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Celem zaprezentowanych bada� odzysku energii hamowania było poznanie mo�liwo�ci ba-

danego, hybrydowego układu nap�dowego oraz zaproponowanie parametrów pracy układu przy 

uzyskaniu mo�liwie niskiego zu�ycia paliwa i niskiej toksyczno�ci spalin. Istotnym zagadnieniem 

prowadzonych bada� było zidentyfikowanie fragmentu zaproponowanego modelu układu nap�-

dowego zwi�zanego z odzyskiem energii hamowania. W efekcie przeprowadzonych bada�

otrzymano przebiegi wielko�ci charakterystycznych dla omawianego procesu, które pozwoliły 

zaproponowa� parametry jego realizacji i zidentyfikowa� przyj�ty do bada� model. 

1. Wst�p 

Obiektem bada� jest prototypowy, hybrydowy układ nap�dowy przeznaczony do 

autobusu komunikacji miejskiej. Prototyp układu nap�dowego został zbudowany  

w Instytucie Pojazdów Politechniki Łódzkiej na bazie podzespołów firmy Rexroth. 

Kompletny układ zabudowano w autobusie Ikarus 266, który posłu�ył jako rzeczywi-

sty obiekt bada� poligonowych. 

Przedstawione badania eksperymentalne i symulacyjne obejmuj� proces odzysku 

energii hamowania. Badania eksperymentalne przeprowadzono na obiekcie rzeczywi-

stym, natomiast symulacyjne przy wykorzystaniu programu symulacyjnego opartego 

na bibliotece Simulink w �rodowisku Matlab i zaproponowanego modelu matema-

tycznego układu nap�dowego. 

Uproszczony schemat ideowy układu nap�dowego zaprezentowano na rysunku 1. 

Podstawowe elementy, z których zbudowany jest układ to: silnik spalinowy o zapłonie 

samoczynnym, pompa hydrostatyczna o zmiennej wydajno�ci (1), odwracalna jed-

nostka hydrostatyczna o zmiennej obj�to�ci roboczej (2), hydropneumatyczne akumu-

latory energii wysokiego i niskiego ci�nienia (3, 4), zespół zaworów logicznych (5) 

oraz mikroprocesorowy układ sterowania. 
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Rys. 1. Schemat hybrydowego układu nap�dowego hydrobusu [1]. 

Fig. 1. Scheme of hydrobus hybrid power transmission system [1]. 

Program symulacyjny (rys. 2) posiada wielopoziomow� budow� dzi�ki mo�liwo-

�ci wprowadzania do jego struktury subsystemów. Jako subsytemy przyj�to takie ele-

menty, jak: silnik spalinowy, pompa hydrostatyczna, hydrostatyczna jednostka nap�-

dowa, akumulatory energii oraz opory ruchu i układ sterowania. 

Rys. 2. Schemat blokowy struktury programu symulacyjnego [4]. 

Fig. 2. Block scheme of simulation program structure [4]. 

Badania procesu odzysku energii podczas hamowania pojazdu przeprowadzono  

w celu zaproponowania parametrów pracy układu sterowania i nap�dowego dla  

najcz��ciej spotykanych warunków jazdy w ruchu miejskim. Badania rekuperacji 

energii były kontynuacj� bada� prowadzonych dla procesów rozp�dzania i jazdy usta-

lonej pojazdu. Realizowano t� sam� warto�� opó�nienia i t� sam� pr�dko�� pocz�tko-

w� przy odzysku energii. Przed przyst�pieniem do bada� przyj�to warunki pocz�tko-

we: maksymalne opó�nienie (ah = 0,7 m/s
2
), pr�dko�� ko�cow� odzysku energii  

(Vk = 0 km/h). 

