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PROJEKTOWANIE HYBRYDOWEGO UKŁADU NAPDOWEGO
DO REDNIEJ BEZZAŁOGOWEJ PLATFORMY LDOWEJ
Streszczenie. Projekt został zrealizowany jako studium poprzedzajce wdroenie innowacyjnego,
hybrydowego, spalinowo - elektrycznego układu napdowego bezzałogowej platformy ldowej o masie 800 kg.
Na podstawie modelu dynamicznego hybrydowego układu napdowego do bezzałogowej platformy ldowej
sprecyzowano docelowe parametry napdu i dokonano doboru jego elementów składowych. Został opracowany
tryb pracy pojazdu, na podstawie którego ponownie dobrano elementy przy załoeniu uzyskania minimum masy.
W zakresie pracy opracowano koncepcyjn posta konstrukcyjn pojazdu BPL.
Słowa kluczowe: napd hybrydowy, układ napdowy, pojazd kołowy, dynamika napdu.

1. WSTP
Bezzałogowe platformy ldowe znajduj obecnie zastosowanie w słubach policyjnych
oraz w wojsku, gdzie uywane s do działa rozpoznawczych, dozorujcych oraz inynieryjnych.
W zastosowaniach cywilnych pojazdy bezzałogowe s wykorzystywane jako pomoc w klskach
ywiołowych lub w prowadzeniu bada na terenach niedostpnych lub skaonych.
Funkcjonowanie omawianych platform zaley głównie od ródeł zasilania, które maj za
zadanie podtrzyma działanie zainstalowanej aparatury oraz sprztu oraz umoliwi ich alokacj
do wybranego punktu. Zasig i czas działania pojazdu jest cile uzaleniony od sprawnoci
układu napdowego. Konieczne zatem jest projektowanie układów napdowych zdolnych
spełnia wszystkie wymagania stawiane pojazdom.
Układ napdowy zawiera ródło mocy oraz paliwo, konieczne do wytworzenia energii
mechanicznej wprawiajcej pojazd w ruch. Obecnie stosuje si wiele rónych rodzajów napdów,
a ich dobór jest zaleny od zastosowania pojazdu oraz zakładanego trybu pracy. W czasie
opracowywania układu napdowego niezbdne jest sformułowanie modelu dynamicznego
uwzgldniajcego rodzaj pojazdu oraz warunki jego pracy i ruchu. Analiza dynamiczna ma
midzy innymi na celu wyznaczenie mocy silników, potrzebnej do pokonania przeszkód przy
maksymalnych obcieniach i oporach ruchu oraz optymalizacj układu napdowego. Moc
potrzebna do napdzania pojazdu definiuje rodzaj i wielko elementów składowych, które z kolei
wpływaj na gabaryty i kształt pojazdu.
Metodyka postpowania przy doborze układu napdowego zakłada dobór elementów
w sposób odwrotny, ni ogólny kierunek przekazywania energii w układzie napdowym. Energia
układu, zmagazynowana w zbiorniku paliwa w postaci chemicznej, zamieniana jest w silniku
spalinowym na mechaniczn, a nastpnie na elektryczn w generatorze prdu. Ta z kolei
magazynowana jest w akumulatorach, skd przepływa do silników elektrycznych zamieniajcych
j na mechaniczn. Projektowanie rozpoczyna si od sprecyzowania sił działajcych na pojazd
i jego układ napdowy. W łacuchu kinematycznym kolejno uwzgldnia si elementy: koła,
przekładni redukcyjn, a do silnika elektrycznego i akumulatorów. Ostatnim etapem jest dobór
generatora prdu i silnika spalinowego wraz ze zbiornikiem paliwa.
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2. SFORMUŁOWANIE WYMAGA PROJEKTOWYCH
Na podstawie analizy potrzeb wynikajcych z koniecznoci wprowadzenia na
wyposaenie wojska platform logistycznych oraz inynieryjnych sformułowano wstpne
wymagania stawiane platformie. Wymagania i załoenia dla projektowanej redniej bezzałogowej
platformy ldowej dotyczce doboru układu napdowego s nastpujce:
− masa całkowita pojazdu - 800 kg,
− prdko jazdy - 20 km/h,
− chwilowa prdko jazdy - 30 km/h,
− jazda z prdkoci 5 km/h przez 8 h,
− moliwo jazdy w trybie cichym w kadym terenie,
− pokonywanie zwe – od 1,2 m do 1,5 m,
− promie skrtu – 4 m, moliwo skrtu w miejscu,
− pokonywanie gruzowisk, wysokich krawników, schodów, terenów podmokłych
i pustynnych.

