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Streszczenie 

W artykule zaproponowano zastosowanie pokładowego rejestratora parametrów dla uzyskania wyników ekspe-

rymentalnych pozwalających na analizę energetyczną wózka elektrycznego. Omówiono metodykę przetwarzania 

danych pomiarowych oraz sposób wykonywania przejazdów dla określenia zapotrzebowania na moc w funkcji 

prędkości, skuteczności hamowania odzyskowego oraz stopnia chwilowego przeciążenia napędu elektrycznego 

podczas przyspieszania. Uzyskane wyniki pokazują, iż wartości i zależności charakteryzujące energochłonność 

wózka są znacząco różne od literaturowych, dotyczących pojazdów większych mocy i prędkości.  

 

WSTĘP 

Nowe dyrektywy ochrony środowiska stymulują badania i roz-
wój innowacyjnych systemów napędowych pojazdów. Udoskonala-
ne są konstrukcje silników spalinowych, wyraźnie rośnie także 
udział samochodów hybrydowych w sprzedaży nowych aut [1] [2]. 
Rozwój technologii akumulatorów elektrochemicznych spowodował 
również powrót zainteresowania samochodami elektrycznymi, które 
cechowały się do niedawna niewystarczającym zasięgiem. Opubli-
kowane ostatnio badania nad sposobem użytkowania pojazdów 
wykazują, że z punktu widzenia zasięgu aż 80% samochodów 
osobowych mogłoby być z powodzeniem zastąpionych nowocze-
snymi pojazdami elektrycznymi [3].  

Analiza energochłonności pojazdów oraz sposobów jej redukcji 
jest przedmiotem wielu prac naukowych. W pracy [4] przedstawiono 
analizę energochłonności przykładowego samochodu pokonującego 
dwie trasy o różnym charakterze. Oszacowano także możliwe 
oszczędności energii wynikające z odzysku energii hamowania. 
Wskazano, iż oszczędność ta może wynosić w cyklu miejskim 
nawet 50%. W artykule [5] przeanalizowano wpływ nawierzchni, po 
której porusza się pojazd na jego energochłonność. Wskazano na 
potrzebę uwzględniania tego czynnika przy optymalizacji energe-
tycznej przejazdów. Zagadnienia optymalizacji trasy przejazdu pod 
kątem zużycia energii pojazdu elektrycznego przedstawiono także w 
artykule [6]. W pracy [7] dokonano analizy energetycznej roweru 
elektrycznego, uwzględniając dodatkowo sprawność ładowarki. 

 W literaturze opisano także układy umożliwiające rejestrację 
mocy i energii samochodów elektrycznych. W [8] zaproponowano 
układ odczytujący parametry układu napędowego poprzez rejestra-
cję odpowiednich przesyłanych w fabrycznej sieci informatycznej 
samochodu elektrycznego. Autorzy [9] zaproponowali z kolei system 
rejestrujący oparty na odrębnych przetwornikach pomiarowych, 
dedykowany dla małego samochodu elektrycznego typu Zilent 
Courant. 

Opublikowane wyniki analiz energochłonności pojazdów elek-
trycznych dotyczą zazwyczaj samochodów osobowych. Przedmio-
tem niniejszej analizy jest wózek elektryczny. Odmienne uwarunko-
wania techniczne pojazdów powodują, iż nie wszystkie zależności 
zaobserwowane w samochodach osobowych można uogólnić na 
wózki o relatywnie małych prędkościach jazdy i ograniczonej 
sprawności układu napędowego. Przedstawione w niniejszej pracy 
badania dotyczą m.in. efektywności hamowania odzyskowego oraz 
zapotrzebowania na moc w funkcji ustalonej prędkości jazdy wózka. 
Wzorem autorów większości opublikowanych analiz tego typu ba-

dania oparto na wynikach uzyskanych podczas przejazdów rzeczy-
wistym wózkiem elektrycznym, wyposażonym w opracowany pokła-
dowy rejestrator parametrów. 

