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SMART HYBRID – TANI WIELOŹRÓDŁOWY NAPĘD SAMOCHODU 

Streszczenie. Układ Smart Hybrid służy ograniczeniu zużycia paliwa w samo-

chodach dla uniknięcia przez producentów samochodów po roku 2014 kar za emisję 

każdego g/km CO2 ponad limit KE. W konfiguracji Mild Hybrid zastosowano wstępne 

podgrzewanie bloku silnika spalinowego i układ Start&Stop zasilany z superkon-

densatorów. W konfiguracji Modul Hybrid zintegrowana maszyna elektryczna zasilana  

z superkondensatorów wspomaga silnik spalinowy i realizuje funkcję Start&Stop. Mild 

Hybrid zmniejsza zużycie paliwa w pierwszym cyklu ECE15 UDC o 22%, w całym 

teście UDC o 12%, w teście NEDC o 6,7%. Układ Modul Hybrid zmniejsza zużycie 

paliwa w miejskim teście laboratoryjnym o 23%.  

Słowa kluczowe: napęd hybrydowy, układ start&stop, emisja CO2, superkondenstor,  

silnik z magnesami trwałymi 

SMART HYBRID – CHEAP HYBRID DRIVE FOR CARS 

Summary. Smart hybrid drive was designed to reduce fuel consumption and to 

avoid penalties, paying by cars producers, for excess CO2 emission (above the EURO 

limitations) after 2014. This drive was designed in two variants: 1) Mild Hybrid – ICE 

preheating powered from lead acid and Start&Stop system powered from supercapacitor; 

2) Modul Hybrid – electric motor witch permanent magnets coupled with the ICE 

powered from supercapacitor. Mild Hybrid drive allows to reduce fuel consumption in 

ECE15 cycle about 22%, in NEDC cycle about 7%. Modul hybrid drive allows to reduce 

fuel consumption in laboratory city drive cycle about 23%. 

Keywords: hybrid drive, Start&Stop system, CO2 emission, supercapacitor, BLDC motor 

1. WSTĘP 

Transport, nie tylko samochodowy, odpowiedzialny jest za 30% globalnej (związanej  

z przemysłem) emisji CO2. Z tego powodu Komisja Europejska wprowadziła normy emisji 

spalin dla pojazdów napędzanych silnikami spalinowymi. Dla samochodów sprzedawanych  

w Europie obowiązują normy EURO (Dyrektywy KE 715/2007, 443/2009).  
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W Europejskim przemyśle samochodowym obserwuje się obecnie rozwój układów napę-

dowych samochodów, które wykazują znaczne zmniejszenie zużycia paliwa. Działania te po-

wodowane są zapowiedzeniem przez KE wprowadzenia dotkliwych kar finansowych 

skorelowanych z liczbą g/km emisji CO2, o jaką każdy nowy pojazd będzie przekraczał 

ustawowy limit. Stawka wyliczona została na 20 EUR za g/km w pierwszym roku i osiągnie 

docelowo  95 EUR za każdy nadmiarowy g/km. Aby obniżać emisję CO2 (jednocześnie 

zużycie paliwa), producenci samochodów chętnie stosują w swoich nowych samochodach 

tanie inwestycyjnie układy MicroHybrid typu Start&Stop, które pozwalają na eliminację 

zużycia paliwa podczas zatrzymań pojazdów. Na krajowym rynku dostępnych jest kilkanaście 

modeli samochodów wyposażanych w układy Start&Stop, ale są one zasilane z akumulatorów 

PbPbO2 nieodpornych na częste cykle i głębokie wyładowania. Generuje to koszty częstych 

wymian akumulatorów i podwyższa koszty eksploatacyjne samochodu. Zastosowane w Micro 

Hybrid alternatory posiadają małą moc (np. niewystarczającą do wspomagania silnika spali-

nowego podczas przyspieszania czy ruszania z miejsca) oraz niską sprawność około 50-60% 

(co wynika ze specyficznej budowy uzębionego wirnika alternatora dla obniżenia kosztów). 

