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SYSTEM NAPĘDOWY MILD HYBRYD DLA SAMOCHODU 

OSOBOWEGO 
 

MILD HYBRYD POWER TRAIN SYSTEM FOR PASSENGER CAR 
 

Abstract: The paper describes initial stages of designing Mild Hybrid drive system. This type of drive uses 
traditional electric unit consisting of battery, starter and alternator. This system, appropriately adapted, for in-
stance by increasing its overall rated power and supplementing it with novel energy control procedures, may 
operate in a manner similar to hybrid car drives. Mild Hybrid system utilises standard components used in 
cars – i.e. starter and alternator. A supercapacitor will be introduced as a new component, its role is to operate 
as energy accumulator for IC engine start-ups. Traditional car battery will also assume a new function, that of 
heating IC engine. Automobile Stop & Go System makes it possible to switch off IC engine automatically 
when vehicle stops (e.g. at red light or in traffic hold-ups) and then to switch it on quickly again. This action 
makes it possible to decrease fuel consumption and carbon dioxide emission, particularly in towns. Results of 
supercapacitor performance during IC engine start-ups are presented in this paper. Energy consumption at 
start-up has been calculated together with start-up time. Magnetti Marelli-Denso E80E car starter used in Fiat 
Palio Weekend has been used in tests, this starter is rated at 12 V 1,0 kW. Several tens of IC engines start-ups 
were conducted, with starter supplied from traditional standard lead-acid battery (Centra Futura 055 290, 
C20=55Ah); next, similar tests were run using supercapacitor (MAXWELL BPAK 15V 58F). Within the 
framework of this study, there have been done a range of the road measurements whose aim was to determine 
the real driving cycles. Route Gliwice – Zabrze, Route Zabrze, Route Gliwice –city centre, Route Gliwice. 
The biggest standing share has been obtained for the route 3 – Gliwice centre (37,9% of the percentage value 
of the drive time). The subject of this paper is in agreement with carbon dioxide emission standards set by 
European Union states, since special attention is paid by EU regulations to car transport activities (Kyoto 
protocol based on UNFCCC, European Climate Change Programme  and Intelligent Energy  Europe 
programs. 

1. Wstęp 
W ostatnich latach celem państw Unii Europej-
skiej jest podejmowanie walki na rzecz z glo-
balnym ociepleniem. Główną uwagę zwraca się 
na problem emisji dwutlenku węgla (szczególną 
uwagę przykłada się do działań w sektorze 
transportu samochodowego), co według niektó-
rych źródeł ma wpływ na ocieplenie klimatu  
i przebieg zjawisk metrologicznych, jakie 
obserwuje się na świecie w ciągu ostatnich 15 
lat. Działania zmierzające do redukcji zuŜycia 
paliw skupiają się głównie na intensywnym roz-
woju systemów zasilania i sterowania silników 
spalinowych (np. CR, FSI, TFSI, TCCI, Die-
sOtto). Badania i wdroŜenia dotyczą dokładno-
ści rozpylania paliw (zwiększenie ciśnień wtry-
sku) czy zwiększania sprawności (turbodoła-
dowanie, TwinTurbo). Jednak negatywną cechą 
ze względu na emisję CO2, pojazdów z silni-
kami ZI jak i ZS jest bezproduktywne zuŜycie 
paliwa na biegu jałowym. Pewne rezerwy w 
zmniejszeniu zuŜycia energii w samochodzie 
wykazuje wciąŜ m.in. zespół akumulator-roz 
 

 
 
 
 

rusznik-alternator. TenŜe system za pomocą 
pewnych modernizacji komponentów samo-
chodowych i opracowania nowych metod za-
rządzania energią moŜe w pewnych zakresach 
pracować podobnie do napędów hybrydowych 
samochodów. System Mild Hybryd moŜe wy-
korzystywać typowe stosowane w przemyśle 
samochodowym podzespoły (rozrusznik i prąd-
nica). Poddanie ich pewnym zmianom kon-
strukcyjnym umoŜliwi uzyskanie napędu o ce-
chach hybrydowych.  

