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DRIVE VEHICLE 

S t r e s z c z e n i e  
W niniejszym artykule zaprezentowano koncepcję buforowego wtórnego źródła energii z wyko-
rzystaniem baterii akumulatorów i superkondensatorów dla małego pojazdu elektrycznego zbudo-
wanego na bazie wózka golfowego. Możliwości wtórnych źródeł do magazynowania energii są 
powiązane z ważnymi parametrami pojazdu, takimi jak: maksymalny zasięg pojazdu, zdolność do 
pokonywania wzniesień i przyspieszania. Zastosowanie superkondensatorów jako dodatkowego 
źródła energii umożliwia wydłużenie żywotności baterii akumulatorów z jednoczesnym zmniej-
szeniem kosztów eksploatacyjnych. Mikroprocesorowy sterownik i energoelektroniczne układy 
przetwarzania energii są niezbędne do uzyskania prawidłowej współpracy źródeł energii o różnych 
napięciach i prawidłowego zarządzania przekazywaniem energii. 
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A b s t r a c t  
The concept of double secondary energy source with storage batteries and supercapacitors for golf 
cart based small size electric vehicle is presented in the paper. Possibilities of secondary energy 
sources to store energy are connected with important vehicle parameters: maximum range, 
gradeability and acceleration ability. Use of supercapacitors as an additional secondary energy 
source enables storage battery life cycle improve and simultaneously decrease electric vehicles 
exploitation costs. The microcomputer controllers and power electronics devices are necessary for a 
proper storage battery and stack of supercapacitors cooperation and energy exchange management. 
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1. Wstęp 

Niewielkie pojazdy z napędem elektrycznym znajdują zastosowanie w ruchu miejskim 
ze względu na właściwości, takie jak: znacznie niższa emisja hałasu w porównaniu  
z pojazdami konwencjonalnymi, brak emisji toksycznych składników spalin, duża zwrot-
ność ułatwiająca ruch i parkowanie pojazdu w zatłoczonych centrach miast. Ograniczona 
zazwyczaj prędkość takich pojazdów nie jest wadą z racji ogólnego ograniczenia prędkości 
w obszarach zabudowanych. Ponadto można w ich przypadku minimalizować zużycie 
energii, np. przez zastosowanie układów hamowania odzyskowego. Za typowo miejskie 
uważa się pojazdy, których uśredniony dobowy przebieg nie przekracza 25 km. Według 
źródeł amerykańskich, emisja HC i CO tej grupy pojazdów (wyposażonych w napęd kon-
wencjonalny) sięga 34% całkowitej emisji wszystkich pojazdów będących w ruchu na 
danym obszarze, przy zaledwie 9% udziale w całkowitym przebiegu. Przy takich uwarun-
kowaniach sensowne jest wykorzystanie w celu indywidualnej komunikacji miejskiej ma-
łych pojazdów z napędem elektrycznym. W pojazdach elektrycznych energia niezbędna do 
napędzania gromadzona jest w źródłach energii typu wtórnego, czyli takich, które mają 
zdolność dwustronnej przemiany energii oraz jej magazynowania. W typowych wtórnych 
źródłach energii – bateriach akumulatorów – energia gromadzona jest w postaci chemicz-
nej. Innym, stosunkowo nowym źródłem energii typu wtórnego jest superkondensator 
(ultrakondensator, pseudokondensator). W superkondensatorze energia jest magazynowana 
w postaci ładunku elektrycznego, gromadzącego się w mikroporach oraz na granicy po-
między stałym materiałem elektrod a elektrolitem. W praktyce stosowane są dwa rodzaje 
elektrolitu: organiczny i uwodniony. Superkondensatory charakteryzują się bardzo dużymi 
pojemnościami dochodzącymi do 3000 F dla pojedynczego modułu, przy napięciu rzę- 
du 2,5 do 2,7 V. 