2. CEL PROJEKTU 

Celem autorów było opracowanie nowego sposobu zmniejszania zużycia paliwa w samo-

chodach, który może być stosowany i montowany zarówno w nowo projektowanych 

samochodach, jak i flotowych samochodach już użytkowanych. Jednym z priorytetów dla 

twórców Smart Hybrid była opłacalność finansowa zastosowanych rozwiązań (oszczędności  

z inwestycji zwracały się w zakładanym okresie czterech lat eksploatacji). Bowiem 

doświadczenie autorów z klasycznymi pojazdami hybrydowymi i elektrycznymi pokazuje, że 

barierę zazwyczaj stanowi koszt technologii w stosunku do rezultatów. Oznacza to, że uzysk 

ze zmniejszonego zużycia energii nie kompensuje zazwyczaj nigdy wysokiego kosztu zakupu. 

3. BUDOWA UKŁADU 

Zbudowany układ nazwany został Modul Hybrid i składa się z jednej maszyny 

elektrycznej o mocy szczytowej 8 kW zasilanej z superkondensatorów. Maszyna ta pełni rolę 

rozrusznika silnika, wspomagania silnika spalinowego podczas pewnych faz jego pracy, 

układu Start&Stop, alternatora oraz maszyny rekuperującej energię hamowania. 

Zastosowanie superkondensatorów do rozruchów silnika spalinowego umożliwia 

utrzymanie wysokiej żywotności układu, bowiem maksymalny prąd superkondensatora 
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ważącego 0,5 kg wynosi 500 A przy trwałości ponad 500 tys. cykli wobec około 800 cykli 

akumulatorów PbPbO2. 
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Rys. 1. Schemat poglądowy modułowego Modul Hybrid. Alternator i rozrusznik zastąpiono jedną 

maszyną elektryczną o większej mocy 

Fig. 1. Schematic diagram of the Modul Hybrid drive. Alternator and starter repleaced with PM BLDC 

motor 

4. BADANIA SYMULACYJNE 

Na podstawie przeprowadzonych wstępnych obliczeń symulacyjnych samochodów 

poruszających się w cyklach NEDC określono wymaganą moc maszyny elektrycznej układu 

Modul Hybrid. Za istotne ograniczenia przyjęto gabaryty i masę maszyny (konieczność 

montażu i pracy w ciasnych przestrzeniach komory silnika spalinowego). Istotne było 

ponadto utrzymanie niskiej ceny silnika i jego sterownika. Maszyna układu Modul Hybrid 

typu SMZT90A BLDC posiada następujące parametry: moc znamionowa Pn =3 kW,  

Udc = 48V, Mn = 11,9 Nm, n = 2400 obr/min, nmax=3500 obr/min, m=8 kg. 

Do sterowania prędkością obrotową zastosowano hallotrony umieszczone w żłobkach, 

przesunięte względem siebie o 60 stopni elektrycznych. Ze względu na nietypowe wymiary 

konieczne było wykonanie blach stojana metodą cięcia laserowego. Podraża to znacznie koszt 

silnika, lecz w przypadku produkcji masowej sensowne staje się wykonanie matryc 

wykrojnika i tradycyjne cięcie prasami hydraulicznymi. Wybór maszyny PMPLDC wynikał  

z faktu, że maszyna współpracująca z silnikiem spalinowym narażona jest na naturalne 

wahania momentu, pochodzące od obracającego się wału korbowego połączonego z tłokami, 

więc tutaj nie były szkodliwe pulsacje momentu elektromagnetycznego. 
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Rys. 2. Silnik elektryczny z magnesami trwałymi PMBLDC układu Modul Hybrid (po lewej)  

w porównaniu z wymontowanym alternatorem (po prawej) 

Fig. 2. Used in Modul Hybrid drive PM BLDC motor (on the left), removed from ICE alternator  

(on the right) 

