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9. Резиме  
 
Управљање моторним возилом представља један од највећих изазова у смањењу његових штетних 
ефеката по животну средину, односно повећању енергетске ефикасности транспорта. Поменути 
проблем не заобилази ни возила са електричним погоном. Она својим радом не загађују животну 
средину, међутим, уколико се електрична енергија за њихов погон добија из извора који нису 
еколошки, њено неефикасно трошење не сме се занемаривати. Осим тога, енергетска ефикасност 
употребе електричних возила директно утиче на њихову аутономију кретања која представља важан 
фактор при експлоатацији. У том смислу истраживањa енергетске ефикасности електричних аутобуса 
који се користе у градском превозу од посебног су значаја. 
Циљ пројекта је да се утврди стил вожње којим би се унапредила енергетска ефикасност електричног 
аутобуса са суперкондензаторима и повећала количина рекуперисане у односу на утрошену енергију, 
односно расположива аутономија кретања у реалним условима експлоатације на утврђеној линији 
јавног градског превоза.  
Наведени циљ је подразумевао испитивање утицаја стила вожње на рекуперисану енергију која се 
добија током успоравања возила претварањем кинетичке енергије у електричну, односно укупну 
електричну енергију која је потрошена и то при различитим режимима вожње  и оптерећења. У том 
смислу пројектом је установљена метода за праћење параметара рада електричног аутобуса, али и 
прецизног одређивања утрошене и рекуперисане енергије. Изведено је и обрађено више од 100 режима 
убрзања, успорења и вожње константном брзином. На основу спроведених путних и полигонских 
испитивања дошло се до препорученог стила вожње који се показао веома ефикасан у погледу 
потрошње и рекуперације енергије. Разлика утрошене енергије при препорученом (економичном) и 
агресивном стилу вожње износе од 23% до 30% у зависности од релације, док удео регенерисане 
енергије возећи препорученим стилом износи и преко 29%, што представља главне показатеље 
унапређене енергетске ефикасности. Томе у прилог иде и добијени удео кретања возила уз помоћ 
инерције и при кочењу. Возећи према препорукама возач је успео у оба смера да половину релације 
пређе користећи искључиво инерцију возила. 
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електромотора 
Слика 7.21.  Циклус 23/М 
Слика 7.22.  Циклус 24/Б 
Слика 7.23. Циклус 25/П: а) параметри рада електроаутобуса б) мапа ефикасности 

електромотора 
Слика 7.24. Циклус 26/М: а) параметри рада електроаутобуса б) мапа ефикасности 

електромотора 
Слика 7.25. Циклус 27/Б: а) параметри рада електроаутобуса б) мапа ефикасности 

електромотора 
Слика 1.1.  Препоручени циклус вожње у односу на брзину кретања између заустављања 

за случај електричног градског аутобуса 
Слика 1.2.  Препоручени циклус вожње у односу на брзину кретања између заустављања 

за случај градског аутобуса са мотором СУС 
Слика 2.1.  Циклус између два заустављања у трајању од 52 s при препорученој 

економичној вожњи у реалним условима експлоатације 
Слика 2.2.  Циклус између два заустављања у трајању од 52 s при „агресивној“вожњи у 

реалним условима експлоатације 
Слика 2.3.  Два узастопна циклуса између заустављања у трајању од 33 s свакипри 

препорученој економичној вожњи у реалним условима експлоатације 
Слика 2.4.  Презентација стручном особљу Градског Саобраћајног Предузећа (27. јануар 

2020. године) 
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1. УВОД 
 
Моторна возила представљају средство масовног транспорта, а њихов број достигао је 
неслућене размере. Осим тога, производња возила постала је основни покретач 
прогреса и економског развоја. На тај начин, возило има веома значајну друштвено-
економску улогу при чему ангажује огромне ресурсе за производњу и задовољава 
нарастајуће потребе за мобилношћу људи и робе. Међутим, вишеструко негативан 
утицај моторних возила, односно њихове употребе, на животну средину намеће 
озбиљне проблеме са којима се човечанство суочава. Док нам са једне стране стижу 
позитивни ефекти повећања броја возила, са друге стране се штетни не могу у 
потпуности сагледати. 

Током двадесетог века нафта и њени деривати доминирали су као извор 
погонске енергије за транспорт и механизацију. Огромна заступљеност последица је 
велике топлотне моћи коју нафта поседује, великој распрострањености налазишта и 
релативно једноставној експлоатацији и манипулацији. Међутим, нафтна криза 
седамдесетих година прошлог века натерала је човечанство да о нафти, као 
ограниченом извору енергије, размишља на другачији начин. Стручњаци су почели да 
разматрају друге изворе енергије, више и детаљније него пре, тако да осамдесетих 
година алтернативна горива доживљавају процват, нарочито услед повећања броја 
моторних возила у свету, а самим тим и загађености околине. Увиђа се да мотори који 
се погоне алтернативним горивима, али и алтернативним технологијама, имају значајно 
нижу токсичну издувну емисију и самим тим потврђују своје еколошке предности. 
Стога се све чешће прибегава решењима у виду обновљивих горива као што су 
биогорива и водоник, али и погонима попут електричних или хибридних.  

Наведени проблеми се решавају и рационалним коришћењем транспортних 
средстава у склопу индивидуалног и системског приступа организацији самог 
транспорта. Тако, на пример, издувна емисија и утрошак горива једног аутомобила у 
коме се превози само једна особа (возач) мањи су него код аутобуса који превози више 
десетина путника. Међутим, уколико се количина емитованих штетних материја и 
утрошеног горива сведе на путника (подели са бројем путника) добија се сасвим 
другачија слика у коме је аутомобил (кога покреће мотор СУС) само комфорно, али у 
еколошком и економском погледу неефикасно транспортно средство. У том смислу 
едукација и предности других видова транспорта могу имати велику улогу. 

Међутим, не треба заборавити да управљање моторним возилом и ефикасност 
његовог коришћења има утицаја на животну средину. Произвођачи возила улажу 
велика средства у развој возила како би се потрошња енергије смањила за неколико 
процената, док возач својим понашањем може да је увећа и до 50%. Стил вожње возача, 
односно његово понашање у саобраћају, јесте у потпуности индивидуално, стечено на 
бази личних схватања ситуација са којима се сусретао и искустава које је на основу 
тога стицао. Међутим, накнадном обуком возача, која пре свега обухвата смернице за 
економичнију вожњу, утрошена количина енергије може се умањити. Зато оптимална 
употреба моторних возила, као и других расположивих транспортних средстава 
представља један од највећих изазова у смањењу штетних ефеката по животну средину, 
односно повећању енергетске ефикасности. 
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Поменути проблем не заобилази ни возила са електричним погоном. Она својим радом 
не загађују животну средину, међутим, уколико се електрична енергија за њихов погон 
добија из извора који нису еколошки (најчешће сагоревањем фосилних горива), њено 
неефикасно трошење не сме се занемаривати. Осим тога, енергетска ефикасност 
употребе електричних возила директно утиче на њихову аутономију кретања која 
представља важан фактор при експлоатацији. У том смислу истраживањa енергетске 
ефикасности електричних аутобуса који се користе у градском превозу од посебног су 
значаја.  

Имајући у виду да Градско саобраћајно предузеће Београд у свом возном парку 
поседује пет електричних аутобуса који саобраћају на линији ЕКО1 од Вуковог 
споменика до насеља Белвил, Секретаријат за јавни превоз Градске управе града 
Београда (као наручилац) расписао је јавну набавку за пројекат „Истраживање утицаја 
стила вожње на енергетску ефикасност код аутобуса на електрични погон“. Реализација 
пројекта поверена је Машинском факултету Универзитета у Београду (као извршиоцу) 
у сарадњи са Иновационим центром Машинског факултета у Београду д.о.о, а права и 
обавезе наручиоца и извршиоца дефинисане су међусобно потписаним уговором, који 
је ступио на снагу 8. октобра 2019. године. Уговором дефинисане активности које је 
извршилац дужан да оствари подељене су у две фазе са роковима извршења од 50, 
односно 35 дана. Предметни извештај односи се на активности које су спроведене у 
оквиру прве фазе пројекта. 

Све активности предвиђене првом фазом су реализоване на основу достављеног 
Плана рада на пројекту, а резултати спроведених активности систематизовани су у осам 
целина. Најпре су предмет истраживања прегледног карактера били електрични 
аутобуси, њихова примена, анализа њихових компоненти и техничких карактеристика, 
као и предности и недостаци коришћења возила на електрични погон. Сагледана је и 
подела у односу на извор електричне енергије – батерије и кондензатори. Извршен је 
преглед целокупне доступне литературе за електрични аутобус HIGER KLQ6125GEV3 
који се налази у саставу возног парка Градског саобраћајног предузећа Београд. 
Посебно су истраживане техничке карактеристике асинхроног електромотора SIEMENS 
IPV5135-4WS28, који у пару представља погонски агрегат наведеног возила. Његове 
излазне карактеристике у погледу обртног момента, снаге и енергетске ефикасности у 
зависности од броја обртаја мотора имале су битну улогу у приказу и анализи 
резултата. Следи опис линије ЕКО 1 са показатељима енергетске ефикасности. 
Извршен је веома детаљан преглед досадашњих истраживања у области енергетске 
ефикасности електричних возила и систематизација пресудних фактора који утичу на 
потрошњу електричне енергије, где возач свакако има одређену улогу. Досадашња 
истраживања базирана су искључиво на теоријски развијаним моделима, а практичних 
испитивања и мерења спроведено је веома мало и то углавном на путничким возилима. 
Самим тим, испитивања која су спровођена у оквиру предметног пројекта представљају 
новину у научно-истраживачком и стручном смислу. То потврђује и посебно развијена 
метода испитивања која подразумева дефинисане режиме кретања (убрзања, брзине, 
успорења, деонице, времена) и оптерећења возила, сагледавање система CAN 
магистрале и расположивих параметара рада возила које она пружа, одабир 
карактеристичних параметара које треба пратити у складу са перформансама поменуте 
магистрале, као и повезивање и синхронизацију сложеног система уређаја и опреме за 
аквизицију података. Такође, осмишљена је метода израчунавања утрошене и процесом 

8 



   

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

 
 
 
рекуперације добијене енергије, што је било од великог значаја при анализи резултата 
добијених испитивањем. 