Uważa się, że swoją budową superkondensator przypomina elektrochemiczną baterię 
akumulatorów. Zbudowany jest z dwóch elektrod nasączonych elektrolitem, przedzielo-
nych porowatym, przepuszczającym jony separatorem. Istotna dla wielkości gromadzonego 
ładunku elektrycznego powierzchnia czynna elektrod jest uzyskiwana przez zastosowanie 
porowatego materiału (węgiel aktywowany). Wielkość porów jest dostosowana do średnic 
jonów elektrolitu i osiąga kilka nanometrów średnicy. W rezultacie uzyskuje się po-
wierzchnię czynną elektrod rzędu 2500 m2 z jednego grama materiału elektrody. W dalszej 
części artykułu zostaną przedstawione pewne aspekty dotyczące wykorzystania super-
kondensatorów w układzie odzysku energii [1]. 

2. Hamowanie odzyskowe 

W pojazdach konwencjonalnych podczas hamowania energia kinetyczna zamieniana 
jest na ciepło w mechanicznych układach hamulcowych i jest nieodwracalnie tracona.  
W pojazdach z napędem elektrycznym (także mieszanym – hybrydowym) znaczna część tej 
energii może pozostać w systemie dzięki zastosowaniu hamowania odzyskowego. W na-
pędach elektrycznych jest to możliwe ze względu na odwracalność pracy maszyn elektrycz-
nych. W trybie napędzania pojazdu maszyna pracuje jako silnik elektryczny, natomiast 
podczas hamowania jako generator zamieniający energię mechaniczną od kół pojazdu na 
energię elektryczną przesyłaną do wtórnego źródła energii, w którym jest magazynowana. 
Czynnikiem ograniczającym skuteczność odzysku energii z zastosowaniem typowej baterii 
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elektrochemicznej jako magazynu energii jest fakt, że proces hamowania odbywa się  
w krótkim czasie (zazwyczaj kilka sekund), w którym wydziela się duża ilość energii. 
Bateria akumulatorów ma ograniczoną zdolność przejmowania dużej ilości energii w krót-
kim czasie. W szczególności częste obciążanie baterii akumulatorów dużym prądem łado-
wania bądź rozładowania ogranicza jej żywotność, powodując wzrost kosztów eksploatacji 
związany z koniecznością wymiany baterii trakcyjnych. Innym ograniczeniem skuteczności 
odzysku energii jest wielkość zastosowanej maszyny elektrycznej. Moc maszyny jest do-
bierana z punktu widzenia własności trakcyjnych pojazdu. Dla pełnego wykorzystania 
możliwej do odzysku energii potrzebna byłaby maszyna o większej mocy, co wiązałoby się 
ze zwiększeniem jej masy i wyższymi kosztami całego systemu. W praktyce stosuje się 
rozwiązanie kompromisowe, godząc się z faktem niepełnego wykorzystania możliwości 
odzysku energii. Ilość odzyskiwanej energii związana jest również z przyjętą strategią ha-
mowania pojazdu. Podział sił hamowania pomiędzy osie napędzaną i nienapędzaną oraz 
procentowy udział hamowania odzyskowego w całym procesie hamowania (przy niskiej 
prędkości pojazdu konieczne jest użycie hamulca mechanicznego do całkowitego zatrzy-
mania pojazdu) dodatkowo ograniczają ilość odzyskanej energii. Pomimo tego szacuje się, 
że tą drogą można zaoszczędzić około 15% zużywanej energii w intensywnym ruchu miej-
skim. Superkondensatory nie mogą stanowić samodzielnego, w pełni skutecznego wtór-
nego źródła energii ze względu na niską wartość gęstości energii w Wh/kg (ok. 10-krotnie 
mniejsza wartość niż dla baterii akumulatorów), natomiast wiele innych zalet decyduje, że 
we współpracy z baterią akumulatorów mogą być niezastąpione w systemach napędowych 
z odzyskiem energii podczas hamowania. 

Te zalety to: 
– większa sprawność (powyżej 99%, nawet przy dużych wartościach prądu), 
– większa wartość mocy jednostkowej w W/kg (10-krotnie większa niż dla baterii kwa-

sowo-ołowiowych), 
– mała wartość rezystancji wewnętrznej umożliwia zarówno pobór, jak i oddawanie du-

żych prądów w krótkim czasie (krótkie czasy ładowania/rozładowania), 
– szeroki zakres napięciowy, 
– szeroki zakres temperatur pracy (od –40°C do +65°C), 
– wysoka żywotność (powyżej 500 000 cykli dzięki niewystępowaniu reakcji chemicz-

nych), 
– bezobsługowość, 
– łatwość zestawiania modułów w zestawy szeregowe, równoległe czy mieszane. 

