.0;       

-- obciążenie typu 0 [W] 

    signal CTRL_LOAD1:  out REAL := 0.0;       

-- obciążenie typu 1 [W] 

    signal CTRL_LOAD2:  out REAL := 0.0;       

-- obciążenie typu 2 [W] 

    signal T_ENV:       out REAL := 290.0       

-- temperatura otoczenia [K] 

    ); 

end entity; 
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Diagramy czasowe sygnałów zadajnika cyklu jazdy 

w teście trwającym 600s, powertrain1.vhe_rpm i 

panelu sterującego control_panel1.ctrl_load0, con-

trol_panel1.ctrl_load2, wykorzystywane w symula-

cji, pokazano na rys. 2, natomiast przebieg napięcia 

w projektowanej instalacji zasilającej 12V 

bat_soc.1_out [V]    pracującej bez obciążeń ilu-

struje charakterystyka na rys.3. 

 

 
Rys. 2. Sygnały wyjściowe zadajnika cyklu jazdy i panelu 

sterującego obciążeniami 

 

 
Rys. 3. Przebiegi napięcia ładowania w instalacji 12V 

 

Na kolejnych rysunkach 4 i 5 przedstawiono 

wybrane w trakcie testowania instalacji elektrycz-

nej z obciążeniami load0 i load2, charakterystyki 

sygnałów napięcia akumulatora bat_soc1.v_out[V], 

prądu na obciążeniu load0.i[A], prędkości obroto-

wej alternatora alternator1.speed_out [rpm], prądu 

wyjściowego alternatora alternator1.current.out[A],  

prądu na obciążeniu load2.i[A] oraz stopnia nała-

dowania akumulatora bat.soc1.soc.out. 

 

 
Rys.4. Charakterystyki wybranych sygnałów w instalacji 12V  

z obciążeniami load0 i load2 

 

 
Rys.5. Charakterystyka zmian stopnia naładowania akumulatora 

 

Napięcie w instalacji elektrycznej wykazuje 

znaczne wahania w czasie trwania testu. Przy ni-

skich prędkościach obrotowych alternatora i zwięk-

szonym zapotrzebowaniu na energię elektryczną 

prąd pobierany jest także z akumulatora, co powo-

duje chwilowe spadki stopnia naładowania. 

 

4. Podsumowanie 

Wykonane badania symulacyjne i uzyskane 

charakterystyki pozwalają na weryfikację działania 

instalacji zasilającej przy różnym charakterze ilo-

ściowo-czasowym obciążeń w warunkach dyna-

micznie zmieniających się stanów cieplnych i róż-

nych warunkach drogowych. Po zamodelowaniu 

wbudowanego programowego systemu sterowania 

możliwe jest także optymalizowanie algorytmów 

zarządzania rozdziałem energii elektrycznej redu-

kującego lub wyłączającego zasilanie odbiorników 

o niższym priorytecie. Dla uzyskania pełnego obra-

zu analizowanych systemów i podsystemów do 

projektu należy dołączyć modele pokładowej sieci 

komputerowej i wykonać weryfikację przebiegów 

czasowych warstwy fizycznej magistrali w różnych 

warunkach środowiskowych. Przy stosowaniu stan-

dardu AUTOSAR, możliwa jest również optymali-

zacja alokacji bloków programowych pomiędzy 

mikrokontrolerami.  

Większość podzespołów instalacji elektrycznej 

i sieci pokładowej pojazdów posiada modele 

VHDL-AMS według normy IEEE 1076.1., dostęp-

ne w bibliotekach producentów. Projektowanie 

nowych lub testowanie istniejących rozwiązań 

wymaga modyfikacji zgromadzonych baz danych. 

Projektowanie wirtualne instalacji EE pojazdu 

oparte na modelach stosowanego sprzętu i opro-

gramowania umożliwia interaktywny podgląd cha-

rakterystyk w interesujących nas punktach jeszcze 

nie istniejącego prototypu. Dodatkowo prowadzona 

analiza parametryczna oraz analizy rodzajów i 

skutków możliwych błędów pozwalają na optyma-

lizację systemu polegającą na zwiększeniu jego 

stabilności i niezawodności. 
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Skróty i oznaczenia 

EE system Electronic Electrical System / 

System elektroniczno elektryczny 

VDA/FAT-

AK30 

German Association of the Au-

tomotive Industry / Association 

for Research in Automobile 

Technology / Zrzeszenie Prze-

mysłu Samochodowego Niemiec 

/ Ośrodek Badawczy Techniki 

Samochodowej – Grupa Robo-

cza 30 

MSR Manufacturer Supplier Relation-

ship / Związek Producentów i 

Dostawców 

VHDL-AMS Very High Speed Hardware 

Description Language – Analog 

and Mixed Signal / Bardzo szyb-

ki język opisu sprzętu – Sygnały 

analogowe i mieszane        

AUTOSAR Automotive Open System Archi-

tecture / System otwartej archi-

tektury w technice samochodo-

wej 

EDA Electronic Design Automation / 

Automatyzacja projektowania 

elektroniki 
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