2. Układ napędowy Mild HYbryd 
Projektowany w Zakładzie InŜynierii Elek-
trycznej w Transporcie  napęd Mild Hybryd bę-
dzie się składał z podsystemów: 
• układu automatycznego wyłączania, a na-

stępnie szybkiego rozruchu silnika spali-
nowego. Układ będzie zawierał zmoderni-
zowany rozrusznik umoŜliwiający szybki  
i częsty rozruch silnika spalinowego.  

• układu ładowania zasobnika energii i za-
silania sieci pokładowej samochodu wyko-
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rzystujący alternator o większej mocy z 
nowym układem sterowania oraz nowym 
układem rozdziału energii i regulacji 
napięcia. Opracowane algorytmy pozwolą 
na sterowanie przepływem energii do 
akumulatora i superkondensatora w zale-
Ŝności od zgromadzonej w nich energii. W 
pewnych stanach pracy układ sterowania 
będzie mógł tak wysterować wzbudzenie 
alternatora, Ŝe będzie wspomagał silnik 
spalinowy podczas hamowania i odzyska 
część energii hamowania. DuŜe moce ha-
mowania będą mogły być szybko akumulo-
wane w trwałym superkonden-satorze, 

• zasobnika energii wyposaŜonego w nowo-
czesny, bezobsługowy akumulator VRLA 
oraz moduł superkondensatora dla rozruchu 
silnika spalinowego.  

• układu automatycznego, wstępnego pod-
grzewania bloku silnika i elektrycznej 
regulacji temperatury cieczy chłodzącej 
podczas pracy co będzie umoŜliwiało 
nagrzewanie czynników chłodzącego i sma-
rującego silnika spalinowego podczas 
postoju pojazdu przy wyłączonym silniku. 
W trakcie jazdy samochodu układ będzie 
umoŜliwiał regulację przepływu chłodziwa 
za sprawą elektrycznej pompy cieczy 
chłodzącej.  

WaŜną zaletą proponowanego systemu zarzą-
dzania energią samochodu osobowego z napę-
dem typu Mild Hybrid jest to, Ŝe mógłby zna-
leźć zastosowanie w samochodach zasilanych 
zarówno klasycznymi paliwami jak i paliwami 
syntetycznymi (otrzymywanymi np. z węgla w 
drodze syntezy Fischera-Tropscha), gazowymi 
LPG, CNG, SynGaz czy biopaliwami.  

3. Badania rzeczywistych cykli jazdy 
Celem badań przeprowadzonych było wyzna-
czenie cyklów jazdy, częstotliwości zatrzymań, 
ruszeń, przyspieszeń w wybranych miastach 
aglomeracjach śląskiej. Był to pierwszy etap 
prac nad opracowaniem systemu napędowego 
Mild Hybryd. Wyniki badań dalszych etapów 
pracy pozwolą na opracowanie i wykonanie 
modernizacji rozrusznika czy dobór pojemności 
superkondensatora rozruchowego.  
Do wyznaczenia reprezentatywnych cykli jazdy 
wybrano dwa miasta Gliwice oraz Zabrze. Na-
stępnie przeprowadzono szereg jazd w dniach 
roboczych w róŜnych porach dnia, których ce-
lem było wyznaczenie parametrów ruchu. Wy-
brano cztery reprezentatywne trasy: 

1. Trasa Gliwice – Zabrze o długości 8,2 km - 
osiedle Kopernika i ulice: Toszecka, Bohate-
rów Getta Warszawskiego, Traugutta, Cho-
rzowska i początek ulicy Wolności 

2. Trasa Zabrze o długości 9,4 km – ulice: Wol-
ności, Gen. De Gaulle’a, Roosevelta F., 3 
Maja, Makoszowska i początek ulicy Legnic-
kiej 

3. Trasa Gliwice – centrum o długości 9,5 km – 
ulice: Bolesława Krzywoustego, Akade-
micka, Częstochowska, Jana Śliwki, Jasno-
górska, Kościuszki, Jana Pawła II, Zwycię-
stwa, Dworcowa 

4. Trasa Gliwice o długości 16,4 km - osiedla 
Kopernika i ulice: Toszecka, Bohaterów 
Getta Warszawskiego, Traugutta, Chorzow-
ska, Knurowska, Sikorskiego W., Kujawska, 
Błonie, Pszczyńska, Wrocławska, Akade-
micka, Bolesława Krzywoustego. 