Све наведене активности биле су предуслов за путна, односно полигонска 
испитивања коришћењем електричног аутобуса HIGER KLQ6125GEV3. Путна 
испитивања спроведена су у више наврата и то на линији ЕКО 1 у оба смера, као и на 
дестинацији Депо ГСП Дорћол – Депо ГСП Нови Београд и то у реалним условима 
експлоатације (са путницима), као и симулираним условима са оптерећењем и без њега. 
Полигонска испитивања у оптерећеном и неоптерећеном стању вршена су у оквиру и 
око Депоа ГСП Нови Београд пошто су то услови саобраћаја у потпуности 
дозвољавали. 
 На основу спроведених испитивања, прикупљених података и усвојене методе 
извршена је обрада података и приказ одговарајућих резултата, као и прорачун 
потрошених и добијених количина енергије сумарно и по сваком режиму (циклусу). На 
основу тога извршена је детаљна анализа чији закључци треба да омогуће реализацију 
друге фазе пројекта. 
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2. ПЛАН РАДА НА ПРОЈЕКТУ 
 
Имајући у виду да је Уговором број 221/1 (МФ) од 08.11.2019. године дефинисана 
обавеза извршиоца да наручиоцу достави План рада за пројекат „Истраживање утицаја 
стила вожње на енергетску ефикасност код аутобуса на електрични погон“, исти је 
сачињен 13.11.2019 године и достављен наручиоцу. Наведеним планом дефинисано је 
особље које учествује у реализацији пројекта, као и план реализације. 
 

- Особље које учествује у реализацији пројекта: 
 
Универзитет у Београду, Машински факултет – носилац посла: 
Проф. др Иван Благојевић, дипл.инж.маш, руководилац пројекта 
Проф. др Владимир Поповић, дипл.инж.маш. 
Проф. др Саша Митић, дипл.инж.маш. 
Доц. др Горан Воротовић, дипл.инж.маш. 
Драган Стаменковић, дипл.инж.маш. 
Иван Иванковић, маст.инж.маш. 
Бранко Миличић, маст.инж.маш. 
 
Иновациони центар Машинског факултета у Београду д.о.о.: 
Милош Маљковић, маст.инж.маш. 
Никола Фрлић Секулић, маст.инж.маш. 
Милена Жуњић, маст.инж.маш. 
 
Лица ангажована од стране носиоца посла по уговору: 
Слободан Мишановић, дипл.инж.саобр. 
Слободан Иванов, дипл.инж.електр. 
 
 

- План реализације активности: 
 

Обим послова дефинисаних фазама 1 и 2 пројекта подељени су између Машинског 
факултета у Београду (МФ) и Иновационог центра Машинског факултета у Београду 
д.о.о (ИЦ) у односу 70:30 и то на начин како је то дато међусобним уговором. План 
активности за фазу 1 у трајању од 50 дана и фазу 2 у трајању од 35 дана приказан је 
приложеном табелом 2.1, при чему је време реализације пројекта подељено на недеље. 
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Табела 2.1. План реализације активности 

ФАЗА 1 недеља реализације  
(од 09.11.2019. – 27.12.2019.: укупно 50 дана) 

 
Активност 

11.11.-
17.11. 

18.11.-
24.11. 

25.11.-
01.12. 

02.12.-
08.12. 

09.12.-
15.12. 

16.12.-
22.12. 

23.12.-
27.12. 

Анализа расположиве документације која се односи 
на техничке карактеристике Е-буса;  x x      
Опис линије ЕКО 1, показатеља  енергетске 
ефикасности у периоду 2016 - 2018. године;   x x      
Дефинисање репрезентативних режима вожње који 
узимају у обзир различите вредности убрзања, 
брзине, успорења, пређеног пута и оптерећења 
возила;  

 x x     

Дефинисање методе мерења рекуперације и 
потрошње електричне енергије, као и мерења 
убрзања и брзине, са описом мерне опреме која ће 
се користити за испитивање;  

 x x     

Дефинисање методе обраде резултата;    x x     
Испитивања једног Е-буса на полигону према 
усвојеном возном циклусу са различитим 
интензитетима убрзања и успорења возила (низак, 
средњи и висок) који ће се том приликом и 
дефинисати; Испитивање ће се прво обавити са 
неоптерећеним, а након тога са оптерећеним 
возилом; 

   x x   

Прикупљање података о утрошеној и добијеној 
енергији на основу репрезентативног броја мерења 
за сваки дефинисани режим; 

   x x   
Након статистичке обраде података извршиће се 
предлог препорученог стила вожња путем 
оптималног опсега убрзања и успорења који 
подразумева максималну енергетску ефикасност; 
Дефинисање стилова вожње за реалне услове 
експлоатације који ће се користити у Фази 2.  

     x x 

ФАЗА 2 недеља реализације 
(од 28.12.2019. – 31.01.2020.: укупно 35 дана) 

 
Активност 

30.12.-
05.01. 

06.01.-
12.01. 

13.01.-
19.01. 

20.01.-
26.01. 

27.01.-
31.01.   

Утврђивање критеријума за контролу ефикасности 
понашања возача у односу на стил вожње и 
очекивани утицај на потрошњу електричне енергије 
код Е-буса на основу резултата из Фазе 1; 

x x      

На основу утврђених критеријума, приступиће се 
испитивању Е-буса који је тестиран на полигону, али 
у реалним условима рада на линији ЕКО 1 (Вуков 
споменик-Белвил). Возач ће возити различитим 
стиловима (еколошки, обичан, агресиван) како би се 
верификовали резултати са полигонског 
испитивања у реалним условима;  

  x x    

Обука возача који управљају Е-бусом у циљу 
енергетски ефикасније употребе возила при којој се 
остварује минимална потрошња електричне 
енергије, а према усвојеном моделу еколошког 
стила вожње; 

   x x   

Представљање резултата истраживања са 
акцентом на промоцију стила вожње који је 
најприхватљивији са становишта енергетске 
ефикасности, безбедности у саобраћају и комфора; 
Након спроведене обуке пратиће се ефекти 
смањења потрошње електричне енергије код свих 
Е-бусева.  

 
 

   

x 
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3. ЕЛЕКТРИЧНИ АУТОБУС, КОМПОНЕНТЕ И ТЕХНИЧКЕ 

КАРАКТЕРИСТИКЕ 
 
3.1 Опште о електричним возилима 

 
Електровозила су моторна возила погоњена електромотором, који се снабдева 
енергијом из одговарајућег хемијског или електрохемијског извора енергије (батерија, 
суперкондензатор, горивне ћелије, итд.). Електровозила се сматрају возилима која 
током експлоатације не загађују животну средину, дакле могу се представити као 
возила са нултом емисијом издувних гасова.  

Осим нулте издувне емисије (која се може сматрати најзначајнијом предношћу), 
електровозила имају низ других предности у односу на конвенционална возила 
погоњена моторима СУС. Неке од предности се огледају у минималним трошковима 
одржавања и експлоатације, као и у високом степену искоришћења енергије. Ниво буке 
и вибрација које емитују електровозила је вишеструко нижи у односу на 
конвенционална возила. Такође, код електровозила не постоје проблеми са 
стартовањем електромотора при ниским температурама, док се тренутна 
расположивост максималног обртног момента електромотора при погону возила може 
сматрати врло значајном. 

Неки од најзначајнијих недостатака електровозила у поређењу са 
конвенционалним возилима су повећана маса, смањена аутономија и брзина кретања. 
Спора допуна батерија (најчешће се користе код електровозила) и неразвијеност мреже 
за допуну истих, такође представљају значајне недостатке.  

Главне компоненте електровозила су електромотор, електронска управљачка 
јединица (ЕУЈ), извор енергије (батерија, суперкондензатор, итд.) уз систем који 
управља радом истог, претварач и инвертер (често се приказују само као инвертер) и 
систем за пренос снаге. Општа конструкција погонског система електровозила је 
приказана на слици 3.1.  

 
Слика 3.1. Општа конструкција погонског система електровозила 

(Извор: Еmadi A. (2014). Advanced electric drive vehicles, CRC Press, Бока Рантон) 

Eлектронска управљачка јединица прикупља управљачке сигнале од стране возача 
(положај команде „гаса“ и кочнице, итд.), као и сигнале од различитих давача 
постављених на возилу (нпр. брзина и убрзање возила) како би управљала токовима 
снаге и радом електромотора, односно погоном и регенеративним кочењем. Систем за 
регенеративно кочење је врло значајан, посебно код оних електровозила која се користе 
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у градским условима. Овај систем омогућава рекуперацију дела кинетичке енерије 
утрошене на погон возила, која се иначе током кочења неповратно губи у виду топлоте 
генерисане у систему за кочење.  

Електромотор користи електричну енергију из батерије/суперкондензатора за 
производњу механичке енергије, која се користи за погон возила, путем међусобног 
дејства магнетног поља и проводника кроз који протиче електрична енергија. 
Производња електричне енергије на основу механичке енергије се постиже превођењем 
електромотора у режим рада генератора током регенеративног кочења.  

Систем за пренос снаге може имати мењач са неколико степени преноса, док је 
најчешће у употреби редуктор са сталним преносним односом. Избор система за пренос 
снаге у великој мери зависи од врсте и намене електровозила. Поред приказане опште 
конструкције, постоје различита решења погонског система електровозила (слика 3.2). 

  

 
Слика 3.2. Могуће структуре електропогона са одговарајућом трансмисијом 

М - електромотор; С - спојница; МП - мењачки преносник; ДП - допунски преносник 
(редуктор); Д - диференцијални преносник 

(Извор: Chan C. C.(2002). The state of the art of electric and hybrid vehicles. Proceedings of the IEEE, 90(2), 247–275.) 
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3.2 Електрични аутобуси  

 
Заступљеност електричних аутобуса - електроаутобуса у јавном градском саобраћају је 
у порасту широм света (тренутно их је у употреби око 400000), јер се све више придаје 
значај доприносу ових возила смањењу загађења ваздуха у градским срединама. Тренд 
масовног коришћења електроаутобуса је започет у Кини, док је нешто касније започела 
електрификација јавног градског превоза у Европи и остатку света. Током 2018. године 
у Европи је забележено 48% више новорегистрованих електроаутобуса у поређењу са 
2017. годином, док је тренд раста настављен у току првих девет месеци 2019. године. 
Према тренутно доступним подацима, у Европи је закључно са 30.9.2019. године 
регистровано 1123 електроаутобуса. На слици 3.3 је приказан број регистрованих 
аутобуса на алтернативне погоне (укључујући електроаутобусе) од 2012. до септембра 
2019. године. Број хибридних аутобуса је приближно константан од 2016. године, док је 
број аутобуса са погоном на природни гас у наглом порасту од 2017. године. 

