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Hybrid driving aggregate 

In the paper a development of the hybrid 
drivetrain is presented. The work is 
undertaken as part of regular education of 
mechatronic's students. 

Hybrid actuator is a combination of ICE 
with an addition of electrical motor which 
main advantage is optimal usage of fossil 
fuels. The paper describes operation 
principle, selection of components as well as 
a design and realization of controller. 
Experimental data are shown and further 
working plan is explained. 
 
1 Uvod 

 Sodoben na�in življenja v današnji družbi 
zahteva ogromne koli�ine energije za 
ogrevanje, promet in industrijo. Primarni 
energetski vir so fosilna goriva, ki pri 
izgorevanju sproš�ajo velike koli�ine 
ogljikovega dioksida v ozra�je. Pove�ana 
vsebnost CO2 v ozra�ju je tako  glavni 
povzro�itelj efekta tople grede, zaradi �esar 
se dviguje temperatura ozra�ja, posledica so 
podnebne spremembe. Države razvitega 
sveta so se s Kjotskim protokolom (Kyoto 
Protocol to the United Nations Framework 
Convention on Climate Change) zavezale, da 
bodo zmanjševale izpuste toplogrednih 
plinov na dogovorjene, vsako leto nižje 
vrednosti [1]. V Evropski skupnosti so 
zahteve za emisije škodljivih snovi vozil v 
prometu dolo�ene v Evropskih emisijskih 
standardih [2]. Le-ti vozila razvrš�ajo v 
razrede (EURO 1 do EURO 6) na osnovi 
izpusta škodljivih snovi (CO, HC, NOx, 
trdnih delcev).  

 Tudi zaradi vse višjih cen naftnih 
derivatov avtomobilska industrija intenzivno 
iš�e nove, sodobnejše tehnologije za 
izboljšanje u�inkovitosti izrabe energije. 
Zadnja leta se mnogo pozornosti posve�a 
razvoju naprednih alternativnih pogonskih 
konceptov, predvsem elektri�nih in vozil na 
gorivne celice. V smislu �imboljše 
u�inkovitosti izrabe fosilnih goriv se v 
zadnjih letih intenzivno tehnološko 
izboljšujejo elektri�na hibridna vozila. 

 V Laboratoriju za robotiko na FERI UM 
se že dve desetletji ukvarjamo z razvojem 
elektri�nih vozil (elektri�ni avto, kolo s 
pomožnim elektri�nim pogonom). Trenutno 
v okviru študentskega projekta na študijski 
smeri mehatronika razvijamo hibridni 
pogonski agregat za lahko dostavno vozilo. 

 

2 Elektri�ni hibridni agregati 

 Elektri�ni hibridni pogonski agregat je 
kombinacija primarnega motorja z notranjim 
izgorevanjem ICE (Internal Combustion 
Engine) in elektromotorja. Ob usklajenem 
delovanju obeh sklopov je omogo�eno 
delovanje ICE tako v obmo�ju optimalnega 
izkoristka kot tudi zaustavljanje med 
mirovanjem vozila in regenerativno vra�anje 
energije med zaviranjem vozila. Posledica je 
bistveno izboljšana ekonomija vožnje, 
izpusta škodljivih plinov in tudi dinami�nih 
lastnosti pogonskega sklopa. Ponujajo pa se 
tudi povsem nove dodatne možnosti 
delovanja, ki jih vozila s klasi�nim pogonom 
ne omogo�ajo. Tako je možna, poleg že 
omenjenega regenerativnega zaviranja, v 



 
omejenem dosegu še tiha in �ista vožnja brez 
emisij samo z elektri�nim pogonom. 

 Glede na na�in sklopljenosti elektri�nega 
pogona z ICE lo�imo dve osnovni 
konfiguraciji, zaporedni in vzporedni hibridni 
pogon. 