3.

OPRACOWANIE PROJEKTU KONCEPCYJNEGO UKŁADU NAPDOWEGO
3.1. Proponowane rozwizania układu napdowego

Jednostka napdowa powinna spełnia wyszczególnione wyej załoenia i dodatkowo
cechowa si odpowiednimi parametrami wród dostpnych rozwiza. Do wyznaczenia
optymalnego układu napdowego, który zostanie zastosowany w bezzałogowej platformie
ldowej, posłuono si analiz wielokryterialn, oceniajca kady wariant moliwego
w uyciu napdu [4].
Dokonano wyboru układów napdowych, które s powszechnie stosowane
w podobnych konstrukcjach i spełniaj wikszo postawionych wymaga. Układy napdowe
zostały rozdzielone na główne kategorie, rónice si midzy sob sposobem przemiany
energii chemicznej lub elektrycznej na energi mechaniczn. Nale do nich układy:
spalinowy, elektryczny, hydrostatyczny, hybrydowy równoległy, hybrydowy szeregowy,
hybrydowy mieszany oraz ogniwa wodorowe [2].
3.2. Kryteria doboru układu napdowego
Podczas wyboru odpowiedniego napdu analizowano kryteria dotyczce
podstawowych wymaga i cech pojazdów specjalnych, takie jak: stosunek masy układu
napdowego do masy pojazdu, rodzaj i zuycie paliwa, łatwo sterowania pojazdem,
sprawno układu napdowego, optymalne wykorzystanie charakterystyk silników, gabaryty
wzgldem do generowanej mocy, emisja hałasu (w tym tzw. tryb cichy), praca
w rodowiskach skaonych lub o niskiej i wysokiej temperaturze.
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3.3. Wyniki analizy wielokryterialnej
W doborze układu napdowego posłuono si analiz wielokryterialn pozwalajc na
dokonanie optymalnego wyboru sporód alternatywnych rozwiza konstrukcyjnych. Wyniki
przeprowadzonej analizy wielokryterialnej zostały przedstawione w tablicy 1.
Tablica.1. Wyniki analizy wielokryterialnej w zakresie doboru napdu
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Jak wynika z przeprowadzonej analizy, szeregowy napd hybrydowy okazał si
rozwizaniem optymalnym sporód rozwaanych wariantów napdów. Na rys. 1
przedstawiono schemat blokowy napdu prezentujcy podstawowe elementy układu wraz
z zaznaczonym kierunkiem przepływu mocy.
SILNIK SPALINOWY

GENERATOR

AKUMULATOR

KOŁA

PRZEKŁADNIA

SILNIKI
ELEKTRYCZNE

Rys. 1. Schemat blokowy przedstawiajcy szeregowy napd hybrydowy
3.4. Podsumowanie doboru układu napdowego
Napd hybrydowy spełnia podstawowe wymagania ekologiczne, realizowane poprzez
zmniejszenie spalania paliwa organicznego, nie tracc przy tym właciwoci trakcyjnych.
Zmniejszenie zuycia paliwa jest korzystne z uwagi na zwikszenie zasigu pojazdu lub
zminimalizowanie gabarytów elementów napdu – zbiornika paliwa lub silnika [4], [5],
[6], [7].
Kolejn zalet szeregowego układu hybrydowego jest moliwo włczenia
i rozpoczcia jazdy platformy jedynie za pomoc silników elektrycznych, co znacznie
redukuje czas przygotowania i uruchomienia platformy. Szeregowy układ hybrydowy składa
si z połczonych szeregowo elementów, takich jak: silnik, generator, akumulatory, silniki
elektryczne. Modułowo pojazdu zapewnia ich szybkie i łatwe zdemontowanie [4], [5],
[6], [7].
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Podstawow zalet tego układu jest poruszanie si w trybie cichym, czyli przy uyciu
jedynie silników elektrycznych. Ze wzgldu na ryzyko wystpienia zwarcia w instalacji
elektrycznej, wymagane jest wykonanie szczelnego korpusu zapewniajcego hermetyczno
podczas głbokiego brodzenia i pozostawania w wodzie. Znaczny czas brodzenia wymaga
dostarczenia powietrza, które jest konieczne dla działania silnika spalinowego,
doładowujcego akumulatory [4], [5], [6], [7].
4.