У свету је присутно 400000 електроаутобуса. Највећи број налази се у Кини, 
односно приближно 99% од укупног броја ових возила на глобалном нивоу. Према 
прогнозама, удео електроаутобуса у броју продатих градских аутобуса у Европи ће 
током 2019. године прећи 10%, док је у 2020. години прогнозиран пораст на преко 20%.  

 
Слика 3.3. Број регистрованих аутобуса на алтернативни погон у Западној Европи, 

укључујући Пољску (НДМ > 8 t) 
(Извор: Chatrou - CME Solutions) 

Индија се сматра тржиштем са великим потенцијалом за електроаутобусе, док је у 
Сједињеним Америчким Државама забележен пораст броја електроаутобуса, али је 
њихов удео на наведеном тржишту изузетно мали (око 0.5% крајем 2017. године). 

Приказане су карактеристике неколико електроаутобуса који се продају на 
европском тржишту. 
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VOLVO 7900 ELECTRIC (слика 3.4) 

- Максимална снага мотора: 180 kW; 
- Максимални обртни момент: 425 Nm; 
- Капацитет и врста батерије: 19 kWh, литијум-јонска. 

 
Слика 3.4. VOLVO 7900 ELECTRIC 

(Извор: https://www.electrive.com ) 

SOLARIS URBINO 8.9 / 12 / 18 (слика 3.5) 
- Максимална снага мотора: 160 kW (8.9), 240 kW (12), 2 x 110 kW (18); 
- Максимални обртни момент: податак није доступан; 
- Капацитет и врста батерије: 120 - 240 kWh, зависно од жеље, литијум-јонска. 

 
Слика 3.5. SOLARIS URBINO 

(Извор:  https://en.wikipedia.org) 

VDL CITEA (слика 3.6) 
- Максимална снага мотора: 160 или 240 kW, у зависности од избора мотора; 
- Максимални обртни момент: 2500 или 3600 Nm, у зависности од избора мотора; 
- Капацитет и врста батерије: 85 - 360 kWh, зависно од жеље, врста није наведена. 
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Слика 3.6. VDL CITEA 
(Извор: https://www.wikiwand.com) 

У Београду је тренутно у употреби 5 електроаутобуса кинеског произвођача HIGER 
(слика 3.7), који користе суперкондензаторе као извор енергије, што је само 0.2% (16% 
укључујући тролејбусе и трамваје) од укупног броја возила у јавном градском 
саобраћају града Београда. Планирана је набавка нових 80 електроаутобуса који ће 
значајно допринети смањењу загађења ваздуха. 

 
Слика 3.7. HIGER KLQ6125GEV3  

(Извор: Документација произвођача возила HIGER) 
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3.3 Системи за складиштење енергије 

 
У циљу увођења електровозила у масовну производњу, интензивирана су истраживања 
у погледу напредних технологија за складиштење енергије како би се развили системи 
са повећаном густином енергије и снаге, дужим веком трајања, а који су истовремено 
безбедни и приступачни. Упркос великом напретку батерија на бази литијума које се 
користе код електровозила, ова технологија је и даље скупа, док аутономија коју 
обезбеђује електровозилима и даље није на нивоу возила са конвенционалним 
моторима.  
 Важни захтеви који се постављају пред системе за складиштење енергије су: 

• Безбедност, посебно у случају саобраћајне незгоде, када може доћи до 
пожара, заштита од  кратког споја, заштита од пуњења или пражњења на 
изузетно ниским/високим температурама, итд.; 

• Радни век: изражава се бројем циклуса допуне и пражњења. Као крај 
радног века се усваја тренутак када преостали капацитет система за 
складиштење енергије падне на 80% капацитета доступног на почетку 
радног века; 

• Поред радног века, постоји и тзв. календарски век, који се, поред 
употребе, односи и на период током кога се систем за складиштење 
енергије налази у складишту (изражен у месецима или годинама); 

• Специфична енергија [Wh/kg]: количина енергије пo јединици масе; 
• Густина енергије [Wh/L]: количина енергије по јединици запремине 

система за складиштење енергије; 
• Специфична снага [W/kg]: количина и брзина којом се енергија 

испоручује по јединици масе; 
• Густина снаге [W/L]: количина и брзина којом се енергија испоручује по 

јединици запремине; 
• Капацитет пуњења [W/kg или W/L]: количина енергије коју систем за 

складиштење енергије апсорбује у току једне секунде; 
• Цена, изражена по kWh. 

Најважнији захтев који се поставља пред системе за складиштење енергије је тај да 
перформансе ових система обезбеде сличну густину енергије и снаге коју имају 
конвенционална возила погоњена моторима СУС. Процењује се да побољшањем 
технологије израде и развоја и смањењем трошкова израде литијум-јонских батерија, 
комбинација ових батерија са суперкондензаторима може обезбедити веома високу 
густину снаге, високу густину енергије, дужи радни век и повољније перформансе на 
ниским температурама. Типична радна температура система за складиштење енергије 
који се користе у електровозилима је од -40 до +60 °С. Различите врсте ових система су 
различито осетљиве на ниске/високе температуре. У табели 3.1 је дат упоредни приказ 
карактеристика различитих система за складиштење енергије. 
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Табела 3.1. Преглед карактеристика система за складиштење енергије 
(Извор: Еmadi A. (2014). Advanced electric drive vehicles, CRC Press, Бока Рантон) 

 

Најзаступљенији системи за складиштење енергије код електровозила, укључујући и 
електроаутобусе, су батерије и суперкондензатори. Њихов принцип функционисања се 
заснива на различитим електрохемијским процесима. На слици 3.8 приказане су 
карактеристике постојећих система за складиштење енергије помоћу Рагоновог 
дијаграма. Специфична енергија приказана на апсциси представља капацитет за 
складиштење енергије сваког од приказаних система. Ова величина је у директној вези 
са аутономијом возила након једног пуњења. На ординати је дата специфична снага 
која представља меру расположиве енергије која је уско повезана са интензитетом 
убрзања које возило може да оствари. Дијагоналне линије на дијаграму су добијене 
количником специфичне енергије и специфичне снаге. На пример, ако одређени систем 
за складиштење енергије садржи специфичну енергију од 1 Wh/kg и има специфичну 
снагу од 1 W/kg, то значи да ће ускладиштена енергија бити потрошена за 1 час.  

Суперкондензатори имају веома високу специфичну снагу али ниску 
специфичну енергију, док електрохемијске батерије имају нижу специфичну снагу и 
вишу специфичну енергију. Дакле, већу аутономију возила омогућавају батерије (у 
овом погледу су најповољније горивне ћелије), док суперкондензатори дају возилу 
могућност остваривања интензивнијих убрзања. Поред засебног коришћења различитих 
система за складиштење енергије, у експлоатацији су присутне и одређене комбинације 
истих (нпр. суперкондензатор и батерија). 

Као најзначајнији недостатак електрохемијских батерија истиче се дуг 
временски период за допуну. Суперкондензаторе, поред брзе испоруке енергије, 
карактерише и изузетно кратко време неопходно за допуну енергијом. Услед тога, 
суперкондензатори су нашли највећу примену у системима за регенеративно кочење 
где је потребно у кратком временском року ускладиштити што је могуће већу количину 
енергије која би се у супротном изгубила током кочења. Једна од предности 
суперкондензатора је и дужи животни век у односу на батерије. 

У неким случајевима, суперкондензаторима је потребно чак и до 1000 пута мање 
времена за допуну енергијом у односу на батерије сличног капацитета. 
Суперкондензатори могу ефикасно да раде у широком опсегу радних температура, што 
није случај код батерија. Суперкондензатори нису повољни за дугорочно складиштење 
енергије, јер могу да изгубе око 10-20% енергије услед самопражњења. Батерије 
обезбеђују приближно константан напон приликом пражњења, док излазни напон 
суперкондензатора линеарно опада са нивоом напуњености. 
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Слика 3.8. Рагонов дијаграм за различите системе за складиштење енергије 

(Извор: Еmadi A. (2014). Advanced electric drive vehicles, CRC Press, Бока Рантон)  

На слици 3.9 је приказана типична електрохемијска ћелија батерије. 

 
Слика 3.9. Типична електрохемијска ћелија батерије 

(Извор: Chan C.C., Chau K.T. (2001). Modern electric vehicle technology, Oxford University press, Њујорк) 
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Батерије претварају електричну енергију у потенцијалну хемијску енергију током 
пуњења, док током пражњења долази до претварања ускладиштене хемијске енергије у 
електричну. Типична батерија се састоји од неколико независних ћелија повезаних 
редно. У основи, ћелију чине две електроде (позитивна и негативна) потопљене у 
електролит. У току пражњења, негативна електрода оксидира и шаље електроне у 
спољашње коло, док се на позитивној електроди дешава редукциона реакција, током 
које прихвата електроне из спољног струјног кола, док је процес током пуњења 
батерије обрнут. Ниво напуњености батерије (енг. SOC - State of Charge) се може 
дефинисати као однос преосталог капацитета и капацитета потпуно напуњене батерије.  