2.  Odzysk energii –  jazda dynamiczna 

Jako pierwsz� zaprezentowano prób� odzysku energii wyst�puj�c� po je�dzie dy-

namicznej. W próbach dotycz�cych jazdy dynamicznej abstrahuje si� od zało�e�, któ-

re dotycz� jazdy miejskiej i komfortu pasa�erów. Zało�eniem poszukiwania parame-
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trów pracy układu było osi�gniecie opó�nienia równego przyspieszeniu pojazdu w tej 

próbie (1,39 m/s
2
). Dodatkowym elementem poszukiwania parametrów pracy układu 

było znalezienie parametrów, przy których układ jest najefektywniejszy, czyli odzy-

skuje mo�liwie najwi�cej energii. Wyniki przykładowych prób zaprezentowano  

w tabeli 1. 

Tabela 1. Wybrane wyniki prób symulacyjnych dla doboru parametrów pracy układu podczas odzy-

sku energii dla jazdy dynamicznej (Vmax=50km/h, pmax=30MPa, pp=28MPa). 

ah – opó�nienie pojazdu podczas odzysku energii, pko – ci�nienie w układzie po zako�czeniu odzysku, 

sh – dystans na którym odzyskiwano energi�, Eo – energia odzyskana. 

Table 1. Selected outcomes of simulation probes for system work parameters choice during energy 

recuperation for dynamic drive (Vmax=50km/h, pmax=30MPa, pp=28MPa). 
ah – acceleration during energy recuperation, pko – presure at system after stopping recuperation,  

sh – distance of energy recuperation, Eo – recuperated energy. 

ah pko sh Eo Odzysk 
Lp. 

[m/s2] [MPa] [m] [MJ] [%] 

1 1,39 19,94 69,5 27,85 31,50 

2 1,16 22,76 83,3 33,73 38,15 

3 0,99 23,91 97,2 36,14 40,88 

4 0,96 24 100,8 36,39 41,16 

5 0,92 24,03 104,2 36,51 41,32 

6 0,9 23,99 107,7 36,45 41,23 

7 0,87 23,91 111,1 36,39 41,16 

Próby symulacyjne pokazały, �e aby uzyska� opó�nienie hamowania równe przy-

spieszeniu pojazdu (1,39m/s
2
) nale�y od pr�dko�ci 50 km/h zatrzyma� pojazd na dro-

dze równej 69,5 metra, odzyskuj�c przy tym 31,5% energii (tab.1, próba nr 1). W�ród 

pozostałych prób symulacyjnych mo�na wskaza� inn� (tab.1, próba nr 5), która cha-

rakteryzuje si� odzyskiem 41,32% energii. Próba ta pokazuje czysto teoretyczne, mo�-

liwo�ci prezentowanego układu nap�dowego. Wiadomo, �e odwzorowanie tej samej 

próby w rzeczywistych warunkach ruchu miejskiego jest niemal niemo�liwe. Ponie-

wa� trudno byłoby realizowa� odzysk energii, a� do zatrzymania pojazdu i dodatkowo 

uzyska� przy tym dystans równy 104,2 metra trafiaj�c na wytyczony punkt postoju. 

Na wykresie pokazano przebiegi wielko�ci charakterystycznych dla próby odzysku 

energii przy je�dzie dynamicznej na przykładzie próby nr 1, tabela 1 (rys. 3). 
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Rys. 3. Przebiegi wielko�ci charakterystycznych w próbie odzysku energii dla jazdy dynamicznej. 

Fig. 3. Courses of characteristic quantities in the probe of energy recuperation for dynamic drive. 

Na przedstawionym wykresie (rys. 3) obserwujemy przebiegi: ci�nienia w ukła-

dzie roboczym, pr�dko�ci i opó�nienia pojazdu. Widoczny jest koniec jazdy ustalonej 

(76 sekunda próby), a nast�pnie hamowanie z odzyskiem energii, co obrazuje wzrost 

ci�nienia w układzie. Podczas odzysku energii proces ładowania akumulatorów hy-

dropneumatycznych przez pomp� hydrostatyczn� jest nieaktywny. Uzupełnienie ci-

�nienia w układzie przed kolejn� prób� nast�puje po całkowitym odzysku energii  

i zatrzymaniu si� pojazdu. 