Gęstość mocy jest parametrem decydującym o własnościach trakcyjnych pojazdu, 
takich jak przyspieszanie, zdolność do pokonywania wzniesień, a gęstość energii ma 
wpływ na maksymalny zasięg pojazdu pomiędzy ładowaniami. Buforowe źródło energii 
zbudowane z baterii akumulatorów i zestawu superkondensatorów wykorzystuje jedno-
cześnie zalety obydwu typów źródeł. 

3. Pojazd elektryczny na bazie wózka golfowego z odzyskiem energii 

Maszyna elektryczna zasilana napięciem 48 V o mocy 2,8 kW napędza tylną oś po-
jazdu. Obliczenie energii na kołach tylnej osi w momencie rozpoczęcia hamowania 
uwzględnia opory ruchu, opory powietrza i siły bezwładności pojazdu. 



 194

 ( )
0

th

hr a r p xE V F F m a dt⎡ ⎤= + +⎣ ⎦∫   

Energia na zaciskach buforowego magazynu energii będzie pomniejszona o straty 
układu przeniesienia napędu i straty w maszynie elektrycznej, a także o straty w energo-
elektronicznym układzie przetwarzania energii. Uwzględnia się ponadto współczynniki 
hamowania odzyskowego oraz podziału sił hamowania pomiędzy osie [6]. 
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gdzie: 
Ehr  – energia hamowania odzyskowego na zaciskach wtórnego źródła energii [kJ], 
th  – czas hamowania odzyskowego [s], 
V  – prędkość pojazdu [m/s], 
k  – współczynnik hamowania odzyskowego, 
fh  – współczynnik podziału sił hamowania pomiędzy osie, 
ηM/G – sprawność maszyny elektrycznej, 
ηtr  – sprawność przekładni, 
Fa  – siły oporu aerodynamicznego [N], 
Fr  – siły oporów ruchu [N], 
mp  – masa pojazdu [kg], 
ax  – przyspieszenie poziome [m/s2]. 

Dla dokładniejszego oszacowania ilości energii możliwej do odzysku powinno się po-
nadto uwzględnić energię zmagazynowaną w wirujących elementach układu napędowego 
(przekładnie, wirnik maszyny elektrycznej, koła ogumione). Dla oszacowania energii w ce-
lu doboru elementów układu wpływ bezwładności elementów wirujących pominięto. War-
tości sprawności maszyny elektrycznej są pobierane z charakterystyki mechanicznej  
M = f (n). Przy założonej masie pojazdu 500 kg i wartości prędkości początku hamowania 
35 km/h i końca hamowania odzyskowego 5 km/h uzyskano możliwą do odzysku ilość 
energii Ehr = 19,6 [kJ]. Model pojazdu z napędem elektrycznym tylnej osi przedstawiono na 
rys. 1. 

 

 
Rys. 1. Model pojazdu z napędem elektrycznym tylnej osi 

Fig. 1. Rear axle driven electric vehicle model 
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4. Elektroniczny przetwornik energii 

Poza modułem półmostka IGBT w układzie impulsowego przetwarzania energii ważną 
rolę pełni cewka indukcyjna L. W indukcyjności tej cewki w każdym cyklu przetwarzania 
gromadzona jest część przesyłanej do superkondensatorów energii. 