 
Слика 3.10. Типичан двослојни суперкондензатор 

(Извор: Chan C.C., Chau K.T. (2001). Modern electric vehicle technology, Oxford University press, Њујорк) 

На слици 3.10 је приказана типична конструкција двослојног кондензатора, на чијем 
принципу се заснива суперкондензатор. Енергија се складишти у електричном двослоју 
на граници фаза електрода/електролит. Конструкцију типичног суперкондензатора чине 
електроде од активног угљеника и електролит у течном стању (најчешће киселине и 
базе). Позитивни и негативни јони се сакупљају на површинама електрода при 
прикључењу на спољни извор наелектрисања, док се из раствора на електроду привлаче 
јони супротног знака и стварају се слојеви јона паралелно са електродама. 
Складиштење енергије у кондензатору врши се на основу поларизације. Коришћењем 
високо диелектричних материјала, мањих растојања између плоча кондензатора и 
великих површина електрода, капацитивност суперкондензатора ће бити знатно 
повећана. 
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3.4 Eлектромотори  

 
Постоји неколико типова електромотора који се користе за погон електровозила али 
највећа дилема постоји при одабиру између електромотора наизменичне струје или 
електромотора једносмерне струје. Електромотор наизменичне струје нуди много 
предности у погледу управљања радом, али захтева конверзију једносмерне струје у 
наизменичну помоћу инвертера. У прошлости су електромотори једносмерне струје 
били доминантни у употреби код мањих електровозила, док су данас електромотори 
наизменичне струје најзаступљенији. Иако се електромотори класификују као 
електромотори наизменичне и једносмерне струје, тешко је описати разлике између 
електромотора наизменичне и електромотора једносмерне струје без четкица (енг. DC 
Brushless).  

Тренутно је трофазни електромотор наизменичне струје са сталним магнетом 
најчешћи избор од стране произвођача електровозила. Ове моторе карактерише висока 
ефикасност, мали габарити и лакоћа управљања као и повољне карактеристике у 
погледу обртног момента који обезбеђују. Ови мотори се напајају једносмерном 
струјом, а смер увек остаје исти и називају се синхрони мотори са сталним магнетом. 
 
Електромотори наизменичне струје 
 
Код ових мотора трофазни намотај је постављен око ламинираног статора и успоставља 
магнетно поље које ротор „прати“, дакле брзина ротирајућег магнетног поља је 
приближно једнака угаоној брзини ротора. Ови мотори се називају још и индуктивни 
електромотори наизменичне струје.  
 

 
Слика 3.11. Асинхрони електромотор наизменичне струје 

(Извор: Denton T. (2016). Electric and hybrid vehicles, Routledge, Њујорк) 
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Асинхрони електромотори наизменичне струје 
 
Код асинхроних електромотора наизменичне струје се често користи кавезни ротор 
направљен од одређеног броја полова. Статор је обично трофазни и састоји се од 
намотаја повезаних у звезду или троугао. Ротационо магнетно поље у статору индукује 
електромоторну силу у ротору, која услед стварања затвореног кола проузрокује проток 
струје. Тада долази до појаве магнетизма који ствара реакцију са пољем које ствара 
статор, што изазива ротацију ротора. Клизање, односно разлика у брзини ротације 
ротора и магнетног поља, износи око 5% када мотор ради са највишом ефикасношћу. 
На слици 3.11 је приказан асинхрони електромотор наизменичне струје. 
 
Синхрони електромотори наизменичне струје са сталном побудом 
 
Ови мотори имају ротор са намотајима који се још назива и индуктор. Ови намотаји се 
напајају једносмерном струјом помоћу два клизна прстена. Ротор потом ствара 
реакцију са ротирајућим магнетним пољем статора и ствара константан обртни момент. 
Угаоне брзине ротора и електромагнетног поља које ствара статор су једнаки. Предност 
ових мотора је што се могу користити као идеални генератори. Принцип рада 
алтернатора код моторних возила је врло сличан овом мотору. На слици 3.12 је 
приказан синхрони AC мотор.  

 
Слика 3.12. Синхрони електромотор наизменичне струје 

(Извор: Denton T. (2016). Electric and hybrid vehicles, Routledge, Њујорк) 
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Серијски електромотор једносмерне струје 
 
Серијски електромотори једносмерне струје су коришћени дуго година за погон 
електричних виљушкара и сличних возила. Главни недостатак ових мотора је то што 
струја великог интензитета мора да тече кроз четкице и комутатор. Највећа предност 
електромотора једносмерне струје је доступност високог обртног момента при малом 
броју обртаја. Ови мотори су изузетно погодни за рад у генераторском режиму, 
односно за примену у системима за регенеративно кочење. Управљање овим моторима 
се врло лако остварује помоћу тиристора. Серијски електромотор једносмерне струје је 
идеалан за стартовање мотора СУС. 
 
Паралелни електромотор једносмерне струје 
 
Овај мотор је погодан за регенеративно кочење тако што повећава јачину 
електромагнетног поља у одговарајућем тренутку. 
 
Синхрони електромотор са сталним магнетом 
 
Синхрони електрмотори са сталним магнетом су према конструкцији и начину рада 
између мотора наизменичне и једносмерне струје. Његова конструкција је врло слична 
синхроним моторима. Разлика је у томе што ротор садржи стални магнет, односно нема 
клизних прстенова и четкица. Давач брзине и положаја који ради по Халовом ефекту 
мери брзину ротације и одређује положај ротора. Фреквенција ротационог поља које 
настаје при обртању ротора одређује брзину мотора (број обртаја). Када се овај мотор 
користи као погонски, неопходно је коришћење редуктора, како би се одржавао 
оптималан број обртаја мотора током рада. Уколико се радом ових мотора управља 
квадратним сигналом класификује се као мотор једносмерне струје, а уколико се 
управља синусним сигналом као мотор наизменичне струје. Ова врста мотора је 
тренутно најзаступљенија код електровозила. Шема овог мотора је приказана на слици 
3.13. 
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Слика 3.13. Синхрони мотор са сталним магнетом 

(Извор: Denton T. (2016). Electric and hybrid vehicles, Routledge, Њујорк) 

Ротор се састоји од сталног магнета и проток струје кроз намотаје одређује поларитет 
статора. Ако се промена поларитета врши у секвенцама и у погодном тренутку времена, 
ротор ће наставити са ротацијом током промене поларитета статора. Променом трајања 
секвенци могуће је обрнути смер ротације ротора.  
 Промена поларитета мора бити синхронизована са позицијом ротора, што се 
чини помоћу давача који прате угаону брзину и позицију ротора (најчешће по 
принципу Халовог ефекта). Уколико се користе трофазни намотаји побољшава се 
управљање радом ових мотора, остварују се веће брзине, мирнији рад и већи обртни 
момент. Обртни момент се повећава са повећањем броја обртаја мотора услед повратне 
електромоторне силе. Тачка у којој долази до изједначавања повратне електромоторне 
силе са извором напајања представља максимални број обртаја електромотора. 

Постоје и синхрони мотори који не користе стални магнет (Switched Reluctance 
Motor - SRM), већ се ротор израђује од од меког гвожђа које привлачи намагнетисани 
статор. Главна предност ових мотора је ниска цена пошто се не користе скупи земни 
магнети при изради.  

Пример криве снаге и обртног момента електромотора у функцији од броја 
обртаја је дат на слици 3.14. Обртни момент код електромотора је највећи при 
најмањем броју обртаја, што је од великог значаја како при поласку возила из места, 
тако и при убрзању, и представља велику предност ових мотора у односу на моторе 
СУС. 
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Слика 3.14. Снага и обртни момент електромотора у функцији од броја обртаја 

(Извор: Благојевић И., Митић С. (2017). Возила и животна средина, Машински факултет Универзитета у Београду, Београд) 

Обртни момент код електромотора је највећи при најмањем броју обртаја, што је од 
великог значаја за полазак возила из места, као и за савладавање успона, и представља 
велику предност ових мотора у односу на моторе СУС. 
 
3.5 Управљање радом електромотора 

 
Управљање радом електромотора ће бити укратко објашњено на примеру индуктивног 
електромотора наизменичне струје. Електромотори наизменичне струје мењају број 
обртаја у складу са фреквенцијом струје и напона које обезбеђује фреквентни 
регулатор. Управљање бројем обртаја на овај начин је врло ефикасно и омогућава 
електромотору рад у читавом опсегу броја обртаја. Постоји више начина управљања 
радом индуктивног мотора наизменичне струје, док ће неки од најзаступљенијих бити 
представљени у даљем тексту. 
Скаларна метода (управљање напоном / фреквенцијом) је једноставна метода и заснива 
се на доведеном напону који је пропорционалан доведеној фреквенцији. Примена ове 
методе не зависи од параметара мотора и може се користити у читавом опсегу броја 
обртаја. Са друге стране, не постоје контролери који управљају струјом и није 
омогућена оптимална контрола мотора у прелазним режимима.  

Једна од напредних метода управљања радом индуктивног АС електромотора је 
векторска метода, код које се врши независно управљање обртним моментом мотора и 
магнетним флуксом. Метода се заснива на трансформацији стационарних координата 
струје/напона. Управљање се врши помоћу петљи које управљају обртним моментом и 
магнетним флуксом и петљи које управљају бројем обртаја и позицијом ротора. 

Векторска метода захтева познавање тренутне позиције ротора, која се најчешће 
одређује помоћу енкодера. У неким случајевима није могуће користити даваче за 
одређивање позиције ротора, па се она одређује прорачунски на основу измерених 
струја и напона. Овакав начин управљања моторим обезбеђује одличне динамичке 
перформансе уз високу ефикасност. 
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3.6 Карактеристике електроаутобуса HIGER тип KLQ6125GEV3 

 
Електроаутобус HIGER KLQ6125GEV3 (слика 3.15) је електрично возило које користи 
суперкондензатор као извор енергије. Пуњење суперкондензатора се може вршити 
прикључивањем на стандардну електричну мрежу и путем пантографа (уграђен на 
возило) док возило стоји у станици/гаражи. Техничке карактеристике предметног 
возила су приказане у табели 2. 

 
Слика 3.15. Електроаутобус HIGER тип KLQ6125GEV3 приликом пуњења 

На слици 3.16 је дат графички приказ погонског система електроаутобуса. Снага се на 
погонску осовину доводи помоћу два електромотора и једностепеног редуктора.  
За напајање електромотора се користи суперкондензатор који је смештен у задњем делу 
возила. 