 

Slika 1: zaporedni hibridni pogon 
 Pri zaporednem pogonu (slika 1) kolesa 
vozila poganja elektromotor, medtem ko 
primarni agregat ICE z elektri�nim 
generatorjem skrbi le za dotok elektri�ne 
energije v akumulator. Dobre lastnosti tega 
na�ina so, da ICE deluje vedno v optimalnih 
pogojih, s konstantno hitrostjo in 
obremenitvijo, z majhno dinamiko in le 
srednjo vrednostjo potrebne mo�i za pogon 
vozila. Slabost je le nekoliko slabši izkoristek 
kot posledica serijske vezave vseh 
komponent. 

 

Slika 2: vzporedni hibridni pogon 

 Pri vzporednem hibridnem pogonu, slika 2 
imata oba pogonska sklopa, ICE in 
elektromotor, mehansko povezavo s kolesi. 
ICE se aktivira le v svojem optimalnem 
obmo�ju, elektromotor pa pokriva vse ostale 

režime delovanja, kot so speljevanje, aktivno 
zaviranje, pomo� pri pospeševanju in 
polnjenje baterij. Ta sistem ima zelo dober 
izkoristek porabljenega goriva, a potrebna je 
relativno kompleksna mehanska konstrukcija 
in zmogljiv krmilni sistem. 

 V našem projektu smo se zaradi dobrih 
lastnosti odlo�ili za gradnjo vzporednega 
pogona. Povezava obeh pogonskih sklopov je 
neposredna preko gredne vezi, tako, da je 
izhodni navor vsota obeh navorov. 

 

3 Gradnja pogonskega agregata 

 Celoten projekt razvoja hibridnega vozila 
je razdeljen v naslednje faze: 
� idejna zasnova, simulacija vožnje in 

delovanja pogonskega sklopa, 
� sestavljanje mehanskega dela pogonskega 

sklopa, 
� izbira elektri�nih senzorjev in aktuatorjev, 
� zagon agregata, 
� izdelava regulacijskega algoritma, 
� vgradnja pogonskega sklopa v vozilo. 
 

3.1. Strojni del hibridnega pogona 

 Kot primarni pogonski stroj ICE je bil 
izbran enovaljni štiritaktni bencinski motor 
Honda GX160 z naslednjimi lastnostmi: 

nazivna mo� Pn 4 kW 

nazivni navor Tn 10.8 Nm 

uporabno obmo�je n 2000-3600 min-1 

poraba goriva  313 g/kWh 

masa agregata m 15 kg 

 Motor je v izvedbi z vodoravno gredjo, 
sicer namenjen profesionalni uporabi za 
pogon strojev gradbene ali kmetijske 
mehanizacije. Odlikujejo ga nekatere 
lastnosti, ki so ustrezale za uporabo v vozilu, 
kot je možnost trajnega delovanja, robustna 



in kakovostna izvedba, nezahtevnost glede 
servisiranja. 

 Elektri�ni motor je sinhronski servomotor 
s pripadajo�im senzorjem za komutacijo 
(resolverjem) in ustrezno krmilno 
elektroniko/servoregulatorjem. Za merjenje 
položaja je prigrajen še dodaten 
inkrementalni dajalnik. Po mo�i je 
elektromotor prilagojen bencinskemu, 
njegovi osnovni podatki pa so: 

nazivna mo� Pn 2.95 kW 

naz./ max. navor Tn/Tmax 9.5 / 80 Nm 

naz. / max. 
vrtljaji 

n 3000/6000 min-1 

masa agregata m 10 kg 

 Vse komponente agregata so sestavljene 
in pritrjene na montažno konstrukcijo iz 
aluminijastih utornih profilov (slika 3). 
Takšna montaža je še zlasti primerna za 
testiranje v laboratoriju in omogo�a 
enostavne spremembe. 