OPRACOWANIE PROJEKTU KONCEPCYJNEGO UKŁADU JEZDNEGO
4.1. Proponowane układy jezdne

Kolejnym etapem projektu jest dobór układu jezdnego, czyli podzespołu, który jest
odpowiedzialny za mobilno pojazdu oraz parametry trakcyjne. W głównej mierze
odpowiedni dobór zawieszenia oraz układu jezdnego pozwala na pokonywanie rónorodnych
terenów i osiganie wymaganych prdkoci. Układ ten powinien spełnia okrelone na
wstpie załoenia. W bezzałogowej platformie ldowej konieczne jest dobranie układu
jezdnego tak, aby spełniał załoone kryteria oraz miał najlepsze moliwoci
i własnoci z dostpnych układów [1].
Obecnie istnieje wiele rónych układów jezdnych stosowanych w pojazdach. Ze
wzgldu na koszty i skomplikowane konstrukcje, wybrane zostały układy najbardziej
powszechne i stosowane w podobnych pojazdach: gsienicowy, kołowy 4x4, kołowy 6x6,
półgsienicowy, mieszany, kroczcy, rubowy. Kady rodzaj układu ma inne własnoci oraz
moliwoci. Zalety oraz wady układów zostały poddane analizie wielokryterialnej.
4.2. Kryteria doboru układu jezdnego
Podczas wyboru odpowiedniego pdnika analizowano kryteria dotyczce
podstawowych wymaga i cech pojazdów specjalnych, takie jak: zdolno pokonywania
przeszkód oraz wzniesie, prdko jazdy, pokonywanie terenów błotnistych, piaskowych,
onieonych, odporno na uszkodzenia, awaryjno, koszty produkcji, gabaryty w stosunku
do masy pojazdu, zwrotno i dynamika zmiany kierunku poruszania.
4.3. Wyniki analizy wielokryterialnej

Podczas doboru odpowiedniego napdu analizowano kryteria dotyczce
podstawowych wymaga i cech pojazdów specjalnych. Wyniki zostały przedstawione
w Tablicy 2.

Tablica.2. Wyniki analizy wielokryterialnej w zakresie doboru układu jezdnego
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4.4. Podsumowanie doboru układu jezdnego
Kołowy układ jezdny 6x6 okazał si rozwizaniem optymalnym wród analizowanych
wariantów układów. Spełnia on wszystkie załoenia i wymagania dotyczce bezzałogowych
platform ldowych. Rozwaane (tab. 2) układy jezdne dobrze realizuj tylko pewne konkretne
załoenia, natomiast napd 6x6 spełnia wszystkie zadane wymagania w stopniu dobrym [2], [ 6].