 
Слика 3.16. Погонси систем 

(Извор: Документација произвођача возила HIGER) 
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Табела 3.2. Опште техничке карактеристике електроаутобуса HIGER тип 
KLQ6125GEV3 

Опште конструкционе карактеристике возила 
Дужина [mm] 12000 
Ширина [mm] 2550 
Висина [mm] 3680 
Међуосовинско растојање [mm] 5900 
Предњи / задњи препуст [mm] 2700 / 3400 
Прилазни / силазни угао [°] 7 / 7 
Висина првог степеника (неопт. возило) [mm] 340 
Maса празног возила [kg] 12500 

Расподела масе празног возила по осовинама [kg] Осовина 1: ~3700 
Осовина 2: ~8800 

Највећа дозвољена маса [kg] 19000  
Расподела масе максимално оптерећеног возила по 
осовинама [kg] 

Осовина 1: 6500 
Осовина 2: 11500 

Максимална брзина [km/h] 70 
Радијус закретања [m] 25 
Погонска осовина задња 
Димензије пнеуматика 275/70 R22.5 
Број седишта (укључујући седиште за возача) 27+2+1 
Укупан број путника (укључујући возача) 90 
Систем за пренос снаге 
Произвођач ZF 
Врста једностепени редуктор 
Број степени преноса (не укључујући ход уназад) 1 
Преносни однос редуктора 4.05 
Погонски агрегат – два електромотора 
Произвођач SIEMENS 
Врста Асинхрони ел. мотор 
Тип 1PV5135-4WS28 
Напон [V] 380 
Максимална снага по мотору [kW] 90  
Номинална снага по мотору [kW] 67  
Номинални обртни момент по мотору [Nm] 160  
Максимални обртни момент по мотору [Nm] 430 при 300 А; 360 при 250 А 
Номинални број обртаја [min-1] 4000 
Максимални број обртаја [min-1] 10000 
Маса [kg] 90  
Складиштење енергије - извор напајања 
Тип суперкондензатор 
Капацитет [kWh] 20 
Остала опрема 
Расхладни уређај (A/C) THERMO KING E-Aircon (26 kW) 
Уређај за загревање  WEBASTO SPHEROS (32 kW) 
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Простор у коме је смештен суперкондензатор приказан је на слици 3.17. Кућиште 
суперкондензатора обележено је позицијом 7, док је високонапонски разводник означен 
позицијом 1, трансформатор једносмерне струје позицијом 2, уређај за аутоматско 
гашење пожара позицијом 3, док су инвертори помоћних мотора означени позицијом 4. 

 
Слика 3.17. Положај суперкондензатора, инвертера и трансформатора 

(Извор: Документација произвођача возила HIGER) 

На слици 3.18 приказан је дијаграм обртног момента и снаге у зависности од броја 
обртаја мотора SIEMENS тип 1PV5135-4WS28. За исти мотор на слици 3.19 приказан је 
дијаграм енергетске ефикасноти (степена корисности) у зависности од обртног момента 
и броја обртаја мотора. Наведени дијаграми су посебно важни приликом анализе 
усвојених режима кретања и утрошене енергије. 

 
Слика 3.18. Дијаграм обртног момента и снаге у зависности од броја обртаја мотора 

SIEMENS тип 1PV5135-4WS28 
(Извор: SIEMENS) 
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Слика 3.19. Дијаграм енергетске ефикасности у зависности од обртног момента и 

броја обртаја мотора SIEMENS тип 1PV5135-4WS28 
(Извор: SIEMENS) 

Возач је у могућности да прати параметре рада аутобуса, а посебно оне који су везани 
за електропогон, као што су стање напуњености батерије (SOC), напон и јачина струје 
(слика 3.20). 

 
Слика 3.20. Приказ радних параметара електропогона који су доступни возачу 

(Извор: Документација произвођача возила HIGER) 
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Препоруке произвођача за економичну вожњу 
 

• Напон суперкондензатора пре покретања возила мора бити већи од 470 V. 
Препорука произвођача је да се команда „гаса“ притиска постепено, мањом 
брзином. Такође, иста препорука важи и за команду кочнице. 

• Препоручује се кретање брзином од око 30 km/h која се наводи као најповољнија 
у погледу енергетске ефикасности возила. 

• Команду кочнице је оптимално притиснути до 28% хода како би се што више 
искористило регенеративно кочење (функционише до угла притиснутости 
команде од 9° (максимални угао 32°), што одговара 28% хода команде).  

• Електромотор функционише са највећом ефикасношћу изнад 2000 min-1. 
• Када возило успорава по инерцији, рекуперација енергије није могућа испод 

брзине од 2 km/h. 
• Када се возило креће брзинама већим од 5 km/h (број обртаја електромотора је 

изнад 600 min-1), при успоравању по инерцији момент који остварује електрична 
кочница је константан (34 Nm) и постепено се смањује све до 200 min-1 када је 
вредност овог момента 0 Nm - произвођач наводи да се коришћењем електричне 
кочнице (положај команде кочнице до 28% хода) регенерише више енергије него 
успоравањем по инерцији и да је овакав начин успоравања ефикаснији при 
истим условима у погледу брзине кретања пре кочења/успоравања по инерцији и 
трајања самог кочења/успоравања по инерцији. 

• Када је команда кочнице притиснута за више од 28% регенеративно кочење и 
кочење радном кочницом функционишу заједно али је у овом случају умањена 
ефикасност система за регенеративно кочење при чему су време и пут кочења 
значајно смањени. 

• При заустављању возила које је дуже од једног минута, препоручује се одабир 
празног хода трансмисије (N) и коришћење паркирне кочнице јер тада 
електромотор у потпуности престаје са радом, док у случају укљученог положаја 
за вожњу (D) и притиснуте кочнице постоји незнатна потрошња електричне 
енергије од стране електромотора. 

• Током кретања возила на низбрдици препоручује се благи притисак на команду 
кочнице како би се активирало регенеративно кочење и одржала константна 
брзина кретања. При оваквом режиму кретања се може регенерисати већина 
енергије утрошене на успоравање возила. 
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4. ОПИС ЛИНИЈЕ ЕКО 1 И ПОКАЗАТЕЉИ ЕНЕРГЕТСКЕ 

ЕФИКАСНОСТИ У ПЕРИОДУ 2016 – 2018. ГОДИНА 
 
Линија ЕКО 1 функционише у оквиру јавног градског саобраћаја града Београда од 1. 
септембра 2016. године и саобраћа на релацији између Вуковог споменика и насеља 
Белвил. Траса линије ЕКО 1 приказана је на слици 4.1. 

 
Слика 4.1. Траса линије ЕКО 1 

(Извор: Mišanović S. et al. (2019) Two-year successful exploitation of the electric buses in Belgrade. MVM 2019, vol. 45, no. 1, 17-27.) 

Дужина линије ЕКО 1 је 7,85 km, док је просечан интервал између полазака 20 минута. 
У оквиру линије константно функционишу четири електрична аутобуса, док је један 
смештен у гаражи погона Дорћол и уводи се у употребу у случају квара једног од 
возила. 

Пуњачи за брзо пуњење постављени на стајалиштима Вуков споменик и Белвил 
имају снагу од 150 kW, док је време потребно за допуну суперкондензатора између 5 и 
10 минута. 

На основу спроведене анализе о функционисању електричних аутобуса на 
линији ЕКО 1 у периоду од 1.9.2016. до 1.9.2018. године, добијени су следећи подаци: 

• Свако од возила које саобраћа на линији има између 16 и 18 радних сати дневно, 
док је просечан дневни пређени пут између 190 и 215 километара; 

• Експлоатациона брзина возила је 14,8 km/h (експлоатациона брзина представља 
средњу брзину возила у току укупног времена које возило проведе у раду, 
односно просечан пређени пут возила у току једног радног сата); 

• Дневно се у сваком од возила превезе између 900 и 1200 путника; 
• У периоду (пролеће/јесен) забележене су следеће вредности потрошње енергије 

електричног аутобуса: 
 Смер „А“ (Вуков споменик - Белвил): од 0,82 до 1,15 kWh/km; 
 Смер „Б“ (Белвил - Вуков споменик): од 1,2 до 1,45 kWh/km. 
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• У току летњег периода просечна потрошња је повећана за 23,3% у односу на 
прелазни период; 

• У току зимског периода просечна потрошња је повећана за 45,4% у односу на 
прелазни период. Потрошња енергије варира у зависности од услова средине 
(температура, влажност ваздуха, итд.), употребе система за грејање и хлађење 
,начина вожње, услова саобраћаја, броја путника; 

• Губици електричне енергије у систему електрична мрежа-пуњач-пантограф-
суперкондензадор током фазе пуњења су око 5%; 

• Возило током кретања предметном трасом регенерише око 25 до 30% енергије 
утрошене за погон возила. 

У табелама 4.1 и 4.2 су дати експлоатациони показатељи рада електричног аутобуса 
(гаражни број 2103) који саобраћа на линији ЕКО 1, забележени 18. априла 2018. 
године. Измерена спољна температура се кретала у опсегу од 12 до 18 °C. 

Табела  4.1. Показатељи енергетске ефикасности смер „A“ (Вуков споменик - Белвил) 
(Извор: Mišanović S. et al. (2019) Two-year successful exploitation of the electric buses in Belgrade. MVM 2019, vol. 45, no. 1, 17-27.)