 

Slika 3: osnovna izvedba hibridnega 
pogonskega agregata 
 ICE je zaradi naših specifi�nih zahtev 
nekoliko predelan: mehanska hitrostna 
regulacija bencinskega motorja je 
odklopljena, loputo za zrak uplinja�a pa 
neposredno odpira položajno voden 
servomotor. Logi�ni vklop/izklop delovanja 
ICE je realiziran preko relejskega kontakta, 
ki prekinja tokokrog za vžigalno tuljavo. V 
fazi predelave je tudi mehanizem za 
odpiranje ventilov, tako, da bodo ventili v 

neaktivnem režimu ICE odprti. S tem se 
zmanjša navor zaradi kompresije zraka v 
valju motorja. Zaradi uporabe ICE v zaprtem 
prostoru (laboratoriju) je bil zgrajen tudi 
u�inkovit ventilacijski sistem za odvajanje 
izpušnih plinov. 

 

Slika 4: hibridni agregat z dodano enoto za 
obremenjevanje 
 Projekt se izvaja izklju�no v laboratoriju, 
zato je bilo potrebno dodati sklop za 
obremenjevanje, s katerim se simulira 
obremenitev agregata med vožnjo vozila. Za 
ta namen je uporabljen elektri�ni 
štirikvadrantni servopogon ustrezne mo�i, ki 
je zmožen trajnega delovanja v 
generatorskem režimu. Enota za 
obremenjevanje  je s pogonskim agregatom 
povezana preko jermenic in zobatega 
jermena. Zobati jermen tipa GT zagotavlja 
sinhroni prenos brez zdrsa in majhne izgube 
mo�i. 

 

3.2. Krmilni del 

 Strategija vodenja agregata je takšna, da 
primarni motor (ICE) vedno optimalno 
deluje, oziroma v obmo�ju �imboljšega 
izkoristka. Merilo za optimalno obmo�je 
delovanja ICE je v našem sistemu 
karakteristika izkoristka goriva motorja v 
dolo�eni delovni to�ki. Proizvajalec podaja 
za specifi�no porabo goriva vrednost 
313g/kWh. V optimalnih pogojih delovanja 
(ob upoštevanju kalori�ne vrednosti bencina 
s 95 oktani, Hi=42.7 kJ/g) je izkoristek 
dolo�en kot: 



 
� = Eout/EH = 0.269 (1) 

 26.9% je maksimalna vrednost izkoristka 
in velja v le eni delovni to�ki, oziroma 
ozkem obmo�ju. Izkoristek motorja ICE 
(razmerje med izhodno mo�jo in zgorevalno 
toploto goriva, Pizh/Hi) v celotnem obmo�ju 
delovanja se podaja v obliki diagrama. V 
odvisnosti od vrtilne hitrosti po eni osi in 
bremenskega navora po drugi osi je podan v 
grafu na sliki 5. 
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Slika 5: izkoristek ICE 
 Dejansko karakteristiko za uporabljen ICE 
bo še potrebno izmeriti v laboratoriju z 
obremenjevanjem motorja po celotnem 
obmo�ju hitrosti in navora, ob tem pa 
natan�no meriti trenutno porabo goriva. Za 
potrebe na�rtovanja krmilnega sistema smo 
za�asno uporabili ocenjeno karakteristiko 
(slika 5), dobljeno iz literature s primerjavo s 
podobnimi agregati. 

� = (Pout/PH) = f(T, �) (2) 

PH = q . Hi (3)  

kjer je: 
Pout  izhodna mo� motorja, 
PH   toplotna mo� izgorevanja goriva, 
q      pretok goriva, 
Hi    specifi�na zgorevalna toplota, kurilnost, 
T     navor, 
�     kotna hitrost  
 Krmilni sistem preko treh izhodov vodi 
vse tri sklope: ICE, elektromotor in sistem za 
obremenjevanje so vodeni iz krmilnega 

sistema preko analognih izhodov. Glede na 
kompleksen sistem z ve� vhodi in izhodi, ter 
elementi z nelinearnimi karakteristikami, bo 
za krmilni sistem predvidoma uporabljena 
regulacija z mehko logiko. 

 

Slika 6: krmilje agregata, DSP-2 z ustreznim 
signalnim vmesnikom 
 V Laboratoriju za  robotiko razvit 
krmilnik DSP-2 s svojo konfiguracijo 
omogo�a zajemanje vseh potrebnih veli�in 
sistema, prav tako pa lahko preko analognih 
in preklopnih izhodov krmili posamezne 
komponente agregata. Krmilnik podpira 
uporabo programskega paketa 
Matlab/Simulink z blokovnim 
programiranjem [4]. 