Ważniejszą zaletą były przewidywane niższe koszty układu sterowania i śledzenia 

położenia wału korbowego dla tego typu silnika (wykonawcy mieli na uwadze fakt, że to 

rozwiązanie jest dedykowane do rynku Automotive, gdzie koszt wykonania jest czynnikiem 

kluczowym, ważniejszym często niż sprawność maszyn). Do wykonanej maszyny 

skonstruowano model matematyczny.  Silnik PMBLDC zasilany jest z czterech modułów 

superkondensatorów typu BPAK z balansowaniem ładunku pomiędzy ogniwami i modułami, 

napięcie max baterii Umax=60 V, pojemność znamionowa baterii Cbat=14,5 F. Do zasilania 

maszyny elektrycznej wykonano sterownik energoelektroniczny (stopień mocy, zasilacz, 

przetwornica napięcia, drivery, układy pomiarowe, układy zabezpieczeń), w budowie którego 

jako stopień mocy wykorzystano trzy moduły IGBT Mitsubishi CM350DU-5F.  Przewiduje 

się,  że wariant docelowy (rynkowy) sterownika powinien ważyć do 2 kg (przeprowadzono 

rozeznanie rynkowe komercyjnych układów sterowników maszyn prądu stałego o podobnym 

poziomie mocy dla rynku Automotive). Tak zbudowany układ poddano pomiarom, w wyniku 

których opracowano mapę sprawności całego układu napędowego Modul Hybrid, była ona 

następnie stosowana w badaniach symulacyjnych różnych scenariuszy pracy układu Modul 

Hybrid. Badania symulacyjne przeprowadzono dla testu NEDC.  

 

Rys. 3. Przebieg prędkości testu NEDC 

Fig. 3. Velocity waveform fot NEDC cycle 
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Dla potrzeb opracowania strategii sterowania układem Modul Hybrid sformułowano 

modele matematyczne trzech następujących typów pojazdów: samochodu kompaktowego, 

samochodu dostawczego klasy B, kombivana klasy B, a następnie dla każdego z nich 

przeprowadzono symulację następujących scenariuszy sterowania układem Modul Hybrid:  

 napęd odniesienia z odpowiednim dla danego typu silnikiem spalinowym, nazywany ICE, 

 sterowanie Modul Hybrid działające wyłącznie w trybie Start&Stop włączanym od 

początku pierwszej części fazy ECE15 testu NEDC, nazywane MHS&S0s, 

 sterowanie Modul Hybrid działające wyłącznie w trybie Start&Stop włączanym po 

osiągnięciu stanu nagrzania katalizatora w cyklu UDC, nazywane MHS&S400s, 

 sterowanie Modul Hybrid działające w trybie Start&Stop od początku pierwszej części 

fazy ECE15 testu NEDC w trybie wspomagania przyspieszania oraz hamowania 

odzyskowego, nazywane MHS&SACCRB0s, 

 sterowanie Modul Hybrid działające w trybie Start&Stop po osiągnięciu stanu nagrzania 

katalizatora w cyklu UDC, w trybie wspomagania przyspieszania oraz hamowania 

odzyskowego, nazywane MHS&SACCRB400s 

Podczas opracowywania strategii sterowania układem Modul Hybrid uwzględniono  

w jego modelu matematycznym chwilowe zwiększanie zużycia paliwa po każdym rozruchu 

silnika spalinowego powodowanego systemem Start&Stop. Dane pomiarowe emisji HC, CO, 

CO2 uzyskano z przeprowadzonego testu modalnego na hamowni podwoziowej w teście 

UDC. Zwiększenie zużycia paliwa zostało uśrednione dla czterech ECE15  (obliczane metodą 

bilansu węgla wg wytycznych Regulaminu nr 101 Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ)  

i było uwzględniane w modelach matematycznych odpowiednich samochodów. Dodatkowo 

w scenariuszach typu MHS&S400s uwzględniano rzeczywiste zużycie paliwa przez silniki 

spalinowe rozważanych samochodów na biegu jałowym, wartość ta (19 ml/s) została 

wyznaczona doświadczalnie dla samochodu kompaktowego i uśredniona dla całego 

przedziału 2xECE15. 