*SOC (Ниво напуњености суперкондензатора) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Време 

[чч:мм:сс] 

Ел. 
енергија 

утрошена 
у фази 

пуњења 
Губици у 

фази пуњења  

*SOC 

[Вук] 

SOC 

[Белвил] ∆SOC 

Потрошња 
енергије 

(∆SOC+губици) 

Потрошња 
енергије по 
пређеном 
километру 

Време 
трајања 
вожње 

Експлоатациона 
брзина 

почетак крај [kWh] [kWh] [%] [%] [%] [kWh] [kWh·km-1] [чч:мм:сс] [km·h-1] 

05:14:00 5:45:00 5.00 0.25 98.00 62.00 36.00 7.38 1.02 00:31:00 14.46 

07:13:00 7:45:00 10.87 0.54 99.00 62.20 36.80 7.54 1.08 00:32:00 14.01 

08:46:00 9:21:00 10.17 0.51 99.60 55.20 44.40 9.10 1.29 00:35:00 12.81 

10:20:00 10:49:00 9.86 0.49 99.00 69.00 30.00 6.15 0.89 00:29:00 15.46 

11:55:00 12:27:00 10.70 0.54 100.00 66.00 34.00 6.97 1.00 00:32:00 14.01 

13:31:00 14:05:00 9.75 0.49 94.75 55.00 39.75 8.15 1.16 00:34:00 13.18 

15:04:00 15:40:00 11.30 0.56 99.00 62.60 36.40 7.46 1.07 00:36:00 12.45 

16:39:00 17:14:00 10.21 0.51 88.00 49.70 38.30 7.85 1.12 00:35:00 12.81 

18:12:00 18:42:00 11.34 0.57 94.00 55.00 39.00 8.00 1.15 00:30:00 14.94 

19:46:00 20:18:00 11.69 0.58 98.00 70.00 28.00 5.74 0.85 00:32:00 14.01 

21:19:00 21:46:00 10.25 0.51 98.00 65.00 33.00 6.77 0.97 00:27:00 16.60 
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Табела 4.2. Показатељи енергетске ефикасности смер „Б“ (Белвил - Вуков споменик) 

(Извор: Mišanović S. et al. (2019) Two-year successful exploitation of the electric buses in Belgrade. MVM 2019, vol. 45, no. 1, 17-27.) 

 
*SOC (Ниво напуњености суперкондензатора) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Време 

[чч:мм:сс] 

Ел. 
енергија 

утрошена 
у фази 

пуњења 
Губици у 

фази пуњења  

*SOC 

[Белвил] 

SOC 

[Вук] ∆SOC 

Потрошња 
енергије 

(∆SOC+губици) 

Потрошња 
енергије по 
пређеном 
километру 

Време 
трајања 
вожње 

Експлоатациона 
брзина 

почетак [kWh] [kWh] [kWh] [%] [%] [%] [kWh] [kWh·km-1] [чч:мм:сс] [km·h-1] 

06:22:00 6:53:00 8.18 0.41 101.90 48.00 53.90 11.05 1.35 00:31:00 16.45 

08:01:00 8:37:00 7.79 0.39 100.00 46.00 54.00 11.07 1.35 00:36:00 14.17 

09:34:00 10:06:00 7.54 0.38 99.00 50.00 49.00 10.05 1.23 00:32:00 15.94 

11:09:00 11:42:00 9.39 0.47 101.00 50.90 50.10 10.27 1.26 00:33:00 15.45 

12:44:00 13:20:00 6.36 0.32 100.00 47.80 52.20 10.70 1.30 00:36:00 14.17 

14:18:00 14:52:00 7.18 0.36 101.00 47.20 53.80 11.03 1.34 00:34:00 15.00 

15:52:00 16:28:00 9.43 0.47 101.00 43.90 57.10 11.71 1.43 00:36:00 14.17 

17:26:00 18:05:00 7.67 0.38 100.00 38.20 61.80 12.67 1.54 00:39:00 13.08 

18:59:00 19:37:00 10.31 0.52 100.00 38.70 61.30 12.57 1.54 00:38:00 13.42 

20:33:00 21:07:00 9.23 0.46 100.00 41.00 59.00 12.10 1.48 00:34:00 15.00 

22:08:00 22:37:00 6.15 0.31 100.00 48.00 52.00 10.66 1.29 00:29:00 17.59 
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5. ТЕОРИЈСКА ИСТРАЖИВАЊА КОЈА СЕ ОДНОСЕ НА 

ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ ЕЛЕКТРИЧНИХ ВОЗИЛА 
 
Због предвиђеног пораста броја електровозила на светском тржишту, од великог је 
значаја анализирати потрошњу енергије и факторе који на њу утичу. Резултати 
истраживања могу допринети сагледавању потребних енергетских ресурса и реалне 
аутономије кретања возила, као и едукацији возача и потенцијалних корисника. Дакле, 
потребно је извршити анализу различитих фактора који утичу на потрошњу енергије 
код електровозила. 

Поред утицаја околине, услова пута и конструкционих карактеристика возила, 
разматран је и утицај возача на потрошњу енергије. Један од главних проблема са 
којима се суочавају возачи и потенцијални корисници електровозила је забринутост у 
погледу аутономије возила, јер нису сигурни колики пут могу да пређу пре него што 
допуна батерија постане неопходна (може трајати и више од неколико сати). 

Истраживање /1/ је спроведено у Данској, коришћено је 200 електровозила у 
условима јавног саобраћаја и донети су закључци о утицају временских услова, 
пређеног пута и брзине возила на потрошњу енергије. У истраживању је учествовао 741 
возач, док је током двогодишњег периода (јануар 2012. - јануар 2014.) укупан пређени 
пут ових возила био 2,3 милиона километара. Коришћена су три електровозила 
различитих произвођача (Peugeot iOn, Citroën C-Zero и Mitsubishi i-Miev), али се она 
могу сматрати идентичним јер су заснована на истој платформи и производе се у истој 
фабрици. Резултати истраживања показују да се просечна потрошња током зимског 
периода повећала за 34% у поређењу са летњим периодом, што доводи до смањења 
аутономије електровозила за 25%. Том приликом се показало да је спољна температура 
од 14 °C најповољнија у погледу енергетске ефикасности електровозила, али опсег 
температура при којима је спроведено истраживање није назначен. 

Истраживање /2/ је спроведено у Јапану, такође у циљу идентификовања утицаја 
температуре околине на потрошњу енергије код електровозила, док је и утрошак 
енергије од стране система за климатизацију и проветравање узет у обзир. Током 
испитивања је коришћено 68 електровозила. На основу прикупљених података, 
развијен је математички модел који је ауторима помагао приликом доношења 
закључака. Ово истраживање је показало да температура околине између 21,8 и 25,2 °C 
омогућава најефикаснији рад електровозила. Температура околине утиче на потрошњу 
енергије на тај начин што директно утиче на употребу помоћних уређаја 
(климатизација, грејање, проветравање, итд.), што даље доводи до повећања потрошње 
енергије. Аутори су такође дошли до закључка да се смањењем утрошене енергије на 
рачун рада помоћних уређаја може уштедети око 9,66% енергије по пређеном 
километру. 

Истраживачки центар Финске (VTT) је извршио лабораторијска испитивања на 
динамометријским ваљцима на возилу Citroën C-Zero, при чему је извршена симулација 
6 различитих возних циклуса. Карактеристични параметри спроведених возних циклуса 
су дати у табели 5.1 /3/. 
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Taбела 5.1. Карактеристични параметри возних циклуса 
(Извор: Haakana A., Laurikko J., Granstörm R., Hagman R., (2013) Assesing range and performance of electric vehicles in Nordic driving 

conditions - end of project report, Nordic energy research.) 

 

Резултати истраживања (приказани у табели 5.2) показују да када температура опадне 
са 23 на -20 °C, аутономија возила опадне за просечно 20%, док у најгорем случају 
смањење аутономије може бити и близу 30%. Важно је напоменути да током овог 
испитивања систем за загревање путничког простора није био у употреби.  

Tабела 5.2. Процењена аутономија за сваки од циклуса 
(Извор: Haakana A., Laurikko J., Granstörm R., Hagman R., (2013) Assesing range and performance of electric vehicles in Nordic driving 

conditions - end of project report, Nordic energy research.) 

 

Коришћењем система за загревање путничког простора снаге 4,5 kW може смањити 
аутономију возила за више од 50% у градским условима вожње, док је на циклусима 
који симулирају отворени пут присутно смањење за око 20%. Резултати спроведених 
тестова са укљученим грејањем путничког простора су дати у табели 5.3. 
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Taбела 5.3. Утицај система за загревање путничког простора на 
потрошњу/аутономију електровозила 

(Извор: Haakana A., Laurikko J., Granstörm R., Hagman R., (2013) Assesing range and performance of electric vehicles in Nordic driving 
conditions - end of project report, Nordic energy research.) 

 

На слици 5.1 су приказани резултати истраживања /1/ у погледу утицаја брзине кретања 
возила на потрошњу енергије. Може се закључити да је најекономичнија просечна 
брзина кретања између 45 и 56 km/h. Наводи се да су електровозила ефикаснија на 
дужим путовањима. 

 
Слика 5.1. Утицај просечне брзине возила (km/h) на потрошњу енергије (W/km) 
(Извор: Fetene G. M., S. Kaplan, Mabit S. L., Jensen A. F., Prato C. G., (2017) Harnessing big data for estimating the energy 

consumption and driving range of electric vehicles, Transportation research part D: Transport and environment, 54, 1-11.) 

Испитивањем утицаја отпора котрљања на потрошњу код електровозила у 
лабораторијским условима, дошло се до закључка да отпор котрљања може повећати 
потрошњу енергије за 5 - 7% када се возило креће већим брзинама. Када се возило 
креће у условима који су карактеристични по честим убрзањима/успорењима, отпор 
котрљања може довести до повећања потрошње енергије од 20% уколико је пут 
прекривен снегом. Отпор котрљања (задат преко динамометријских ваљака) је 
прорачунат на основу коефицијената одређених испитивањем на сувом асфалту као у 
на путу прекривеним снегом /3/. 
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Технологија израде батерија (тип, број ћелија, систем управљања радом батерије) има 
значајан утицај на потрошњу код електровозила јер су на тај начин одређени капацитет 
и маса батерије /4/.  
 Истраживачи са Универзитета у Жилини су спровели испитивање на прототипу 
електричног возила названог Едисон, које су сами и конструисали. Наиме, показали су 
да је батерија мањег капацитета (обезбеђује аутономију од 70 km) економичнија за 
краћа путовања у односу на батерију већег капацитета (обезбеђује аутономију од 200 
km), услед смањене масе возила /5/. 
 Утицај понашања возача на потрошњу енергије код електровозила је у једном 
истраживању анализиран на основу спроведених тестова у лабораторијским и реалним 
условима, при чему је за испитивање коришћено возило SMART ED. Возило је испитано 
у оквиру неколико возних циклуса и вожено 40 km у реалним условима, који су се 
састојали од градске вожње и отвореног пута. Возилом су управљали различити возачи. 
Показано је да агресивнија вожња може довести до повећања потрошње енергије од око 
30% /6/.  
 Утицај економичног начина вожње на потрошњу код електровозила је у једном 
истраживању анализиран на узорку од 40 возача који су користили електровозила у 
периоду од 6 месеци. Већина возача (80%) су били искусни возачи, док је само 40% 
њих имало неко искуство у управљању електровозилима. Резултати су показали да су 
смернице за економичну вожњу код електровозила у одређеној мери другачије од оних 
предвиђених за возила са конвенционалним моторима, тако да је возачима потребно 
више времена да у потпуности овладају овим техникама код електровозила. Возачи су 
дали неколико препорука за економичну вожњу електровозила, односно да треба 
избегавати високе брзине кретања, убрзавати умерено, пратити ток саобраћаја, 
оптимизовати коришћење помоћних уређаја, често користити регенеративно кочење и 
кретање по инерцији, док је врло важно изабрати најекономичнију путању до 
одредишта /7/. 