Podczas badań w trój-sekundowych odstępach 
czasu rejestrowano: czas jazdy, prędkość, dłu-
gość trasy, wysokość nad poziomem morza, 
współrzędne geograficzne. Zarejestrowane dane 
pozwoliły następnie obliczyć przyspieszenia  
i opóźnienia samochodu czy czasy postojów. 
Na kaŜdej z wybranych tras pomiary przepro-
wadzono trzykrotnie w róŜnych dniach  
i róŜnych porach dnia. Na rysunkach 1 oraz 2 
pokazano przykładowe wyniki pomiarów na 
trasie 1. 
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Rys. 1. Wykres zmian prędkości samochodu 

podczas badań na trasie 1 w fazie porannej 

próba 2 

czas fazy przyspiszania
czas fazy ustalonej
czas fazy hamowania
czas fazy postoju

30% 34%

10%26%

 
Rys. 2. Procentowy udział fazy przyspieszania, 

ustalonej, hamowania i postoju dla trasy 1 

Gliwice – Zabrze 
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Przeprowadzone pomiary czasu jazdy, prędko-
ści, długości trasy i obliczenia przyspieszeń, 
opóźnień i czasów postoju pozwoliły na opra-
cowanie własnych cykli reprezentatywnych. 
Pierwszy cykl został opracowany dla miejsco-
wości Zabrze i nazwano go „Stop & Go Za-
brze”, a drugi cykl został opracowany dla miej-
scowości Gliwice o nazwie „Stop & Go Gli-
wice” (rys. 3 i 4). 
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Rys. 3. Przebieg prędkości w funkcji czasu cy-

klu jazdy dla aglomeracji Gliwic 

czas fazy przyspiszania

czas fazy hamowania

czas fazy postoju

38,3% 41,8%

19,9%

 
Rys. 4. Procentowy udział fazy przyspieszania, 

hamowania i postoju cyklu jednego dla aglo-

meracji Gliwic 

4. Badania procesu rozruchu silnika spa-
linowego 
Badania rozruchu silnika spalinowego wyko-
nano celem wyznaczenia energii pobieranej 
przez rozrusznik podczas rozruchu z dwóch 
źródeł energii-akumulatora kwasowo–ołowio-
wego i superkondensatora. Obiektem badań był 
układ rozruchowy silnika 178 B5.000 (samo-
chod Fiat Palio Weekend 1242cm3, 8V, 54kW) 
wykorzystujący rozrusznik Magnetti Marelli-
Denso E80E 12 V 1,0 kW z sterowaniem elek-
tromagnetycznym. W ramach badań rozrusz-
nika przeprowadzono kilkadziesiąt rozruchów 
silnika spalinowego przy zasilaniu zarówno z 
tradycyjnego akumulatora kwasowo-ołowio-
wego Centra Futura 055 290, C20=55Ah, jak  
i superkondensatora MAXWELL BPAK 15V 
58F. 
Podczas badań rejestrowano czasy rozruchu, 
prąd pobierany z akumulatora, napięcia na 
akumulatorze i superkondensatorze co następ-
nie pozwoliło na obliczenie parametrów ener-