3.  Odzysk energii –  jazda miejska 

Nast�pnym etapem był dobór parametrów pracy układu dla zrealizowania efek-

tywnego odzysku energii wyst�puj�cego po je�dzie miejskiej. Przeprowadzono wiele 

prób symulacyjnych b�d�cych kontynuacj� wielu sposobów rozp�dzania dla jazdy 

miejskiej. W tabeli 2 zestawiono wybrane wyniki prób symulacyjnych odzysku ener-

gii hamowania wyst�puj�cego po je�dzie miejskiej z pr�dko�ci� ustalon� 40km/h, 

prowadz�cych do doboru korzystnych parametrów pracy układu nap�dowego. 

Najbardziej efektywn� prób� okazała si� próba numer 3 (tab. 2). Wyniki symulacji 

pokazuj�, �e w próbie tej mo�liwe jest teoretyczne odzyskanie energii na poziomie 

31,64% przy opó�nieniu 0,85 m/s
2
 i dystansie 72,2m. Nie mo�na uzna� powy�szej 

próby za optymaln� z uwagi na przekroczenie zało�onej, maksymalnej dopuszczalnej 

warto�ci opó�nienia. Kolejn� prób�, która spełnia ten warunek jest próba nr 6, w któ-

rej uzyskujemy odzysk energii równy 29,82% przy opó�nieniu 0,65m/s
2
. Uzyskany 

rezultat jest zadowalaj�cy z punktu widzenia poziomu odzysku energii, jak i zapew-

nienia przyj�tego komfortu pasa�erów. Zauwa�y� mo�na, �e odzysk energii przy 

mniejszych warto�ciach opó�nie� skutkuje spadkiem jego sprawno�ci. 
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Tabela 2. Przykładowe wyniki bada� symulacyjnych dla doboru parametrów pracy układu podczas odzy-

sku energii nast�puj�cego po je�dzie miejskiej z pr�dko�ci� 40 km/h (Vmax=40km/h, pmax=30MPa, 

pp=11MPa). 

Table 2. Example outcomes of simulation researches for system work parameters choice during energy 

recuperation after city drive with 40 km/h (Vmax=40km/h, pmax=30MPa, pp=11MPa). 

ah pko sh Eo Odzysk 
Lp. 

[m/s2] [MPa] [m] [MJ] [%] 

1 1,1 16,51 55,6 23,94 27,72 

2 0,93 17,55 66,6 27,02 31,29 

3 0,85 17,64 72,2 27,32 31,64 

4 0,79 17,5 77,8 27,02 31,29 

5 0,74 17,32 83,3 26,60 30,81 

6 0,65 16,94 94,4 25,75 29,82 

7 0,56 16,37 111,1 24,36 28,21 

8 0,45 15,45 138,9 22,00 25,48 

9 0,38 14,72 161,1 19,95 23,11 

10 0,29 13,33 205,6 15,72 18,20 

Podobny przebieg miały próby prowadz�ce do poznania najkorzystniejszych,  

z punktu widzenia efektywno�ci, parametrów pracy układu dla odzysku energii  

hamowania wyst�puj�cego po je�dzie miejskiej z pr�dko�ci� ustalon� 30 km/h. Taki 

sposób jazdy został zaproponowany dla bardziej zatłoczonych centrów miast. Wyniki 

prób symulacyjnych zestawiono w tabeli 3. 

Tabela 3. Przykładowe wyniki bada� symulacyjnych dla doboru parametrów pracy układu podczas odzy-

sku energii nast�puj�cego po je�dzie miejskiej z pr�dko�ci� 30 km/h (Vmax=30km/h, pmax=30MPa, 

pp=10MPa). 