Rys. 2. Pojazd Hoot ATV 6x6 z 3 osiami nieskrtnymi
Realizacja skrtu w układzie 6x6 moe si odbywa na dwa róne sposoby: poprzez
skrt kół dwóch lub trzech osi przy realizacji geometrii Ackermana lub rónic prdkoci kół
obu stron pojazdu [2], [6].
Zaletami układu s prostota konstrukcji oraz odporno na uszkodzenia, poniewa
pojazd jest w stanie kontynuowa jazd przy utracie jednego z kół. Niska awaryjno oraz
zdolno do pokonywania wszelkich przeszkód gwarantuje wyszo na innymi
rozwizaniami [2], [6].
5. OBLICZENIA
5.1. Parametry dynamiczne
Danymi wejciowymi do analizy dynamicznej s siły oraz parametry dynamiczne
pojazdu. Siły dziel si na siły oporu, czyli przeciwdziałajce ruchowi pojazdu, oraz siły
napdowe, które wprawiaj pojazd w ruch [2], [3].
Podstawowym zagadnieniem dotyczcym dynamiki pojazdów jest porównanie
wartoci sił oporu oraz sił napdowych. W celu rozpoczcia ruchu pojazdu, siła napdowa
musi by wiksza od sumy sił oporu, w przeciwnym wypadku pojazd nie bdzie w stanie
ruszy bd wprawiony w ruch zacznie zwalnia. Model matematyczny sformułowano na
podstawie poniszych zalenoci [2], [3]:
(1)
Ft - opór toczenia;
Fs - opór skrtu;
Fp - opór powietrza;
Fb - opór sił bezwładnoci;
Fw- opór wzniesienia.
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Analogicznie, w przypadku skrtu pojazdu, opory ruchu przekształca si na momenty sił
wzgldem rodka obrotu pojazdu. Suma momentów sił oporów ruchu jest równa momentowi
siły napdowej Mn wzgldem osi obrotu pojazdu, co przedstawia zaleno:
(2)
gdzie:
Mt – moment oporów toczenia wzgldem osi obrotu pojazdu;
Mp – moment oporów powietrza wzgldem osi obrotu pojazdu;
Mw – moment oporów wzniesienia wzgldem osi obrotu pojazdu;
Mb – moment oporów sił bezwładnoci wzgldem osi obrotu pojazdu;
Mg – moment oporów skrtu wzgldem osi obrotu pojazdu.
Siły oporu oraz napdowe s zmienne w zalenoci od wielu czynników, takich jak
opory skrtu, tarcie, pokonywanie wzniesie, rónego rodzaju podłoa, opory powietrza,
prdko pojazdu, charakterystyka silnika, przełoenie przekładni, czy sprawno
podzespołów układu [2], [3].
5.3. Obliczenia analityczne
Obliczenia prowadzono dla czterech odmiennych sytuacji, a mianowicie: gdy pojazd
przyspiesza podczas jazdy na wprost, przy pokonywaniu wzniesie oraz podczas skrtu
zerowego i skrtu z unieruchomionymi kołami strony zabieganej. Obliczenia analityczne
zostały wprowadzone do programu Matlab w postaci skryptu, zawierajcego opisane dane
i wzory. Kadej zmiennej przypisano konkretn warto i na ich podstawie zbudowano,
według załoe, model analityczny. Skrypt na tej podstawie danego modelu analitycznego
podaje konkretn szukan warto.
5.4. Obliczenia numeryczne
W rodowisku Matlab Simulink został wykonany w pełni parametryczny model
układu napdowego bezzałogowej platformy ldowej, dotyczcy zarówno jazdy na wprost,
jak i wykonania manewru skrtu. Dynamiczne rodowisko Simulink umoliwia
przeprowadzenie symulacji numerycznych układu napdowego.
5.5. Podsumowanie
Wyniki oblicze analitycznych i numerycznych dla czterech sytuacji zostały
porównane odpowiednio w tablicach 3, 4, 5 i 6. Kada z tablic została podzielona na dwa
segmenty, gdzie w pierwszym przedstawione s siły oporu działajce na pojazd, a w drugim
podstawowe parametry dynamiczne wyznaczone dla poszczególnych elementów układu
napdowego. Przyjty układ napdowy składa si z umieszczonego w kole silnika
elektrycznego oraz przekładni planetarnej.
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Tablica 3. Wyniki oblicze analitycznych i numerycznych dla przypadku pierwszego
(przyspieszenie pojazdu podczas jazdy na wprost)
WYNIKI OBLICZE
ANALITYCZNYCH

WYNIKI OBLICZE
NUMERYCZNYCH

110
2280
41
0
0
2431
126

piasek
1766
2272
31
0
0
4069
214

N
N
N
N
N
N
Nm

asfalt

110
2240
40
0
0
2390
120

piasek
1767
2240
40
0
0
4047
202

Obr./min koła

265

265

282

278

min-1

Moc na kole
Przełoenie
Moment na silniku

3,3
35
4

5,6
35
6

3,3
35
4

5,5
35
6

kW

Nm

9252

9252

9880

9740

min-1

3,5

5,9

3,5

5,8

Podłoe
Opór toczenia
Opór bezwładnoci
Opór powietrza
Opór skrtu
Opór wzniesienia
Suma sił oporu
Moment na kole

Obr./min silnika

asfalt

Moc silnika

kW

Tablica 4. Wyniki oblicze analitycznych i numerycznych dla przypadku drugiego
(przyspieszenie pojazdu podczas jazdy na wprost na wzniesieniu)
WYNIKI OBLICZE
ANALITYCZNYCH