Założono, że w części UDC testu NEDC system S&S pracuje w dwóch trybach, 

mianowicie w pierwszym trybie (MHS&S400s) sterownik zezwala na jego aktywację po 

czasie wynikającym z nagrzania katalizatora i osiągnięcia pełnej jego sprawności oraz trybie 

drugim (MHS&S0s), gdzie system Start&Stop działa od pierwszego zatrzymania  

w pierwszym module ECE15 testu UDC. Przedstawione dwa warianty działania S&S 

interpretowane są następująco: 

 tryb MHS&S400s charakteryzuje pracę kierowcy jeżdżącego codziennie (dzienny zasięg 

do 60 km) jednym z analizowanych samochodów. Kierowca po przejechaniu każdych 11 

km trasy w mieście zatrzymuje samochód na okres czasu pozwalający na wychłodzenie 

się silnika spalinowego do 25°C, następnie zachodzi tzw. „zimny rozruch” przejechanie 

kolejnych 11 km oraz kolejny postój do wychłodzenia, 



44  M. Fice, R. Setlak 

 MHS&S0s charakteryzuje pracę kierowcy jeżdżącego codziennie (dzienny zasięg również 

do 60 km) jednym z analizowanych samochodów.  Kierowca po przejechaniu każdych 11 

km trasy w mieście powtarza jeszcze pięciokrotnie swój cykl pracy, dopiero po 

wykonaniu tej pracy przewozowej silnik spalinowy samochodu jest wyłączany. Taki tryb 

jazdy powoduje, że kolejne samoczynne rozruchy systemu MHS&S zachodzą zawsze we 

wszystkich fazach ECE15 (oprócz naturalnie pierwszego zimnego rozruchu, gdy system 

pracuje podobnie do wariantu MHS&S400s). 

Powyższe dwa scenariusze były także wykorzystywane w określaniu opłacalności 

stosowania układu Modul Hybrid. 

 

 

Rys. 4. Przykładowe wyniki badań symulacyjnych: zestawienie momentu silnika ICE oraz silnika 

PMBLDC układu MH małego samochodu dostawczego w teście UDC, wariant 

MHS&SACCRB0s 

Fig. 4. Example of simulation results: ICE and PM BLDC motor torque for small city VAN in UDC 

test, MHS&SACCRB0s variant 

 

 

 

Rys. 5. Przykładowe wyniki badań symulacyjnych: zestawienie kumulatywnego zużycia paliwa 

małego samochodu dostawczego w teście UDC, porównany wariant ICE z wariantem 

MHS&SACCRB0s 

Fig. 5. Example of simulation results: fuel consumption in UDC test cycle for small city VAN, 

comparison for ICE and MHS&SACCRB0s variant 
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5. EEKTY EKONOMICZNE STOSOWANIA SMART HYBRID 

Efekty ekonomiczne stosowania układu Smart Hybrid rozpatrzono dla okresu pięciu lat 

zwrotu inwestycji i przeprowadzono analizę kosztów dla dwóch samochodów Fiat Fiorino 1,4 

MPI oraz Fiat Doblo 1,4 MPI. Następnie dla każdego z pojazdów rozważono kilka 

scenariuszy kosztów: ICE, KU MHS&SACCRB0s, KU MHS&SACCRB400s. 

Następnie dla każdej kombinacji pojazd-koszty rozważono warianty kosztów zakupu 

Modul Hybrid: 

 cena zakupu Modul Hybrid wyznaczona na podstawie rzeczywistych kosztów urządzeń, 

WP (Wariant Projektowy), 

 cena zakupu Modul Hybrid wyznaczona na podstawie rzeczywistych kosztów urządzeń  

i pomniejszenia ich o koszt niepotrzebnych układów (akumulator, alternator), nazywany 

WPO (Wariant Projektowy Oszczędny), 

 cena zakupu Modul Hybrid wyznaczona na podstawie przewidywanej kalkulacji cenowej 

kosztów masowo produkowanych urządzeń Modul Hybrid i pomniejszenia ich o koszt 

niepotrzebnych układów (akumulator, alternator-według szacowanych cen w seryjnym 

montażu), nazywany WHO (Wariant Handlowy Oszczędny). 

Następnie rozważano dla każdej kombinacji pojazd- koszty- wariant zakupu po dwa 

scenariusze cen energii: wariant ze zmiennymi cenami paliwa VAR COST oraz wariant ze 

stałą cena paliwa z dnia 12 stycznia 2012, nazywany CONST COST. 