1. POKŁADOWY REJESTRATOR PARAMETRÓW  

Rejestrator parametrów dedykowany jest dla wózka elektrycz-
nego typu 745 produkcji Melex, przedstawionego na rysunku 1. 
Wózek wyposażony jest w zestaw akumulatorów kwasowo-
ołowiowych o napięciu znamionowym 36 V i pojemności 220 Ah. 
Silnikiem trakcyjnym jest obcowzbudna maszyna prądu stałego o 
mocy znamionowej 2,1 kW. Silnik sterowany jest za pośrednictwem 
energoelektronicznego układu SepEx 1243-4301 zbudowanego na 
bazie tranzystorów MOSFET. Układ SepEx umożliwia płynną regu-
lację momentu silnika, a także realizację hamowania dynamicznego 
ze zwrotem odzyskanej energii do akumulatorów. Maksymalne 
prędkości pojazdu podawane przez producenta to: 25 km/h przy 
jeździe do przodu i 15 km/h przy jeździe w tył. 

  

 
Rys. 1. Wózek elektryczny Melex 745 wyposażony w pokładowy 
rejestrator parametrów  
 

Strukturę rejestratora parametrów przedstawiono na rysunku 2. 

Układ wykorzystuje moduł pomiarowy typu DAQ_lite zawierający 
12-bitowy przetwornik analogowy. Moduł pomiarowy ma 8 wejść 
analogowych i umożliwia pomiar wielkości z częstością do 49 kHz. 
Moduł przyłączony jest za pomocą interfejsu USB do komputera 
panelowego TREK-775, zamontowanego na desce rozdzielczej 
wózka. Komputer o niewielkiej mocy obliczeniowej, wyposażony w 
ekran dotykowy o przekątnej 10,4”, na bieżąco odczytuje parametry 
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mierzone przez moduł pomiarowy i zapisuje je do pliku. Doposaże-
nie komputera panelowego w kartę Wi-Fi pozwala na zautomatyzo-
wane przesyłanie zapisanych plików do komputera stacjonarnego w 
celu przetworzenia danych i ich analizy. 

W celu dostosowania sygnałów mierzonych do wymagań mo-
dułu pomiarowego zastosowano szereg przetworników pomiaro-
wych. W większości są to przetworniki prądu na napięcie oraz na-
pięcia na napięcie z odpowiednio dobranymi rezystorami, ustalają-
cymi stałą przetwarzania. W torze pomiaru napięcia twornika silnika 
zastosowano dodatkowo dolnoprzepustowy filtr RC. Napięcie to jest 
napięciem prostokątnym o częstotliwości 16 kHz i zmiennym współ-
czynniku wypełnienia. Zastosowanie filtru umożliwia rejestrację 
napięcia twornika z częstotliwością 10 Hz, dostosowaną do wolno-
zmiennego charakteru pozostałych sygnałów. 

Do pomiaru prędkości pojazdu wykorzystano fabryczny prze-
twornik obrotowo-impulsowy zamontowany na wale silnika. Dla 
dostosowania sygnału do wymagań modułu pomiarowego, zapro-
jektowano przetwornik częstotliwości na napięcie z separacją gal-
waniczną. 

Układ rejestrujący zasilany jest z akumulatorów wózka, zatem 
używanie go powiększa tzw. moc potrzeb nietrakcyjnych pojazdu. 
Moc pobierana przez układ nie przekracza jednak 30 W, więc dla 
przykładu jest ona blisko 3-krotnie mniejsza od mocy pobieranej 
przez światła mijania wózka. 

2. METODYKA PRZETWARZANIA DANYCH POMIARO-
WYCH 

Rejestrator pokładowy zapisuje przebiegi prądów i napięć mie-
rzonych w różnych punktach układu napędowego do plików. Czę-
stość pomiaru wynosi f = 10 Hz. W konsekwencji plik wynikowy z 

rejestracji zawiera n = fT + 1 pomiarów każdej wielkości, gdzie T 
jest czasem trwania rejestracji. Analiza energetyczna wymaga 
przetworzenia zarejestrowanych wielkości w celu obliczenia mocy i 
energii.  

