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PROJEKT UKŁADU STOP&GO DLA NAPĘDU MILD HYBRYD  

W SAMOCHODZIE OSOBOWYM 

Streszczenie. W artykule przedstawiono projekt, wykonanie i sterowanie systemem 

Stop&Go w napędzie Mild Hybrid, który wykorzystuje superkondensatory i rozrusznik  

z magnesami trwałymi. Przeprowadzonych zostało wiele badań i testów w celu ustalenia 

rzeczywistych i reprezentatywnych cykli jezdnych w aglomeracji śląskiej dla miast Gliwice  

i Zabrze. Badania drogowe umożliwiły przeprowadzenie analizy płynności ruchu w miastach 

i wyznaczenie procentowego udziału poszczególnych mikro-etapów ruchu (wybrane etapy 

przyspieszania, jazdy ze stałą prędkością, hamowania i postoju). Przeprowadzono badania 

przydatności wykorzystania superkondensatorów jako zasobnika energii elektrycznej 

potrzebnej do wykonania rozruchu silnika spalinowego. Zastosowanie supekondensatorów 

poprawia wskaźniki ekonomiczne systemu Stop&Go. Superkondensator ma 1000 razy 

większą trwałość niż adekwatny akumulator PbPbO2 przy około 40-krotnie mniejszej masie. 

Zaprojektowano rozrusznik z magnesami trwałymi NeFeB umieszczonymi w stojanie 

rozrusznika zamiast uzwojeń miedzianych. Modernizacja rozrusznika jest niezbędna ze 

względu na częstsze niż normalnie rozruchy silnika spalinowego. Projekt systemu Stop&Go 

został przeprowadzony na bazie samochodu Fiat Palio z napędem Mild Hybrid. 
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DESIGN OF STOP&GO SYSTEM FOR MILD HYBRID PASSANGER CAR  

Summary. Article describes design, develop and control of the Stop&Go system in 

Mild Hybrid Drive using supercondensator and starter with permanent magnets. Many 

researches and tests were done to determine real and then representative cycles of drive in 

Silesian agglomeration in Gliwice and Zabrze. Road researches enabled carrying out 

analysis of fluidity of traffic in cities and setting a percentage shares of movement micro 

stages (selected accelerations, driving with constant speed, braking and stopover). 

Researches of usefulness of supercondensators’ system as an energy source in process of 

starting an internal combustion engine were done. Usage of supercondensators as an energy 

source of starting led to improvement of economic indicators of the Stop & Go system. 

Supercondensator has a 1000 times bigger durability than PbPbO2 battery with around 40 

times smaller mass. A starter with permanent magnets NeFeB in stator instead of induction 

winding was designed. A modernization of the starter is necessary because of frequent than 

normal start-up cycles of the ICE. A design of Stop & Go system was carried out of the 

basis of Fiat Palio with Mild Hybrid drive.  
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1. WSTĘP 

Ustanawiane przez Unię Europejską tzw. normy EURO dla pojazdów z silnikami spali-

nowymi (o zapłonie ZI oraz ZS) wymusiły na producentach kontrolę emitowanych przez nie 

spalin, w których wyróżnia się następujące składniki cząstek spalin: tlenek węgla CO, 

węglowodory HC i ich pochodne, tlenek azotu NOx oraz cząstki stałe PM. 

Zastosowanie napędów typu Mild Hybrid pozwala na ograniczenie w pewnych wa-

runkach ruchu zużycia paliwa, a co za tym idzie spełnienie coraz ostrzejszych norm czystości 

spalin dla nowych pojazdów. Niskie nakłady inwestycyjne przy budowie tego systemu mogą 

spowodować, że takie układy będą montowane w coraz większej ilości samochodów. System 

ten ma zastosowanie w pojazdach użytkowanych w mieście, gdzie specyfika ruchu wymusza 

częste postoje samochodów. 

2. CEL PROJEKTU  

Celem projektu było opracowanie koncepcji i algorytmu funkcjonowania systemu 

Stop&Go dla napędu Mild Hybrid samochodu osobowego z wykorzystaniem wyników badań 

rzeczywistych cykli jezdnych. Przeprowadzone w początkowym etapie badania drogowe 

miały na celu wyznaczenie realnych cykli jazdy pojazdów w miastach Gliwice i Zabrze. 

Wykonano także pomiary prądów rozruchowych wybranego silnika spalinowego 

zasilanego z akumulatora PbPbO2 oraz superkondensatora. Opracowano zakres modernizacji 

rozrusznika do badanego samochodu i wykonano projekt systemu Stop&Go dla napędu Mild 

Hybrid sterowanego sygnałem kontrolki ładowania, prędkościomierza i pedału sprzęgła. 