WYNIKI OBLICZE
NUMERYCZNYCH

110
840
38
0
3925
4913
255

piasek
1766
920
41
0
3925
6652
336

N
N
N
N
N
N
Nm

asfalt

99
800
39
0
3924
4862
243

piasek
1596
800
39
0
3924
6359
318

Obr./min koła

264

264

257

257

min-1

Moc na kole
Przełoenie
Moment na silniku

6,7
35
7

8,8
35
10

6
35
7

8
35
10

kW
Nm

9251

9251

8980

8980

min-1

7

9,3

6,4

8,4

Podłoe
Opór toczenia
Opór bezwładnoci
Opór powietrza
Opór skrtu
Opór wzniesienia
Suma sił oporu
Moment na kole

Obr./min silnika
Moc silnika

asfalt

kW
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Tablica 5. Wyniki oblicze analitycznych i numerycznych dla przypadku trzeciego
(podczas skrtu zerowego)

Podłoe
Opór toczenia
Opór bezwładnoci
Opór powietrza
Opór skrtu
Opór wzniesienia
Suma sił oporu
Moment na kole

WYNIKI OBLICZE
ANALITYCZNYCH
piasek
asfalt
55
883
217
217
0
0
1295
3140
0
0
2395
3412
314
239

WYNIKI OBLICZE
NUMERYCZNYCH
piasek
asfalt
110
883
296
307
0
0
1295
3150
0
0
2474
3567
339
238

N
N
N
N
N
N
Nm

Obr./min koła

29

29

24

27

min-1

Moc na kole
Przełoenie
Moment na silniku

1
35
10

0,7
35
7

0,9
35
10

0,8
35
7

kW

Nm

1000

1000

840

950

min-1

1,1

0,8

1

0,8

kW

Obr./min silnika

Moc silnika

Tablica 6. Wyniki oblicze analitycznych i numerycznych dla przypadku czwartego
(podczas skrtu z unieruchomionymi kołami strony zabieganej)

Podłoe
Opór toczenia
Opór bezwładnoci
Opór powietrza
Opór skrtu
Opór wzniesienia
Suma sił oporu
Moment na kole

WYNIKI OBLICZE
ANALITYCZNYCH
piasek
asfalt
99
1596
336
337
0
0
1295
3139
1962
1962
5189
5537
548
439

WYNIKI OBLICZE
NUMERYCZNYCH
piasek
asfalt
99
1596
400
536
0
0
1295
3139
1680
1680
4971
5454
548
439

N
N
N
N
N
N
Nm

Obr./min koła

57

57

49

57

min-1

Moc na kole
Przełoenie
Moment na silniku

3,3
35
17

2,6
35
13

2,9
35
17

2,3
35
13

kW
Nm

2000

2000

1700

1700

min-1

3,5

2,8

2,9

2,5

Obr./min silnika
Moc silnika

kW
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6. DOBÓR ELEMENTÓW UKŁADU NAPDOWEGO
6.1.

Okrelenie energochłonnoci pojazdu

W przypadku napdów hybrydowych, właciwy dobór komponentów układu
napdowego jest w duym stopniu zaleny od trybu pracy pojazdu. Tryb pracy uwzgldnia
warunki i parametry poruszania si pojazdu oraz ukształtowanie terenu. Zalet napdów
hybrydowych jest moliwo zmagazynowania energii, która zostaje wykorzystana
w losowych i nielicznych sytuacjach. Wykorzystujc t zalet silnik główny – spalinowy –
pracuje w optymalnym zakresie.
Docelowy zasig pojazdu w trybie cichym powinien wynosi około 10 km podczas
jazdy na drodze asfaltowej oraz 5 km na podłou trawiastym. Wystpujce podczas jazdy siły
reakcji pochodz od oporu toczenia i oporu powietrza pojazdu. Opór powietrza jest cile
zwizany z prdkoci; dla załoonej prdkoci stałej 20 km/h opór ten wynosi 470 N. Opór
toczenia jest niezaleny od parametrów ruchu pojazdu i wynosi dla drogi asfaltowej 110 N
oraz dla podłoa trawiastego (trawa wysoka) 630 N. Suma sił oporów wynosi wic
odpowiednio: 580 N i 1100 N, natomiast z symulacji numerycznych uzyskujemy
odpowiednio: 554 N i 1074 N. Na podstawie przytoczonych wartoci moemy okreli prac
wykonan przez pojazd (w J), korzystajc z zalenoci:
(3)
gdzie:
Ft – siła oporu toczenia [N];
Fp– siła oporu powietrza [N];
S – całkowita przebyta droga [m];
g– sprawno układu jezdnego;
 – sprawno układu przeniesienia napdu.