Na podstawie wybranych prądów i napięć obliczana jest moc 
pobierana z zestawu akumulatorów Pa: 

 

][][][ kakaka UIP   (1) 

 
gdzie:  
k – numer pomiaru z przedziału 1..n, 
Ia[k] – prąd pobierany z zestawu akumulatorów w dyskretnej chwili 
k, 
Ua[k] – napięcie zestawu akumulatorów w dyskretnej chwili k 

 
 
 

oraz moc pobierana przez silnik elektryczny Ps: 

 

][][][ ksksks UIP   (2) 

gdzie:  
k – numer pomiaru z przedziału 1..n, 
Is[k] – prąd twornika silnika w dyskretnej chwili k, 
Us[k] – napięcie twornika silnika w dyskretnej chwili k. 

 
W przyjętej analizie założono, iż moc uzwojenia wzbudzenia 

silnika jest pomijalna. Energia obliczana jest poprzez całkowanie 
dyskretnego przebiegu mocy metodą trapezów. Wartość energii 
pobranej z zestawu akumulatorów w dyskretnej chwili k wynosi:  
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gdzie:  
f – częstotliwość rejestracji parametrów. 
 

Analogicznie obliczana jest wartość energii pobranej przez sil-
nik: 
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Wartości obliczone za pomocą (3) i (4) dotyczą bilansu 

uwzględniającego zarówno energię pobraną podczas rozpędzania 
wózka oraz jazdy, jak i odzyskaną w trakcie hamowania odzysko-
wego. W celu rozróżnienia energii pobranej oraz odzyskanej, doda-
wane są tylko składniki sumy o odpowiednim znaku – dla energii 
pobranej są to składniki dodatnie, a dla energii odzyskanej składniki 
ujemne. 

3. CEL I ZAKRES ANALIZY 

W kontekście opublikowanych analiz energochłonności pojazdów 
badany wózek elektryczny jest pojazdem nietypowym. Jest to po-
jazd niewielkiej mocy i małej prędkości maksymalnej w relacji do 
samochodu. Napęd wózka umożliwia realizację hamowania odzy-
skowego, co wpływa na bilans energetyczny, a jednocześnie jest 
funkcjonalnością rzadko stosowaną w pojazdach o niewielkiej masie 
i mocy. W związku z powyższym analiza energetyczna wózka Melex 
jest interesująca z badawczego punktu widzenia. Przeprowadzona 
analiza oparta jest na wymienionych poniżej pytaniach badawczych, 
opatrzonych krótkim komentarzem: 

 

 
Rys. 2.  Struktura pokładowego systemu rejestrującego 
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1. Elektryczny napęd pojazdów umożliwia krótkotrwałe przecią-
żenie w celu uzyskania większej dynamiki ruchu. Jakie jest 
maksymalne przyspieszenie wózka i z jaką krotnością wzglę-
dem mocy znamionowej przeciążany jest silnik trakcyjny pod-
czas rozruchu? 

2. Prędkość maksymalna wózka uwarunkowana jest jego opora-
mi ruchu oraz mocą napędu elektrycznego. Z uwagi na nie-
wielkie osiągane prędkości charakter zmian oporów w funkcji 
prędkości może być znacząco inny niż np. dla samochodów 
lub pociągów [10]. Jak zmienia się zapotrzebowanie wózka na 
moc w funkcji osiąganej prędkości oraz jak zmienia się ener-
gochłonność wózka w zależności od ustalonej prędkości jaz-
dy? 

3. Dla samochodów, tramwajów oraz pojazdów metra podaje się, 
że energia zwrócona do akumulatorów lub sieci podczas ha-
mowania odzyskowego może w korzystnych warunkach osią-
gnąć poziom 50%. Jaka jest maksymalna skuteczność odzy-
skiwania energii hamowania w badanym wózku? 

 
Badania potrzebne do analizy energetycznej wykonano przyj-

mując następujące założenia: 
– rozważa się ruch pojazdu na jezdni o profilu poziomym, 

pojazd jest nieobciążony, tj. brak pasażerów oraz ładunku, moc 
potrzeb własnych jest ograniczona, tj. światła i inne odbiorniki 
dodatkowe są wyłączone; zmierzona moc potrzeb nietrakcyj-
nych w takich warunkach jest na poziomie 30–40 W, z czego 
większość pobierana jest przez pokładowy rejestrator parame-
trów.  