W czasie przewodzenia tranzystora T1 energia przepływa bezpośrednio z maszyny 
elektrycznej do zespołu superkondensatorów. W chwili wyłączenia T1 – w drugiej części 
cyklu przetwarzania – ta część energii, która była zgromadzona w indukcyjności L, zostaje 
przekazana do zespołu superkondensatorów za pośrednictwem diody D2. Dla przekształt-
nika pracującego w trybie obniżania napięcia (tryb Buck) taka sytuacja występuje dla 
wartości współczynnika wypełnienia impulsu D zawierających się pomiędzy 0 a 0,5. Prak-
tycznie wartość ta jest zbliżona do 0,5. Opisana operacja odpowiada przejmowaniu energii 
przez superkondensatory podczas hamowania odzyskowego. W przypadku pokrywania za-
potrzebowania na energię ze strony zespołu napędowego przekształtnik pracuje jako pod-
wyższający napięcie (tryb Boost). Załączenie tranzystora T2 oznacza przekazywanie energii 
do indukcyjności L. Z chwilą wyłączenia T2 energia z cewki L jest przekazywana do ze-
społu napędowego za pośrednictwem diody D1. Ważnym zadaniem sterownika PWM jest 
wykluczenie jednoczesnego przewodzenia tranzystorów T1 i T2. Wartość współczynnika D 
dla tego trybu pracy przekształtnika zawiera się pomiędzy 0,5 a 1,0 – praktycznie powyżej 
0,5 i poniżej 0,8. Prąd płynący z generatora do superkondensatorów ma charakter in-
dukcyjny (właśnie ze względu na obecność indukcyjności L w obwodzie). Oznacza to, że 
przepływ prądu jest ciągły (jest również możliwy taki dobór częstotliwości przetwarzania 
PWM, aby prąd miał charakter nieciągły) z występującymi wahaniami w pewnych gra-
nicach. W czasie załączenia T1 prąd narasta zgodnie z przebiegiem funkcji wykładniczej,  
a podczas wyłączenia T1 prąd maleje. Różnicę pomiędzy górną i dolną wartością prądu 
można kształtować przez dobór częstotliwości PWM lub indukcyjności cewki L. Doboru 
elementów przekształtnika dokonuje się na podstawie oszacowania maksymalnego prądu, 
który może wystąpić w układzie, a także wymagań dotyczących dopuszczalnych wahań 
(tętnień) prądu w stanie narastania i w stanie zmniejszania wartości. Ze względów ob-
ciążalności prądowej i możliwości rynkowych jako moduł półmostka IGBT zastosowano 
układ zawierający dwa zawory elektryczne, dwustronnego kierunku przewodzenia prądu  
o wartości znamionowej 150 A. Założono ponadto, że tętnienia prądu nie powinny prze-
kroczyć 3% prądu maksymalnego. Przyjęto wartość 3 A, co stanowi 3% ze 100 A prądu 
maksymalnego. Częstotliwość pracy PWM ustalono na 10 kHz. Te wartości pozwalają na 
wyznaczenie wartości indukcyjności cewki L, zapewniającej ciągły przepływ prądu przy 
zachowaniu dopuszczalnej wartości tętnień.  

48 0,4mH
4 3 4 10000
NU

L
i f

= = =
Δ ⋅ ⋅ ⋅

 

gdzie: 
L  – indukcyjność cewki [mH], 
UN – napięcie znamionowe źródła energii [V], 
Δi  – dopuszczalna wartość tętnień prądu [A], 
f  – częstotliwość PWM [Hz]. 

Na rysunku 2 przedstawiono schemat połączeń układu przetwarzania energii. 
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Rys. 2. Schemat układu energetycznego pojazdu  

z przekształtnikiem DC/DC 
Fig. 2. Vehicle energetic system with DC/DC converter 

 
Generowanie impulsów PWM sterujących tranzystorami T1 i T2 należy do sterownika 

zbudowanego na bazie mikrokontrolera jednoukładowego ATMega8535. Sygnałem sterują-
cym jest wartość prądu w obwodzie baterii akumulatorów mierzona specjalnym czujnikiem 
wykorzystującym efekt Halla. Tranzystory IGBT wymagają sygnałów sterujących o pod-
wyższonych parametrach, jakie są wytwarzane przez moduł sterowników bramkowych 
IGBT. Ogólny schemat systemu przetwarzania energii przedstawiono na rys. 3. 
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Rys. 3. Schemat połączeń układu przemiany energii i sterowania 
Fig. 3. Control and energy conversion system 
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5. Dobór zespołu superkondensatorów 

Doboru liczby oraz pojemności superkondensatorów dokonuje się na podstawie znajo-
mości następujących parametrów systemu odzysku energii: ilości możliwej do odzysku 
energii, napięcia roboczego, czasu przejmowania energii (w naszym przypadku jest to czas 
hamowania odzyskowego) [14]. 