Резултати петомесечног истраживања у реалним условима (спроведеног на 
возилу Nissan D21 које је преправљено у електровозило) говоре да је електровозило 
економичније у градским условима него на отвореном путу услед израженог утицаја 
система за регенеративно кочење. У овом истраживању напоменуто је да је возило само 
мали део времена вожено на отвореном путу, тако да би након додатног испитивања на 
отвореном путу ова разлика била повећана /8/. 
 Регенеративно кочење има позитиван утицај на потрошњу енергије код 
електровозила, али у одређеним случајевима (нпр. висок ниво напуњености батерије, 
висока температура батерије) овај систем не функционише, па и ову чињеницу треба 
узети у обзир /9/. 
 Истраживање /5/ такође је показало да је успоравање возила по инерцији (за 
разматрано возило) економичније од успоравања помоћу система са регенеративним 
кочењем. Дакле, успоравање по инерцији се показало економичнијим, чак и у случају 
када је усвојена ефикасност система за регенеративно кочење од 100%. Резултати овог 
истраживања су приказани у табели 5.4, за различите масе возила.  
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Taбела 5.4. Поређење регенеративног кочења и успоравања по инерцији 
(Извор: Mruzek M., Gajdáč I., Kučera L., Barta D., (2016) Analysis of parameters influencing electric vehicle range, Procedia engineering, 

134, 165-174.) 

 

Поређењем  неколико електровозила (Tesla Model S, BMW i3 и Nissan Leaf) у оквиру 16 
возних циклуса, закључено је да је возило веће масе економичније у градским условима 
вожње, јер већа маса позитивно утиче на рекуперацију енергије приликом кочења. На 
пример, просечна потрошња возила Tesla Model S је за 22,9% већа у односу на 
потрошњу коју остварује Nissan Leaf , док је ова разлика у градским условима 2,8% у 
корист возила Tesla Model S, чија маса је већа у односу на масу возила Nissan Leaf /10/.  
 Закључци истраживања /11/ говоре да су брзина мања од 40 km/h и температура 
околине од око 20 °C најповољнији у погледу економичности електровозила. Показало 
се да при одређеним условима вожње употреба помоћних уређаја може довести до 
смањења аутономије возила за чак 50%, док светлосна и сигнална опрема возила 
учествују у укупној потрошњи енергије са око 1%. 
 У табели 5.5 приказан је утицај помоћних уређаја на потрошњу енергије код 
електровозила - подаци до којих су дошли истраживачи из Националне лабораторије у 
Ајдаху. И овде је показано да је утицај уређаја за загревање путничког простора 
доминантан, док је утицај уређаја за климатизацију мање изражен /12/. 

Taбела 5.5. Утицај помоћних уређаја на потрошњу код електровозила 
(Извор: EV Auxiliary Systems Impacts, Idaho National Laboratory, https://avt.inl.gov) 

 

Спровођењем испитивања три различита возила у лабораторијским условима, према 
неколико возних циклуса који су у складу са стандардом SAE J1634, показано је да је 
аутономија електровозила на -7 °C смањена за око 20% у односу на аутономију коју 

Утицај помоћних уређаја на потрошњу енергије 
Потрошач Смањење аутономије Напомене 

Расхладни уређај до 30% У зависности од температуре 
околине, кабине и запремине 

ваздуха 
Грејач кабине до 35% У зависности од температуре 

околине и кабине  
Систем за управљање до 5% - 

Кочни систем до 5% - 
Одлеђивач до 5% У зависности од начина 

употребе 
Остало (светла, радио, 

прозори, браве…) 
до 5% У зависности од начина 

употребе 
 

38 



   

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

 
 
 
возило остварује при 20 °C, док се употребом уређаја за загревање путничког простора 
смањује за додатних 25%. При спољној температури од -20 °C аутономија возила је 
смањена за 60% (укључен уређај за загревање путничког простора) /13/. 
Пројекат /14/ који је реализован уз помоћ неколико произвођача возила донео је 
закључке о одређеним утицајима на потрошњу електровозила, до којих се дошло на 
основу резулатата симулације и верификације на динамометријским ваљцима. Дошло 
се до закључка да помоћни уређаји троше око 15-40% енергије при просечној брзини од 
20 km/h и 5-15% при просечној брзини од 60 km/h. Утврђено је да је ефикасност 
система за регенеративно кочење око 50% при 20 km/h и око 30% при 60 km/h. 
Економичан возач, који током вожње остварује средње убрзање од 0,38 m/s2, остварује 
мању потрошњу енергије за око 40% при нижим брзинама кретања и 10% при вишим 
брзинама кретања у поређењу са агресивним возачем (средње убрзање 1.03 m/s2). 
 Истраживачи са Универзитета Аalto у Финској су дошли до одређених резултата 
спровођењем симулација неколико возних циклуса у различитим условима околине и 
за две конфигурације електричних аутобуса. Прва (EV1) са батеријом капацитета 77 
kWh и друга (EV2) са батеријом капацитета 373 kWh. Симулације су спроведене са 
возилима оптерећеним са 50% оптерећења од укупног броја путника и са константном 
снагом (6 kW) за погон помоћних уређаја. На слици 5.2 је приказана расподела 
енергетских губитака за возило EV1. Може се видети да помоћни уређаји, пнеуматици и 
систем за пренос снаге имају доминантан утицај на потрошњу енергије, док су 
енергетски губици који потичу од отпора котрљању приближно константни при 
различитим условима вожње. Отпор ваздуха има велики утицај на потрошњу енергије 
код циклуса који се карактеришу већим брзинама кретања. Такође, показало се да је 
удео у потрошњи енергије помоћних уређаја и система за пренос снаге израженији при 
циклусима са нижом просечном брзином и већим бројем заустављања. Утицај броја 
путника на потрошњу енергије код електроаутобуса у различитим возним циклусима 
приказан је на слици 5.3. Оптерећење возила од стране путника је такође израженије у 
возним циклусима са нижом просечном брзином и већим бројем заустављања. 
Агресивнији стил вожње такође повећава утицај броја путника на потрошњу енергије 
код електроаутобуса (слика 5.4) /15/. 

 
Слика 5.2. Расподела губитака енергије 

(Извор: Lajunen A., Tammi K. Evaluation of Energy Consumption and Carbon Dioxide Emissions of Electric City Buses, Electric Commercial 
Vehicles (ECV) - Final Report. VTT Technology 348, 2019, 104–120.) 
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Слика 5.3. Утицај броја путника на потрошњу енергије 

(Извор: Lajunen A., Tammi K. Evaluation of Energy Consumption and Carbon Dioxide Emissions of Electric City Buses, Electric Commercial 
Vehicles (ECV) - Final Report. VTT Technology 348, 2019, 104–120.) 

 
Слика 5.4. Утицај броја путника и стила вожња на потрошњу енергије 

(Извор: Lajunen A., Tammi K. Evaluation of Energy Consumption and Carbon Dioxide Emissions of Electric City Buses, Electric Commercial 
Vehicles (ECV) - Final Report. VTT Technology 348, 2019, 104–120.) 

Може се закључити да температура околине има значајан утицај на потрошњу енергије, 
где се посебно истиче ниска температура која изискује употребу система за загревање 
путничког простора. Резултати истраживања говоре да је електровозило економичније 
у градским условима, услед позитивног учинка система за регенеративно кочење. Ова 
чињеница се истиче као највећа разлика у односу на возила са конвенционалним 
моторима.  

Стил вожње веома утиче на потрошњу енергије код електровозила и потребно је 
посветити додатну пажњу едукацији возача, јер је потребно да они прилагоде своје 
навике стечене управљањем конвенционалним возилима, посебно у погледу 
регенеративног кочења и оптималног коришћења помоћних уређаја.  
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6. ДЕФИНИСАЊЕ МЕТОДЕ ИСПИТИВАЊА 
 
6.1 Теоријске основе 
 
6.1.1 Динамички модел возила у подужном правцу 

 
На основу равнотеже сила, отпор који треба савладати да би се електрични аутобус 
кретао у уздужном смеру састоји се од четири компоненте, а то су отпор котрљања, 
отпор успона, отпор убрзања и отпор ваздуха. Ова четири отпора треба да савлада 
вучна сила возила: 
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где је F вучна сила [N]; Ff је отпор котрљања [N]; Fi је отпор успона [N]; Fj је отпор 
убрзања [N]; Fw је отпор ваздуха [N]; m је маса електричног аутобуса [kg]; g је 
гравитациона константа [m/s2]; f је коефицијент отпора котрљања; α је нагиб пута; δ 
коефициент утицаја обртних маса; а је убрзање [m/s2]; v је брзина возила [km/h]; CD је 
коефицијент отпора ваздуха; А је чеона површина аутобуса (m2). Једначина биланса 
снаге може се добити на следећи начин: 
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где је P снага отпора [W]; r је полупречник точка [m]; Iw је момент инерције точка 
[kgm2]; If је момент инерције мотора [kgm2]; ig је преносни однос у редуктору мотора 
(који је 1); i0 је преносни однос у главном преноснику; ηТ је степен корисности 
преносног система.  

Једначина снаге возила Pt  [kW] дата је на следећи начин: 
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Док је погонска енергија на точку: 
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где је t време [h]; Ed енергија на точковима [kWh]. 