Table 3. Example parameters of simulation research for system work parameters choice during energy 

recuperation after city drive with 30 km/h (Vmax=30km/h, pmax=30MPa, pp=10MPa). 

ah pko sh Eo Odzysk 
Lp. 

[m/s
2
] [MPa] [m]  [%] 

1 1,04 16,86 33,3 17,03 24,19 

2 0,83 16,8 41,7 16,89 23,99 

3 0,69 16,57 50,0 16,33 23,20 

4 0,6 16,34 58,3 15,70 22,30 

5 0,52 16,09 66,7 14,99 21,30 

6 0,42 15,59 83,3 13,45 19,11 

7 0,36 15,21 95,8 12,32 17,50 

8 0,28 14,47 120,8 9,85 13,99 
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Zestawione w tabeli nr 3 wyniki prób symulacyjnych pokazuj� do�� wysok�, teo-

retyczn� zdolno�� układu do odzyskania energii hamowania mimo stosunkowo nie-

wielkiej pr�dko�ci jazdy (30km/h). Wyselekcjonowano i wyró�niono w tabeli prób�

numer 3, jako najkorzystniejsz�. W próbie tej odzyskano 23,2% energii. Próby nr 1 i 2 

mimo wy�szej warto�ci odzyskanej energii zostaj� odrzucone z uwagi na warto��

opó�nienia wi�ksz� od zało�onej (0,7m/s
2
). W zale�no�ci od warunków drogowych  

i dla zapewnienia wygody pasa�erom mo�na decydowa�, które parametry pracy ukła-

du sterowania i nap�dowego s� odpowiednie, uzyskuj�c przy tym mniejszy lub wi�k-

szy odzysk energii. Na rysunku 4 przedstawiono przebiegi ci�nienia w układzie robo-

czym i pr�dko�ci pojazdu dla symulacji i eksperymentu podczas próby odzysku ener-

gii z pr�dko�ci 30 km/h. Z uwagi na mał� długo�� toru badawczego zaraz po osi�gni�-

ciu zało�onej pr�dko�ci (30 km/h) przyst�piono do odzysku energii, w zwi�zku  

z czym nie zarejestrowano fragmentu jazdy ustalonej. 

Rys. 4. Przebiegi ci�nienia i pr�dko�ci autobusu w próbie odzysku energii z pr�dko�ci 30 km/h. 

Fig. 4. Courses of pressure and bus speed in the probe of energy recuperation from 30 km/h. 

Przedstawione na rysunku 4 przebiegi s� prób� odwzorowania symulacji oznaczo-

nej w tabeli 3 jako nr 3. Z uwagi na brak jazdy ustalonej warto�� ci�nienia, od którego 

zacz�to odzysk energii jest, sił� rzeczy, wy�sza od prezentowanego w tabeli i wynosi 

17,3 MPa. Odzysk energii ko�czy si� w 69 sekundzie próby, kiedy autobus zatrzymu-

je si�. Na wykresie (rys. 4) wida�, �e przebieg pr�dko�ci zarejestrowanej w badaniach 

eksperymentalnych w ostatniej fazie spada szybciej, co jest wynikiem uruchomienia 

hamulca zasadniczego pojazdu tu� przed ko�cem toru badawczego. Skutkuje to rów-

nie� ni�sz� warto�ci� ci�nienia na ko�cu próby, a co za tym idzie mniejszym odzy-

skiem energii ni� wynikałoby to z symulacji. Bł�d ten wynosi ok. 7% dla ko�cowej 

warto�ci ci�nienia. Jest to dobry przykład potwierdzaj�cy fakt, �e podawane w symu-

lacji warto�ci odzysku energii s� teoretyczne i nie uwzgl�dniaj� rzeczywistych warun-

ków ruchu wymuszonych sytuacjami drogowymi. 
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Ostatnim rozpatrywanym sposobem jazdy jest poruszanie si� w zatłoczonym cen-

trum miasta z pr�dko�ci� ustalon� 20 km/h i odzysk energii hamowania nast�puj�cego 

po tej je�dzie. Równie� ten sposób jazdy został poddany symulacjom i w ich wyniku 

zostały zaproponowane, jak najbardziej korzystne, parametry pracy układu celem 

osi�gni�cia jak najefektywniejszego odzysku energii. W tabeli 4 zestawiono wyniki 

przykładowych prób symulacyjnych.  