6.2. Dobór silników
Dla potrzeb analizy koncepcyjnej, wstpnie dobrano silniki trakcyjne: bezszczotkowe
silniki prdu stałego o mocy chwilowej 12 kW dla napicia 72V. Tego typu rozwizania
stosowane s midzy innymi w samochodach, motocyklach, łodziach i motolotniach.
Parametry silników przedstawiono w tablicy 7:
Tablica 7. Parametry dobranych silników elektrycznych
Napicie
Maksymalna moc chwilowa
Maksymalna moc pracy cigłej
Maksymalny pobór prdu
Pobór prdu podczas pracy cigłej
Prdko obrotowa podczas pracy cigłej
Maksymalny moment chwilowy
Moment podczas pracy cigłej
Masa
Wymiary (długo x szeroko x wysoko )

72 V
12 kW
6 kW
180 A
90 A
9000 min-1
13 Nm
6 Nm
2,6 kg
170 mm x 100 mm x 100 mm
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Rys. 3. Charakterystyka dobranego silnika elektrycznego przy zasilaniu napiciem 72V
6.3. Dobór akumulatorów
Z zasady zachowania energii wynika, e warto pracy wykonanej przez pojazd
powinna by równa wartoci pracy, zabezpieczonej przez akumulatory. W oparciu o t zasad
moliwe jest wyznaczenie pojemnoci akumulatorów C (w Ah) z zalenoci:
(4)
gdzie:
– pojemno akumulatorów w Ah
– praca wykonana przez pojazd w J
– napicie prdowe akumulatorów w V.
Praca wykonana przez pojazd na drodze asfaltowej wynosi 6,4 MJ. Obliczona na jej
podstawie łczna pojemno akumulatorów powinna by równa 37,2 Ah. Praca wykonana
podczas jazdy po trawie wynosi 12,2 MJ, a odpowiadajca jej pojemno akumulatorów
wynosi 70,5 Ah.
Dobrano zestaw trzech baterii litowo-fosforowo elazowych LIFePO4 72V/20Ah
o parametrach zawartych w tablicy 8.
Tablica 8. Parametry baterii
Pojemno akumulatora
Napicie
Waga
Wymiary (długo x szeroko x wysoko )

20 Ah
72 V
17 kg
560 mm x 150 mm x 160 mm

6.4. Dobór przekładni, generatorów i silników spalinowych
Przełoenie przekładni zostało dobrane na podstawie prdkoci maksymalnych
pojazdu (30 km/h) oraz prdkoci maksymalnych dla standardowych silników elektrycznych
(około 9000 Obr./min przy napiciu 72V) dla podobnych zastosowa. Redukcja zadawanych
prdkoci obrotowych pozwoliła na uzyskanie duego momentu obrotowego na wale
wyjciowym przekładni. Przyjte przełoenie przekładni wynosi i=35 i zostało uwzgldnione
w przeprowadzonych analizach. W koncepcji projektu załoono działanie równoległe dwóch
generatorów prdu o rónych mocach, gdzie kady zasilany jest osobnym silnikiem
spalinowym. Takie rozwizanie pozwala na dostosowanie dostarczania mocy w zalenoci od
zapotrzebowania pojazdu. Obydwa generatory mog pracowa w trybach osobnych lub
wspólnym. Pierwszym, „mniejszym” generatorem, jest maszyna elektryczna o mocy stałej
5 kW i mocy chwilowej 8,5 kW, natomiast drugi generator charakteryzuje si moc stał
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10 kW i mocy chwilowej 20 kW. Obie maszyny posiadaj moliwo pracy w trybie
silnikowym jak i generatorowym. W tablicy 9 przedstawiono parametry generatora o mocy
nominalnej 5 kW, natomiast w tablicy 10 parametry generatora o mocy 10 kW.
Tablica 9. Parametry generatora o mocy nominalnej 5 kW
Napicie
Maksymalna moc chwilowa
Maksymalna moc pracy cigłej
Pobór prdu podczas pracy cigłej
Maksymalna prdko obrotowa pracy chwilowej
Prdko obrotowa podczas pracy cigłej
Maksymalny moment chwilowy
Moment podczas pracy cigłej
Waga generatora i falownika
Wymiary (długo x szeroko x wysoko )