W analizie uwzględniano także wydatki eksploatacyjne, które mają wpływ na okres 

amortyzacji samochodu tradycyjnego oraz z napędem Modul Hybrid (wymiana baterii 

superkondensatorów po uzyskaniu liczby cykli 500 tys.). Chwila wymiany zasobnika zależy 

od przyjętej strategii (trybu) działania układu S&S: 

 tryb MHS&S400s - po przejechaniu każdych 11 km trasy w mieście zatrzymuje samochód 

na okres czasu pozwalający na wychłodzenie się silnika spalinowego do 25°C, następnie 

zachodzi tzw. „zimny rozruch” przejechanie kolejnych 11 km oraz kolejny postój do 

wychłodzenia, 

 tryb MHS&S0s - po przejechaniu każdych 11 km trasy w mieście powtarza jeszcze 

pięciokrotnie swój cykl pracy, dopiero po wykonaniu tej pracy przewozowej silnik 

spalinowy samochodu jest wyłączany.  

Dla trybu MHS&S400s, biorąc pod uwagę rzeczywiste obliczone rozkłady przyspieszeń 

w cyklach miejskich w śląskich miastach, wyliczono, że jego trwałość (przyspieszanie, 

rekuperacja i rozruchy w S&S) wyniesie 10 lat (290 dni roboczych samochodu rocznie), 

natomiast dla trybu MHS&S0s około 4,5 roku.  Uwzględniono koszty zakupu samochodów 

oraz ich obowiązkowego ubezpieczenia, spadek wartości pojazdów po kolejnych latach 

użytkowania. Wartości rezydualne pojazdów wyznaczono na podstawie krzywej spadku 

wartości samochodów spalinowych. Dla pojazdów z Modul Hybrid, jako że obecnie nie ma 
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informacji co do spadku wartości tego typu pojazdów, przyjęto spadek wg danych dla 

samochodów hybrydowych (Eurotax EN, Eurotax DE). 

 

 

Rys. 6. Czas zwrotu inwestycji w napęd MH dla Fiata Fiorino 1,4 MPI, rzeczywiste warunki ruchu na 

Śląsku 

Fig. 6. Return on investment in Modul Hybrid drive for Fiat Fiorino 1.4 MPI, real traffic conditions in 

Silesia 

6. BADANIA STANOWISKOWE 

Badania wpływu układu Modul Hybrid na zużycie paliwa wykonano w Zakładzie 

Doświadczalno- Diagnostycznym Silników Spalinowych Politechniki Śląskiej. Do tego celu 

zbudowano stanowisko badawcze z silnikiem spalinowym A15DMS o pojemności 1498 cm
3
, 

mocy 66 kW przy 4800 obr/min, momencie 137 Nm przy 3400 obr/min umieszczonym na 

hamowni silnikowej ze sterownikiem prędkości typu RECTIVAR RTV-84 C27Q. Silnik 

układu Modul Hybrid został przykręcony do bloku silnika spalinowego przez wykonane  

w tym celu mocowanie umożliwiające regulację naciągu pasa. Do przeniesienia mocy  

z silnika Modul Hybrid na wał silnika spalinowego zdecydowano się na zastosowanie 

wielorowkowego wzmacnianego pasa gumowego. 

Pomiary zużycia paliwa wykonano na skonstruowanym stanowisku laboratoryjnym 

układu napędowego Modul Hybrid w opracowanym do tego celu Laboratoryjnym Teście 

Miejskim (LTM). Sterowanie działaniem Modul Hybrid oraz akwizycja danych realizowane 

były za pomocą kontrolera NiCRIO-9014 National Instruments oraz kart pomiarowych Ni 

6259USB, Ni9474, NI9205, NI9263. Aplikacja z pulpitem sterowniczym hamowni została 

napisana w programie LabView. Masa bezwładności maszyny prądu stałego hamowni 

silnikowej stanowiła odwzorowanie bezwładności samochodu. Pomiar zużycia paliwa 

realizowany był metodą wagową, pomiar momentu na wale realizowany był za pomocą 

tensometrów i opracowanych dla nich układów wzmacniaczy elektronicznych, pomiary 



Smart hybrid – tani wieloźródłowy...  47 

 

napięć, prądów maszyny PMBLDC i zasobnika energii za pomocą kart pomiarowych. Silnik 

spalinowy na hamowni realizował tryb jazdy MHACCRB0s (w tym teście nie był włączany 

układ S&S ze względu na stałe zasprzęglenie silnika spalinowego z dużą masą bezwładności). 