 

Slika 7: osnovna krmilna shema 
 Za našo aplikacijo je bil izdelan namenski 
signalni vmesnik, preko katerega so 



priklju�ene vse elektri�ne komponente. Za 
lažjo in hitrejšo kontrolo procesa v fazi 
zagona sta uporabljena dva analogna vhoda 
za neposredno kontrolo navorov ali hitrosti 
obeh pogonskih motorjev. 
 
4 Zagon in prvi rezultati preskusov  

 Hibridni agregat je bil uspešno zagnan, 
preizkušene so bile tudi vse ro�ne in 
programske kontrole. Preprost primer hitrega 
zagona s �asovnim potekom je prikazan na 
sliki 8. Pospeševanje od mirovanja do 
1600min-1 z elektri�nim motorjem pri 
navoru 20Nm traja okrog 150ms. Nad to 
hitrostjo se elektromotor izklopi, navor pa 
za�ne generirati ICE. 
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Slika 8: hiter zagon agregata (�as: 200ms/del, 
navor: 14Nm/del, hitrost: 1666min-1) 

 Projekt je trenutno v fazi izdelave in 
optimiranja krmilnega algoritma, ki omogo�a 
zvezne pretoke mo�i med obema pogonskima 
sklopoma. V fazi zagona je tudi enota za 
generiranje obremenitve (simulacija vožnje). 

 S prvimi preskusi so se tudi pokazale tudi 
nekatere nepredvidene težave. Tako je navor, 
potreben za pasivno vrtenje ICE zaradi 
kompresije zraka v zgorevalnem prostoru, 
zelo velik. Predvsem pri majhnih hitrostih 
vrtenja presega navorno zmogljivost 
elektromotorja, zato je nujno dograditi sklop 
za dekompresijo, oziroma kontrolirano 
odprtje ventilov v �asu, ko je ICE neaktiven. 

5 Zaklju�ek 

 Projekt hibridnega pogonskega agregata je 
zanimiv z ve� vidikov. Na Inštitutu za 
robotiko na FERI UM se zavedamo, da je v 
avtomobilski industriji koncept hibridnega 
elektri�nega pogona izredno aktualen. Tako 
lahko na tem objektu preu�ujemo delovanje 
in koncepte vodenja tega zahtevnega 
dinami�nega sistema. 

 Tudi vpeljava tako zahtevnega projekta v 
pedagoški proces je svojevrsten izziv. 
Skupina študentov se je tako soo�ila z nalogo 
avtomatizirati kompleksen dinami�ni sistem. 
Izdelali smo idejno rešitev in kasneje tudi 
prakti�no izvedbo z uporabo »doma�ega« 
krmilnika DSP-2 in izdelavo vmesnika za 
zajemanje vseh signalov. Uporabniški 
vmesnik zgrajen v programu MATLAB / 
Simulink se je zadovoljivo izkazal tudi pri 
uporabi na objektu za ne-pedagoški namen. 
Hkrati pa je naprava tudi pregleden 
pedagoški zgled ve�variabilnega 
nelinearnega sistema na eni strani in tudi 
prakti�ne izvedbe krmilja po drugi strani. 

 Za kon�no aplikacijo bo uporabljen 
algoritem za vodenje po krivulji najve�je 
u�inkovitosti, z uporabo katere od naprednih 
nelinearnih regulacijskih metod. Glede na 
dinami�no visokozmogljiv elektromotor je 
možna izvesti tudi aktivno glajenje 
valovitosti navora motorja z notranjim 
izgorevanjem, oziroma kompenzacijo 
vibracij. Prednost, glede na obi�ajno rešitev 
dušenja vibracij z uporabo vztrajnika, je 
zagotovitev boljše odzivnosti sistema in 
zmanjšanje mase celotnega pogonskega 
sklopa. 
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