4. WYNIKI ANALIZY 

W celu określenia maksymalnego przyspieszenia wózka oraz 
krotności określającej stopień przeciążenia silnika podczas rozruchu 
zarejestrowano parametry wózka podczas cyklu jazdy składającego 
się z: 

1. rozruchu z maksymalnym przyspieszeniem do prędkości 
25 km/h; 

2. hamowania odzyskowego do zatrzymania. 
 
Przebiegi wykreślone na podstawie wykonanej rejestracji 

przedstawiono na rysunku 3. Przyspieszenie wózka w zakresie 
prędkości 0–15 km/h jest w przybliżeniu stałe. Nachylenie prostej 
aproksymującej przebieg prędkości dla tego zakresu jej zmian 
wskazuje, iż wartość maksymalnego przyspieszenia wynosi w przy-
bliżeniu 3,5 m/s2. Maksymalna moc pobierana przez silnik trakcyjny 
jest na poziomie 4 kW, co wskazuje na około dwukrotne chwilowe 
przeciążenie napędu. 

Dla określenia zapotrzebowanie wózka na moc w funkcji pręd-
kości wykonano serię przejazdów zawierających fazę jazdy z usta-
loną prędkością. Wartość ustalonej prędkości w poszczególnych 
przejazdach zmieniano. Z wyników rejestracji odczytano moc pobie-
raną z akumulatorów podczas jazdy z ustaloną prędkością oraz 
wartość tej prędkości. Z uwagi na występujące w przebiegach skła-
dowe szybkozmienne o niewielkiej amplitudzie (p. rysunek 3), od-
czytane wartości mocy i prędkości są wartościami uśrednionymi za 
okres 1 s.  

Pary wartości moc-prędkość wykorzystano dodatkowo do okre-
ślenia, jak zmienia się energochłonność wózka w funkcji prędkości 
ustalonej. Dokonano standaryzacji danych obliczając dla każdego 
przypadku wariantu znormalizowaną wartość energii odpowiadającą 
przejazdowi odcinka wynoszącego 100 km: 
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gdzie:  
v – ustalona prędkość jazdy, 
P – moc pobierana przy ustalonej prędkości jazdy. 
 

 
Rys. 3.   Wyniki rejestracji i przetwarzania danych związanych z cyklem rozruch-hamowanie 
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Wyniki przedstawiające zapotrzebowania wózka na moc oraz 
znormalizowaną energochłonność w funkcji prędkości ustalonej 
przedstawiono na rysunku 4. Wyniki wskazują, iż zapotrzebowanie 
na moc jest w przybliżeniu funkcją liniową przecinającą oś rzędnych 
w wartości ok. 30 W, a więc na poziomie mocy potrzeb nietrakcyj-
nych. Liniowy charakter zmian przedstawionej zależności wskazuje, 
iż opory ruchu wózka są w przybliżeniu stałe, niezależnie od pręd-
kości. Pomimo dużej powierzchni czołowej opory aerodynamiczne 
uzależniane od kwadratu prędkości są zatem w przypadku badane-
go wózka pomijalne. W związku z powyższym energia potrzebna do 
przejechania określonego dystansu jest w przybliżeniu niezależna 
od prędkości jazdy. Funkcja liniowa będąca aproksymacją obliczo-
nych punktów ma ujemny współczynnik kierunkowy o niewielkiej 
wartości bezwzględnej. Jest to związane z mocą potrzeb nietrakcyj-
nych, której czas pobierania zależy od prędkości pokonywania 
odcinka. Wpływ na wartość współczynnika ma także rozkład błędów 
stochastycznych w wykorzystywanym zestawie pomiarów. W przy-
bliżeniu można przyjąć, iż energochłonność całkowita wózka jest 
niezależna od prędkości jazdy i wynosi 8–9 kWh/100 km. 