Przeprowadzono serie pomiarów zużycia paliwa w dwóch scenariuszach stanu cieplnego 

silnika, pierwszy dotyczył silnika nagrzewającego się, a drugi silnika, który pracował przy 

temperaturze znamionowej. Podobne pomiary przeprowadzono dla silnika w trybie ICE. 

 

 

Rys. 7. Widok stanowiska laboratoryjnego Modul Hybrid podczas prac montażowych 

Fig. 7. View laboratory stand during installation Modul Hybrid system 

 

 
 

Rys. 8. Widok silnika PMBLDC połączonego z wałem korbowym silnika spalinowego 

Fig. 8. View of PMBLDC machine coupled to the cranlshaft of ICE 
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7. WYNIKI BADAŃ I WNIOSKI 

Uśrednione zmniejszenie zużycia paliwa uzyskane na hamowni silnikowej wyniosło 

23%. Test LTM (Laboratoryjny Test Miejski) miał odmienny profil (zbliżony do warunków 

rzeczywistych na Śląsku) niż normatywny test NEDC. Stąd wynika różnica pomiędzy 

pomiarami a wynikami symulacji. Emisja CO2 w układzie Modul Hybrid została obniżona  

z poziomu 175 g/km (wariant z silnikiem spalinowym) do wartości 133 g/km (wariant Modul 

Hybrid z układem Start&Stop włączany od początku jazdy). 

 

 

 

Rys. 9. Wyniki badań symulacyjnych: zmniejszenie zużycia paliwa w teście NEDC dla małego 

samochodu osobowego 

Fig. 9. Reduction of fuel consumption in NEDC cycle. Results of simulations for a compact car 

 

 

Rys. 10. Wyniki badań symulacyjnych: zmniejszenie zużycia paliwa w teście NEDC dla samochodu 

 typu mikro VAN 

Fig. 10. Reduction of fuel consumption in NEDC cycle. Results of simulations for  a micro-van  

 class B 
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Rys. 11. Wyniki badań symulacyjnych: zmniejszenie zużycia paliwa w teście NEDC dla małego 

samochodu dostawczego 

Fig. 11. Reduction of fuel consumption in NEDC cycle. Results of simulations for  wagon class B 

 

 

Rys. 12. Wyniki badań stanowiskowych: zmniejszenie zużycia paliwa w teście LTM 

Fig. 12. Reduction of fuel consumption in LCT cycle. Results of measurements and tests on laboratory 

 stand 

Zastosowany model matematyczny pojazdu został zweryfikowany z rozwiązaniem 

rzeczywistym z fabrycznym Systemem Start&Stop. Wyliczona różnica spalania w modelu 

matematycznym wynosi 6,68%, a w przypadku rzeczywistych wartości spalania 6,1%. 

Różnica wynika z innej chwili załączenia układu S&S w pojeździe rzeczywistym. 

Autorzy przyjęli, że technologia Smart Hybrid przeznaczona jest głównie dla istniejących 

rozwiązań pojazdów. W Polsce około 46% użytkowanej floty pojazdów osobowych było 

projektowanych na spełnienie normy Euro2 i Euro3. W tych układach nie stosowano 

szybkiego nagrzewania silników i katalizatorów, co skutkuje tym, że czas nagrzewania jest 

dłuższy niż w rozwiązaniach z norm Euro5. Autorzy przyjęli a posteriori, że po 400 

sekundach testu UDC wszystkie układy katalityczne w rozpatrywanej grupie aut osiągną 

pełną sprawność działania. W nowszych autach takie założenie powoduje błąd niedosza-

cowania. 
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