72 V
8,5 kW
5 kW
158 A
6000 min-1
3200 min-1
27,7 Nm
14 Nm
14,5 kg
206 mm x 206 mm x 126 mm

Tablica 10. Parametry generatora o mocy nominalnej 10 kW
Napicie
Maksymalna moc chwilowa
Maksymalna moc pracy cigłej
Pobór prdu podczas pracy cigłej
Maksymalna prdko obrotowa pracy chwilowej
Prdko obrotowa podczas pracy cigłej
Maksymalny moment chwilowy
Moment podczas pracy cigłej
Waga generatora i falownika
Wymiary (długo x szeroko x wysoko )

72 V
20 kW
10 kW
194 A
6000 min-1
2000 min-1
35 Nm
12 Nm
20,2 kg
206 mm x 206 mm x 170 mm

Do generatorów dobrano odpowiednio dwa silniki spalinowe Diesla, jednocylindrowy
silnik o mocy 7,5 kW oraz dwucylindrowy silnik o mocy 17 kW. W tablicy 11 przedstawiono
parametry silnika o mocy 7,5 kW, a w tablicy 12 silnika o mocy 17 kW.
Tablica 11. Parametry silnika spalinowego o mocy 7,5 kW
Rodzaj paliwa
Pojemno silnika
Maksymalna moc przy obrotach
Moc
Maksymalny moment obrotowy
Waga
Wymiary (długo x szeroko x wysoko )

ON - DIESEL
460 cm³
3600 min-1
7,5 kW
24,9 Nm
48 kg
392 mm x 480 mm x 335 mm
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Tablica 12. Parametr y silnika spalinowego o mocy 17 kW
Rodzaj paliwa
Pojemno silnika
Maksymalna moc przy obrotach
Moc
Maksymalny moment obrotowy
Waga
Wymiary (długo x szeroko x wysoko )

7.

ON - DIESEL
1000 cm³
3000 min-1
17 kW
50 Nm
100 kg
582 mm x 587 mm x 461 mm

PODSUMOWANIE

Wyznaczone obcienia dynamiczne działajce na układ napdowy pojazdu pozwalaj
na sformułowanie koncepcji napdu hybrydowego z uwzgldnieniem parametrów
wymaganych dla projektowanej platformy oraz optymalizacj układu napdowego celem
okrelenia wymaganych parametrów jego elementów składowych. Jako narzdzie wyboru
optymalnego rozwizania układu napdowego oraz jezdnego wykorzystano wyniki analiz
wielokryterialnych, w których ujto zarówno rozwizania powszechnie znane, stosowane
w układach jezdnych i napdowych, jak równie rozwizania perspektywiczne (ogniwo
paliwowe w przypadku napdu) oraz mało rozpowszechnione (napd rubowy i kroczcy).
Wyniki analizy kryterialnej doprowadziły do wyboru struktury powszechnie stosowanego
rozwizania w postaci napdu hybrydowego szeregowego raz układu 6 x 6 jako pdnika.
Dla wybranego rozwizania układu napdowego i jezdnego przeprowadzono analiz
dynamiczn oraz wstpny dobór elementów składowych. Załoono skrt w ruchu pojazdu
realizowany poprzez zrónicowanie prdkoci kół jezdnych po obu stronach pojazdu.
Obliczenia przeprowadzone dla wybranych przypadków obcienia potwierdzaj
prawidłowo doboru elementów składowych napdu projektowanej redniej bezzałogowej
platformy.
8.
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DESIGNING A HYBRID DRIVE SYSTEM FOR A MEDIUM-SIZED
UNMANNED LAND PLATFORM
Abstract. The project was realized as a study preceding the implementation of an innovative hybrid
combustion/ electric drive system for an unmanned land platform with a weight of 800 kg. Based on a dynamic
model of a hybrid drive system for an unmanned land platform, the target parameters of the drive were specified
and its components were sized and selected. A vehicle operating mode was developed and components were
reselected with a view to attain the lowest possible weight. A conceptual structural form of an unmanned land
vehicle platform was developed.
Keywords: hybrid drive, drive system, wheeled vehicle, drive dynamics.
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