Tabela 4. Przykładowe wyniki bada� symulacyjnych dla doboru parametrów pracy układu podczas odzy-

sku energii nast�puj�cego po je�dzie miejskiej z pr�dko�ci� 20 km/h (Vmax=20km/h, pmax=30MPa, 

pp=10MPa). 

Table 4. Example parameters of simulation research for system work parameters choice during energy 

recuperation after city drive with 20 km/h (Vmax=20km/h, pmax=30MPa, pp=10MPa). 

ah pko sh Eo Odzysk 
Lp. 

[m/s2] [MPa] [m] [MJ] [%] 

1 0,79 12,59 19,4 9,80 13,11 

2 0,65 12,51 23,6 9,45 12,64 

3 0,56 12,43 27,8 9,05 12,12 

4 0,46 12,31 33,3 8,45 11,30 

5 0,40 12,19 38,9 7,78 10,43 

6 0,31 11,93 50,0 6,49 8,68 

7 0,28 11,67 61,1 5,08 6,79 

8 0,18 11,08 86,1 1,68 2,24 

Mo�liwy do uzyskania, teoretyczny odzysk energii przy opó�nieniu 0,79 m/s
2
 wy-

nosi 13,11% na dystansie 19,4 m. Analizuj�c cykl jazdy miejskiej mo�na stwierdzi�, 

�e maksymalne opó�nienia autobusu podczas rzeczywistej jazdy mog� osi�ga� war-

to�� a = 0,56 m/s
2
. W zwi�zku z tym, prób� nr 3 nale�y uzna� za odpowiadaj�c� tym 

warunkom jazdy. Obserwowa� mo�na jak ze spadkiem warto�ci opó�nienia ruchu 

pojazdu spada odzysk energii, szczególnie drastycznie przy ni�szych warto�ciach 

opó�nienia. Na rysunku 5 pokazano przebiegi ci�nienia wysokiego i pr�dko�ci pojaz-

du dla próby nr 3 zarówno dla symulacji, jak  i bada� drogowych. 

Podobnie jak to miało miejsce w przedstawianej powy�ej próbie (rys. 4), tak i tutaj 

z uwagi na krótki dystans toru badawczego przeprowadzono prób� symulacyjn� od-

wzorowuj�c� t� rzeczywist�, która ró�ni si� warto�ci� minimalnego ci�nienia w ukła-

dzie roboczym z uwagi na krótszy odcinek jazdy ustalonej i stosunkowo długi czas 

rozp�dzania. Przedstawione na wykresie przebiegi pochodz�ce z symulacji i bada� na 

obiekcie rzeczywistym cechuj� si� zgodno�ci� na poziomie 6-12%. Przebiegi ekspe-

rymentalne w cało�ci znajduj� si� pod krzywymi symulacyjnymi. W znacznym stop-

niu wynika to z trudno�ci przejazdu autobusem z zało�on� pr�dko�ci� oraz utrzymanie 

jej zgodnie z zaproponowanymi parametrami pracy układu. W przebiegu pr�dko�ci 

obserwowa� mo�na znaczny spadek pr�dko�ci przy ko�cu próby, co jest spowodowa-

ne u�yciem hamulca roboczego na ko�cu odcinka pomiarowego. W ten sposób otrzy-
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mane wyniki bada� pozwalaj� na wiarygodn� ocen� doboru parametrów pracy układu 

sterowania i nap�dowego przy odzysku energii hamowania. 

Rys. 5. Przebiegi ci�nienia i pr�dko�ci hydrobusu w próbie odzysku energii z pr�dko�ci 20 km/h. 