Skuteczność hamowania odzyskowego zdefiniowano za pomo-
cą współczynnika będącego ilorazem energii pobranej z akumulato-
rów wózka podczas danego przejazdu do energii zwróconej do 
akumulatorów wskutek hamowania odzyskowego. W celu określe-
nia maksymalnej wartości współczynnika odzysku energii zapropo-
nowano cykl jazdy składający się z: 
1. rozruchu z maksymalnym przyspieszeniem do prędkości vmax; 
2. hamowania odzyskowego do zatrzymania. 

 
W cykl taki jest optymalny z punktu widzenia ilości energii od-

zyskanej, jednak wartość optymalnej prędkości vmax jest uzależnio-
na od szeregu czynników. W związku z tym współczynnik odzysku 
energii wyznaczony został wielokrotnie, dla ok. 20 przejazdów o 
różnej prędkości vmax. Wyniki analizy przedstawiono na rysunku 5. 

Największe wartości współczynnika uzyskano dla przejazdów o 
prędkościach maksymalnych z zakresu 12–25 km/h. Nie przekra-
czają one 30%. 

PODSUMOWANIE 

Doposażenie wózka elektrycznego w dedykowany pokładowy 
układ rejestrujący parametry umożliwia wykonanie analizę energe-
tycznej w oparciu o wyniki eksperymentalne. Zaproponowana meto-
dyka wykonywania przejazdów oraz przetwarzania wyników pozwo-
liła odpowiedzieć na sformułowane pytania badawcze. 

W celu zwiększenia dynamiki rozruchu napęd wózka jest chwi-
lowo przeciążany, osiągając moc około dwukrotnie większą od 
znamionowej. Możliwość taka, właściwa dla elektrycznych napędów 
pojazdów, pozwala na uzyskanie stałego przyspieszenia początko-
wego o wartości 3,5 m/s2 w dużym zakresie prędkości 0–15 km/h. 

Pomimo relatywnie dużej powierzchni czołowej składowa opo-
rów ruchu związana z aerodynamiką jest dla wózka Melex pomijal-
na. W zakresie prędkości technicznych wózka energochłonność 
całkowitą można uznać za niezależną od prędkości. Efektywność 
hamowania odzyskowego jest w wózku Melex blisko dwukrotnie 
mniejsza niż w pojazdach szynowych lub samochodach osobowych. 
Maksymalne wartości współczynnika odzysku energii nie przekra-
czają 30%. 

Popularyzacja napędu elektrycznego motywuje do uwzględnie-
nia zagadnień związanych z pojazdami elektrycznymi w kształceniu 
inżynierów. Analiza energochłonności, szczególnie przeprowadzona 
w atrakcyjnej formie opartej na danych z rzeczywistych przejazdów, 
jest ciekawym tematem dla studentów kierunków takich jak: elektro-
technika, mechatronika czy transport. Wózek Melex doposażony w 
pokładowy system rejestrujący jest ciekawą propozycją układu 
dydaktycznego. Wózek taki jest znacząco tańszy od elektrycznego 
samochodu osobowego, nie wymaga rejestracji, a jego niewielkie 

 
Rys. 4.  Zapotrzebowanie wózka na moc oraz znormalizowana energochłonność w funkcji prędkości ustalonej 

 

 
Rys. 5.  Zależność współczynnika odzysku energii od prędkości maksymalnej cyklu rozruch-hamowanie 
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prędkości jazdy pozwalają na relatywnie bezpieczne użytkowanie 
przez studentów. Jednocześnie, ogólne zależności związane z 
dynamiką i energochłonnością ruchu wózka można – z odpowied-
nim komentarzem – przenieść na większe pojazdy elektryczne. 
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ANALYSIS OF ELECTRIC VEHICLE 
ENERGY CONSUMPTION  
BASED ON ON-BOARD  

PARAMETER RECORDER 

Abstract 

The paper proposes the use of on-board data re-

corder to obtain experimental results which allow for 

energy consumption analysis in electric trolley. A 

methodology for measurement data processing and 

constructing driving cycles was discussed in order to 

determine the demand for power as a function of speed, 

effectiveness of regenerative braking and electric motor 

overload ratio during acceleration. The results show 

that the values and relationships characterizing the 

energy consumption of the trolley are significantly dif-

ferent from the ones given in references, determined for 

vehicles higher power and speed. 
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