3. POMIARY DROGOWE RZECZYWISTYCH CYKLI JEZDNYCH 

Do wyznaczenia rzeczywistych cykli jazdy w wybranych miastach aglomeracji śląskiej 

przeprowadzono wiele jazd próbnych, których celem było wyznaczenie natężenia ruchu w 

różnych porach dnia. Ostatecznie wybrano cztery trasy badawcze:  

 Gliwice – Zabrze o długości 8,2 km – osiedle Kopernika i ulice: Toszecka, Bohaterów 

Getta Warszawskiego, Traugutta, Chorzowska i początek ulicy Wolności; 

 Trasa Zabrze o długości 9,4 km – ulice: Wolności, Gen. De Gaulle’a, Roosevelta F.,  

3 Maja, Makoszowska i początek ulicy Legnickiej; 

 Trasa Gliwice – centrum o długości 9,5 km – ulice: Bolesława Krzywoustego, Akade-

micka, Częstochowska, Jana Śliwki, Jasnogórska, Kościuszki, Jana Pawła II, Zwycięstwa, 

Dworcowa; 
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 Trasa Gliwice o długości 16,4 km – osiedla Kopernika i ulice: Toszecka, Bohaterów Getta 

Warszawskiego, Traugutta, Chorzowska, Knurowska, Sikorskiego W., Kujawska, Błonie, 

Pszczyńska, Wrocławska, Akademicka, Bolesława Krzywoustego. 

Przeprowadzono pomiary czasu jazdy, prędkości (rys. 1) i obliczono przyspieszenia, 

opróżnienia i czasy postoju (rys. 2). Na każdej z wybranych tras pomiary przeprowadzono 

trzykrotnie w różnych dniach i różnych porach dnia. Największy zarejestrowany podczas 

badań udział fazy postoju wyniósł 34% na badanej trasie nr 3.  
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Rys. 1. Zmiany prędkości samochodu podczas badań na trasie 1 w fazie porannej – próba 2 

Fig. 1. A vehicle velocity changes diagram during tests on route no. 1 in morning – phase no. 2 

 

 

Rys. 2. Procentowy udział fazy przyspieszania, ustalonej, hamowania i postoju dla trasy 1 Gliwice – 

Zabrze 

Fig. 2. The percentage share of  phases: acceleration, fixed, braking and stopping for the tour no. 1 
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4. PROJEKT SYSTEMU STOP & GO DLA MILD HYBRID 

Projekt systemu Stop & Go dla układu napędowego Mild Hybryd wykonano opierając się 

na danych samochodu osobowego. Rozruszniki stosowane w samochodach są projektowane 

na pracę dorywczą, więc konieczne jest przystosowanie rozrusznika do pracy w częstszych 

cyklach rozruchowych. Zbadano czasy rozruchu i wyliczono energię potrzebną do rozruchu 

rozrusznika szeregowego prądu stałego Magnetti Marelli-Denso E80E 12 V 1,0 kW (rys. 3). 

 

 

Rys. 3. Rozrusznik Magnetti Marelli-Denso E80E 12 V 1,0 kW 

Fig. 3. Engine starter  Magnetti Marelli-Denso E80E 12 V 1,0 kW 

W wyniku pomiarów dobrano superkondensator rozruchowy i dokonano serii rozruchów 

testowych z zasilaniem rozrusznika jedynie z superkondensatora. Celem pomiarów było 

określenie czasów rozruchu (rys. 4). 

 

 

Rys. 4. Napięcie i prąd rozruchu silnika spalinowego 

Fig. 4. Voltage and current diagrams during starting of ICE 

W badanym rozruszniku zaproponowano modernizację polegającą na zastąpieniu uzwo-

jenia wzbudzenia magnesami trwałymi, co pozwoli na zmniejszenie obciążeń cieplnych 

rozrusznika (rys. 5). Dobrano magnesy trwałe NdFeB typu N33UH (rys. 6). 
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Rys. 5. Widok wirnika zmodernizowanego rozrusznika z magnesami trwałymi 

Fig. 5. Drawing of the modernized starter rotor with permanent magnets 

 

Rys. 6. Charakterystyka odmagnesowania magnesu neodymowego NdFeB N33UH B,J=f(H) oraz 

prosta szczeliny powietrznej 

Fig. 6. Characteristics of neodymium magnet NdFeB N33UH B and stright line of the air gap 

5. PROJEKT UKŁADU STOP & GO DO NAPEDU MILD HYBRID 

 SAMOCZYNNEGO WYŁĄCZENIA I ZAŁĄCZENIA SILNIKA 

 

Rys. 7. Przebieg czasu reakcji kierowcy mierzony od momentu wciśniecie sprzęgła (t = 0 s) do 

momentu jego puszczenia (t = 1,4 s) dla przypadku szybkiego ruszenia samochodu z miejsca 

tw – minimalny czas reakcji wciśnięcia sprzęgła, tr – maksymalny czas rozruchu silnika, tc – 

całkowity czas reakcji mierzony od momentu wciśnięcia sprzęgła, jego przytrzymanie,  

a następnie puszczenie sprzęgła 

Fig. 7. Diagram of driver's reaction time measured from the moment of pressing the cluth (t = 0 s) 

until it is released (t = 1,4 s) for the case of the quickly move from place, tw - the minimum 

response time of pressing the clutch, tr - the maximum engine start time, tc - the total response 

time measured from pressing the clutch, his hold, and then depresing the clutch 
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W ramach projektu przeprowadzono badania reakcji kierowcy podczas jazdy w mieście. 