Fig. 5. Courses of pressure and bus speed in the probe of energy recuperation from 20 km/h. 

W celu skomentowania otrzymanych wyników bada� symulacyjnych w tabeli 5 

zestawiono wyniki prób przeprowadzonych z mo�liwie korzystnymi parametrami 

pracy układu sterowania i nap�dowego dla wszystkich prezentowanych wcze�niej 

sposobów jazdy. 

Tabela 5. Wyniki prób symulacyjnych uznanych za najbardziej korzystne dla poszczególnych sposobów 

jazdy (pmax=30MPa). 

Table 5. Simulation researches probes outcomes recognized as most profitable for particular modes  

of drive (pmax=30MPa). 

Vmax pp ah pko sh Ej Eo Odzysk 
Lp.

[km/h] [MPa] [m/s
2
] [MPa] [m] [MJ] [%] 

1 50 28 0,92 24,03 104,2 88,41 36,51 41,32 

2 50 28 1,39 19,94 69,5 88,41 27,85 31,50 

3 40 11 0,65 16,94 94,4 86,35 25,75 29,82 

4 30 10 0,69 16,57 50,0 70,39 16,33 23,20 

5 20 10 0,56 12,43 27,8 74,78 9,05 12,12 

Podane w tabeli 5 warto�ci pochodz� z bada� symulacyjnych i s� mo�liwe do uzy-

skania podczas rzeczywistej jazdy tylko przy zapewnieniu warunków pocz�tkowych, 

przyj�tych w badaniach symulacyjnych. Zauwa�y� mo�na, �e najwi�kszy odzysk 

energii wyst�puje przy hamowaniu od pr�dko�ci maksymalnej, (50 km/h). Ciekawym 

spostrze�eniem jest uzyskanie zbli�onych warto�ci odzysku energii dla próby hamo-

wania od pr�dko�ci maksymalnej, chc�c uzyska� opó�nienie równe maksymalnemu 
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przyspieszeniu hydrobusu (1,39 m/s
2
) i próby hamowania od pr�dko�ci 40 km/h  

z parametrami zapewniaj�cymi najkorzystniejszy odzysk energii (29,82%). Najni�sz�

warto�� odzysku energii (12,12%) uzyskano w próbie hamowania od pr�dko�ci  

20 km/h. W przypadku hamowania od pr�dko�ci 30 km/h zadowalaj�ca jest warto��

odzysku energii na poziomie 23%, tym bardziej, �e nale�y przypuszcza�, i� autobus 

komunikacji miejskiej b�dzie si� najcz��ciej poruszał z takimi wła�nie parametrami. 

Przyjmuj�c wyst�puj�c� mi�dzy badaniami rzeczywistymi i symulacyjnymi ró�nic�

rz�du 7-15% otrzymujemy zadowalaj�cy wynik �redniego odzysku energii, w grani-

cach 25 – 30%, co pokrywa si� z najnowszymi publikacjami dotycz�cymi podobnych 

rozwi�za� układów nap�dowych. 

Dzi�ki symulacji mo�liwe było przeprowadzenie szeregu prób badawczych pro-

wadz�cych do poznania własno�ci nap�du hydrobusu i jego podzespołów, które  

w rzeczywisto�ci trudno byłoby zrealizowa�. 
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Experimental and simulation researches of braking energy recuperation  

in a hydrobus 

S u m m a r y  

The aim of presented researches of breaking energy recuperation was to discover performances of 

hybrid power transmission and to propose as optimal as possible work parameters for control system. 

Parallel to this was important to achieve low fuel consumption and reduce emission of pollutants. Impor-

tant case was also to identify proposed mathematical model of the drive system part which is connected 

with breaking energy recuperation. The effects of conducted research were courses of characteristic quan-

tities for the process which let to propose optimal parameters of its realization and to identify proposed 

model. 