UN = 48,0 V;    Ehr = 19,6 kJ;    th = 10 s 

Napięcie maksymalne UMAX jest określone na poziomie 1,16 UN i wynosi 56 V. Na-
pięcie minimalne UMIN rozładowania superkondensatorów osiąga wartość 31 V. Zatem dU 
wynosi 25 V. Wartości prądów wynikają z przejmowanej mocy i wartości napięć maksy-
malnego i minimalnego, odpowiednio 

MAX
MIN

19600 1 63,22 A
10 31

Pi
U

= = =  

MIN
MAX

19600 1 35,0A
10 56

Pi
U

= = =  

MAX MIN
SR 49,11A

2
i i

i
+

= =  

Pojemność zespołu superkondensatorów wyznacza się z poniższej zależności przy 
uwzględnieniu stałej czasowej pojedynczych superkondensatorów w modułach BMOD wy-
noszącej w przybliżeniu 1 s 

( )SR 1,0 21,7 F
i

C dt
dU

= + =  

 
 

 
Rys. 4. Przebieg prądu maszyny elektrycznej podczas rozpędzania i hamowania 

Fig. 4. Electric machine current during acceleration and braking 
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Zestaw trzech modułów BMOD o pojemności 58,33 F każdy daje 19,44 F pojemności 
całkowitej. Jest to nieco poniżej obliczonej wartości, ale dobór jednostek o wyższej po-
jemności prowadzi  do przewymiarowania układu i zwiększa koszty. Dobrane zestawy są 
wyposażone w system aktywnego wyrównywania napięć poszczególnych ogniw. Moduły 
Maxwell BMOD0350 są produkowane z przeznaczeniem do systemów energetycznych po-
jazdów i charakteryzują się co najmniej 10-letnim okresem eksploatacji, bardzo niską 
rezystancją wewnętrzną i dużą liczbą cykli przekraczającą 500 000. Masa pojedynczego 
pakietu wynosi m = 0,5 kg, a wymiary dł. = 216 mm, szer. = 69 mm, a wys. = 38 mm. Cał-
kowita masa stosu wynosi 2,0 kg. Przedstawiony na rys. 4 oscylogram pokazuje przebieg 
czasowy prądu wtórnego źródła energii pojazdu elektrycznego przy rozpędzaniu (wartości 
dodatnie) i hamowaniu odzyskowym do baterii akumulatorów (wartości ujemne). Prąd ha-
mowania osiąga wartości kilkudziesięciu amperów i częste ładowania tego typu ograniczają 
żywotność baterii akumulatorów. 

To uzasadnia prace nad przejmowaniem energii z odzysku przez superkodensatory. 
Wynik testu pomiarowego przedstawiony na rysunku potwierdza oszacowane wartości 
prądu odzyskowego (ujemne wartości prądu). Cykl rozpędzania do prędkości 35 km/h  
i hamowania pojazdu trwa 10 s, w tym hamowanie ok. 5 s. 

6. Konkluzje 

Małe pojazdy elektryczne zbudowane na bazie wózków golfowych, ale wyposażone  
w niezbędne do ruchu na drogach publicznych wymagane prawnie zespoły bezpieczeństwa 
mogą rozwijać prędkości do 35 km/h. Nawet przy tak małych prędkościach możliwy jest 
odzysk pewnej ilości energii, która normalnie jest całkowicie zamieniana na ciepło i tra-
cona w czasie hamowania pojazdu. Praktycznie nieograniczona liczba cykli ładowa-
nie/rozładowanie umożliwia zarządzanie energią w pojeździe elektrycznym dla różnych 
rodzajów obciążeń (rozpędzanie, hamowanie). Zastosowanie buforowego wtórnego źródła 
energii obniża koszty eksploatacji pojazdu, co wynika głównie z wydłużenia żywotności 
baterii akumulatorów. Superkondenastory zabezpieczają baterię akumulatorów przed szko-
dliwym wpływem obciążeń szczytowych. Hamowanie odzyskowe również obniża koszty 
eksploatacyjne przez znaczne zmniejszenie zużycia energii. Ponadto energia zmagazyno-
wana w superkondensatorach jest dostępna błyskawicznie, co ułatwia start i rozpędzanie 
pojazdu. 
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