W ramach tych badań zmierzono czas reakcji od momentu naciśnięcia sprzęgła, włączenia 

biegu aż do momentu zwolnienia pedału sprzęgła, np. podczas ruszania ze świateł drogowych. 

Celem pomiarów czasu reakcji było sprawdzenie, czy silnik w samochodzie uruchomi się 

przed zwolnieniem pedału sprzęgła przez kierowcę przy włączonym biegu, a co za tym idzie 

wybranie odpowiednich sygnałów, które będą sterowały układ Stop & Go. 

Po wykonaniu serii pomiarów czasów reakcji wybrano te wyniki, które mogłyby 

spowodować, iż samochód nie zdąży się uruchomić, czyli rozpatrzono przypadek, w którym 

kierowca chce jak najszybciej ruszyć, np. gdy samochód stoi na światłach drogowych i jako 

pierwszy w kolejce będzie musiał ruszyć z miejsca. Taki właśnie przypadek pokazuje rysunek 

7 i jak można zauważyć czas rozruchu tr = 0,6 s, który jest czasem o najdłuższym rozruchu 

(wynikający z wcześniejszych pomiarów), jest wystarczający. 

Schemat ideowy połączeń opracowanego układu stop&go dla Mild Hybrid pokazano na 

rysunku 8.  

 

 

Rys. 8. Schemat blokowy połączeń układu stop&go dla Mild Hybrid 

Fig. 8. Block diagram of the  stop&go system in Mild Hybrid drive 

Sygnał z prędkościomierza zastosowano w celu wyłączenia układu samoczynnego wyłą-

czenia silnika podczas jazdy. Sygnał kontrolki ładowania zastosowano w celu wyłączenia 

układu samoczynnego włączenia silnika (tak aby rozrusznik pracował jak najkrócej), 

ponieważ kontrolka ładowania gaśnie w momencie uruchomienia silnika.  
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Rys. 9. Schemat działań dążących do samoczynnego załączenia i wyłączenia silnika w badanym 

pojeździe 

Fig. 9. Schematic of the activities for start and stop the engine in the test vehicle 

 

System Stop & Go powinien nie uaktywniać się w następujących warunkach: 

 zbyt niska temperatura silnika samochodu, 

 skrajne temperatury zewnętrzne (poniżej -10
o
C, powyżej +30

o
C) przy włączonej 

klimatyzacji, 

 przy włączeniu funkcji usuwania zaparowania przedniej szyby, 

 przy włączonym biegu wstecznym. 

6. WNIOSKI 

System Stop & Go został opracowany w celu wyłączania silnika spalinowego podczas 

postoju pojazdu na zakorkowanych ulicach miast. Przeprowadzone badania cykli jazdy 

samochodu w Gliwicach i Zabrzu pozwoliły na wyznaczenie czasu, w którym silnik badanego 

pojazdu może być wyłączony w czasie postoju na biegu jałowym. 

Podstawowe założenia projektu systemu Stop&Go: 

 system stop&go musi być tani, a zasada działania musi być prosta,  

 silnik spalinowy pojazdu uruchamiamy przez naciśnięcie pedał sprzęgła, 

 silnik spalinowy pojazdu wyłącza się po trzech sekundach postoju na biegu jałowym 

(pedał sprzęgła musi być zwolniony),  

 do wykonania rozruchu niezbędny jest włączony zapłon, 
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 wyłączenie silnika trwa 3 sekundy, aby kierowca mógł zadecydować, czy wyłączyć silnik 

albo pozostawić silnik włączony na biegu jałowym (na przykład przy dojeżdżaniu do 

sygnalizacji świetlnej, gdy lampa sygnalizatora zmienia się z czerwonej na zieloną), 

 minimalny czas postoju wynosi 9 sekund, ponieważ wyłączenie silnika trwa aż 3 sekundy, 

a rozruchu silnika i włączenia pierwszego biegu trwa około 1 sekundy. Całkowity czas 

wyłączenia silnika wynosi 5 sekund, a to według producentów samochodów osobowych 

pozwala ograniczyć zużycie paliwa. 
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Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2008-2011 jako projekt badawczy 
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