getycznych rozruchu. Rozruchy silnika spali-
nowego (zimnego oraz ciepłego) przeprowa-
dzono w temperaturze otoczenia t=26ºC.  
Schemat układu pomiarowego pokazano na ry-
sunku 5. W miejsce akumulatora (zaciski A, B 
na rysunku 5) w trakcie badań włączany był su-
perkondensator. Przykładowy przebieg prądu  
akumulatora (pomiar realizowany był na prze-
wodzie masowym) podczas rozruchu pokazano 
na rysunku 6 natomiast przebieg napięcia (na 
zaciskach A, B) na rysunku 7. 
Po podjęciu pracy przez silnik spalinowy zmie-
niał się kierunek prądu akumulatora, co wyni-
kało ze wzbudzenia alternatora do napięcia 
większego niŜ napięcie akumulatora. Silnik 
spalinowy po procesie rozruchu wyłączany był 
przez operatora z opóźnieniem rzędu 2-3 se-
kund. 
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Rys. 5. Uproszczony schemat obwodu ładowa-

nia i rozruchu badanego samochodu: Wz- wy-

łącznik zapłonu, Pr- wyłącznik elektromagne-

tyczny rozrusznika, Dg- diody obwodu głów-

nego, Dw- diody obwodu wzbudzenia, Rcr- 

cewka wyłącznika elektromagnetycznego, Rt- 

uzwojenie wzbudzenia rozrusznika, Rw- uzwo-

jenie wzbudzenia alternatora. 
 

 

 

 Irozr [A] 

 trozr [s] 

 
Rys. 6. Przykładowy przebieg prądu akumula-

tora (przewód masowy instalacji) podczas roz-

ruchu silnika spalinowego oraz po jego zakoń-

czeniu 
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Rys. 7. Przebieg napięcia na zaciskach A, B 

akumulatora podczas rozruchu oraz po jego za-

kończeniu  
 

W tabeli 1 porównano średnie parametry serii 
rozruchów silnika spalinowego za pomocą su-
perkondensatora i akumulatora 
 

Tab. 1 Porównanie charakterystycznych warto-

ści  rozruchów silnika spalinowego za pomocą 

superkondensatora i akumulatora 
 

 superkondensator akumulator 
Czas rozruchu 

[s] 
0,54 0,55 

Prąd maksy-
malny [A] 

315 375 

Napięcie przy 
prądzie zwar-
ciowym [V] 

9,1 9,6 

Moc całkowita 
rozruchowa [W] 

989 1509 

Energia roz-
ruchu [Ws] 

534 830 

5. Zakończenie 
Dla czterech badanych tras wyliczono średnie 
procentowy udziały poszczególnych faz cykli 
jazdy. Największy udział postoju uzyskano dla 
trasy 3 – Gliwice centrum. Dla trasy: 1 uzy-
skano 30% wartości procentowej czasu postoju, 
2 uzyskano 27,7% wartości procentowej czasu 
przejazdu, 3 uzyskano 37,9% wartości procen-
towej czasu przejazdu, 4 uzyskano 28,9% war-
tości procentowej czasu przejazdu. Przeprowa-
dzone pomiary czasu jazdy, prędkości, długości 
trasy i obliczenia przyspieszeń, opróŜnień i cza-
sów postoju pozwoliły na opracowanie wła-
snego cyklu reprezentatywnego. Pierwszy cykl 
został opracowany dla miejscowości Zabrze i 
nazwano go „Stop & Go Zabrze”, a drugi cykl 
został opracowany dla miejscowości Gliwice o 
nazwie „Stop & Go Gliwice”. 
Jak pokazały pomiary wykorzystanie superkon-
densatora do zastąpienia akumulatora, jako źró-
dła zasilania rozrusznika w samochodzie wy-

daje się być realne. Energia zgromadzona w su-
perkondensatorze (bez doładowywania alter-
natorem) wystarcza na przeprowadzenie trzech 
rozruchów silnika spalinowego. śywotność 
wynosząca ponad 500 000 cykli ładowa-
nia/rozładowania jest o wiele większa (w po-
równaniu do 1500 dla akumulatora PbPbO2).  
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Praca naukowa finansowana ze środków na na-
ukę w latach 2008-2011 jako projekt badawczy 
 