Познато је да рекуперација енергије у режиму кочења игра важну улогу током 
рада електричног аутобуса. Када се возило кочи, део кинетичке енергије може се 
повратити покретањем електромотора у режиму рада генератора, тако да се 
суперкондензатор може пунити. Регенерисана енергија зависи од брзине и успорења, 
као и карактеристика генератора и суперкондензатора. Енергија рекуперације може се 
израчунати према закону очувања енергије: 
 

 2 2
1 0

1 1( )
2 2re kond motor T reE mv mvη η η η= −  (5) 

 
где је ηkond  степен корисности суперкондензатора; ηmotor степен корисности 
електромотора; ηre је степен корисности система за регенерацију енергије; v1 је крајња 
брзина кочења [km/h]; v0 је почетна брзина кочења [km/h]. 
 
6.1.2 Модел електромотора 

 
Вучна сила F аутобуса обезбеђује се електричним мотором и изражава се као: 
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На основу једначина 1 и 5, излазни обртни момент електромотора Ttq (Nm) је дат као: 
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Слика 6.2. Мапа специфичне потрошње електромотора 

(Извор: SIEMENS) 

Угаона брзина електромотора nmotor (min-1) je: 
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Излазна снага електромотора Pm,motor (kW) je: 
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Излазна енергија електромотора Em,motor (kWh) je: 
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Електрoмотор електричног аутобуса има две функције; као електромотор, који претвара 
електричну енергију из суперкондензатора у механичку енергију за погон аутобуса, и 
као генератор који претвара механичку енергију кочења у електричну којом се 
допуњава суперкондензатор. Дијаграм степена корисности електромотора у зависности 
од обртног момента и угаоне брзине мотора дат је на слици 6.1.  

Електрична енергија у режиму електромотора и режиму генератора израчунава 
се на следећи начин редом: 
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6.1.3 Потрошња електричне енергије 

 
Компоненте електричног аутобуса које троше енергију укључују систем климатизације, 
систем управљања, систем за хлађење електричног мотора, мултимедијални систем и 
систем осветљења. Потрошена електрична енергија је: 
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Слика 6.2. Токови енергије у електричном аутобусу  

(Извор: Zhang Y., Yuan W., Fu R., Wang C., (2019) Design of an energy-saving driving strategy for electric buses. IEEEAccess, 7, 157693 - 
157706.) 
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6.1.4 Модел суперкондензатора 
 
Излазна снага суперкондензатора може се израчунати на основу излазног напона U [V] 
и јачине струје I [А]: 
 
 kondP UI=   (13) 

 
Излазна енергија из суперкондензатора Ekond [kWh]: 
 

 
0

t

kond kondE P tdt= ∫   (14) 

 
Пошто унутрашњи отпор суперкондензатора такође троши енергију, ако је унутрашњи 
отпор суперкондензатора R [Ω], укупна енергија суперкондензатора може се израчунати 
помоћу једначине (15). Euk се односи на енергију садржану у суперкондензатору. Овај 
део не укључује енергију доведену суперкондензатору током процеса рекуперације 
енергије. 
 
 2

uk kondE E I R= +  (15) 
 

Као што је описано, једначина потрошње енергије електричног аутобуса заснована на 
динамици возила и правцу тока енергије поједностављена је као једначина (16). Као 
што је приказано на слици 6.2, ток енергије се одвија у два смера. Један правац је 
потрошња енергије из суперкондензатора на точак. Други правац је обнављање 
енергије, односно вишак механичке енергије генератор претвара у електричну енергију 
ради пуњења суперкондензатора током кочења. Стога, са становишта енергије, укупна 
енергија Е која се стварно потроши током рада електричног аутобуса може се изразити 
збиром енергије садржане у суперкондензатору (Euk) и рекуперисане енергије (Ere). Са 
становишта динамике возила, укупна енергија Е може се изразити параметрима, као 
што су брзина и убрзање. Тако једначина (16) успоставља везу из два различита погледа 
како би изразили стварну потрошену енергију током рада електричног аутобуса. 
Резултат израчунавања ове променљиве биће важна основа за анализу ефеката 
стратегије вожње за уштеду енергије. 
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Модел потрошње енергије показује да фактори који утичу на потрошњу енергије 
електричних аутобуса укључују брзину вожње, убрзање, масу возила, коефицијент 
отпора котрљања, коефицијент отпора ваздуха, нагиб пута, чеону површину, 
коефицијент утицаја обртних маса, степен корисности мотора, степен корисности 
суперкондензатора, ефикасност преносног система и време. Кључна компонента која 
утиче на перформансе са становишта потрошње је мапа степена корисности 
електромотора. 
 
6.1.5 Стратегија уштеде енегије током вожње 
 
За дати електрични аутобус одређују се основни параметри, као што су маса, 
коефицијенти отпора и чеона површина возила. Степен корисности мотора је функција 
обртног момента и угаоне брзине. Квалитет суперкондензатора одређен је функцијом 
напуњености и пражњења. Брзина и убрзање су најзначајнији фактори који утичу на 
потрошњу енергије.  

Возач обично управља аутобусом на основу искуства и процене услова у 
саобраћају и на тај начин доноси одлуке о брзини и убрзању којима ће се возило 
кретати. Ова стратегија вожње је случајна, а не оптимална и не користи електричну 
енергију складиштену у суперкондензатору. Постоји могућност да је возач у одређеним 
тренуцима управо изабрао оптималну брзину и убрзање, али да тога није био свестан. 
Потребно је одредити стратегију вожње која ће омогућити уштеду енергије на основу 
радних параметара аутобуса. 

Као што је приказано на слици 6.2, проток енергије електричног аутобуса се 
одвија у два смера. Први је од суперкондензатора до точкова, што значи да електрични 
аутобус добија електричну енергију од суперкондензатора, који се пуни из 
електромреже. У овом режиму долази до потрошње енергије смештене у 
суперкондензатору на погон возила и енергију коју троши додатна опрема у аутобусу. 
Енергија складиштена у суперкондензатору се користи за добијање обртног момента 
посредством електромотора. Преносом енергије из суперкондензатора до точкова 
долази до губитка енергије услед степена корисности суперкондензатора, мотора и 
преносног система. Ова три степена корисности су важни фактори који утичу на 
енергију потребну за погон возила, посебно степен корисности електромотора.  Други 
смер протока енергије је рекуперација, у коме енергија тече од точкова ка 
суперкондензатору. Када се електрични аутобус кочи, његова кинетичка енергија се 
претвара у електричну енергију. Другим речима, електромотор ради у режиму 
генератора; наизменична струја (AC) се претвара у једносмерну струју (DC) која се 
складишти у суперкондензатору. Слично томе, у режиму регенеративног кочења важне 
су и три поменута степена корисности. 

У том смислу треба постићи оптималну брзину кретања обезбеђивањем 
максималне ефикасности електромотора и минималне потрошње електричне енергије. 
Може се сматрати да се степен корисности суперкондензатора и механичког 
преносника током експлоатације електричног аутобуса не мења много и самим тим не 
захтева оптимизацију. Може се, дакле, претпоставити да је ефикасност 
суперкондензатора и преносног система константна. Да би се максимално искористила 
енергија суперкондензатора у току вожње и смањили губици услед загревања, треба 
одредити интервал брзина у коме се троши минимална количина енергије тако да је 
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ефикасност електромотора максимална, а потрошња енергије минимална. Другим 
речима, потрошња енергије по километру треба да је најнижа при оптималној брзини.  

Други циљ јесте проналажење режима убрзања који користи мање енергије. 
Постоји више начина да се аутобус убрза, при чему се убрзање може мењати линеарно 
или нелинеарни током времена. У том смислу предложен је параметар карактеристике 
убрзања којим се могу представити различити начини убрзања возила, на основу кога 
се може установити однос између различитих карактеристика убрзања и потрошње 
енергије. Приликом убрзања време се промени из t0 до t, а брзина возила од неке 
почетне брзине v0 (t0) до тренутне брзине v (t). Однос између брзине v (t, β) и времена 
кретања возила t дефинише режим убрзања возила, а параметар карактеристике 
убрзања β одређује функционалну зависност брзине у односу на време. Уколико 
усвојимо да је 0v v at= +  или v a t∆ = ∆ , променљив процес убрзања може се изразити 
једначином: 

 ( ) 0
0 0

0
f

f

t tv v v v
t t

β
 −

= + −   − 
 (17) 

где је 0t  време на почетку убрзања (t0 = 0), v0 је брзина на почетку убрзања, vf је брзина 
на крају убрзања, tf је време на крају убрзања, β је параметар карактеристике убрзања  
β ϵ (0, ∞), где је β = 0,2, 0,4, 0,8, 1,0, 1,6, 2,0, 4,0. 

Једначина (16) показује да на потрошњу енергије возила утичу време, брзина, 
убрзање и степен корисности мотора, док слика 6.1 показује да је степен корисности 
мотора функција његовог обртног момента и угаоне брзине. Једначина (17) показује да 
се брзина и убрзање могу изразити параметром карактеристике убрзања. Стога је 
потрошња енергије аутобуса повезана са карактеристиком убрзања и временом 
убрзања. Може се закључити да параметар карактеристике убрзања β  има утицаја на 
утрошену количину енергије. Слика 6.3 приказује дијаграм брзине као функцију 
времена за различите вредности β. 

Као што је приказано на слици 6.3, када је 0<β<1, убрзање је било интензивније 
у почетној фази убрзањадок на крају интензитет убрзања је био мали тако да дијаграм 
брзине има конвексни облик. Када је β=1 убрзање је константно током целог процеса. 
Када је β>1 убрзање је мањег интензитета у почетној фази. На крају периода убрзање је 
интензивније, а дијаграм брзине има конкавни облик. 

 
Слика 6.3. Дијаграм зависности брзине и времена за различите параметре 
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На рад електричних аутобуса у Београду утичу сложени саобраћајни услови, док је 
режим заустављања и кретања из места веома чест. Интервал брзине за режимe ниске 
потрошње енергије и начин убрзавања који утиче на уштеду енергије су, како је већ 
наглашено, два важна фактора. Трећи фактор јесте успорење. Интензитет и дужина 
трајања кочења возила су од пресудног значаја за рекуперацију енергије. Количина 
рекуперисане енергије може се одредити експерименатaлним путем и зависи од 
карактеристика електромотора у режиму рада генератора, али и подешавања кочног 
система од стране произвођача.  
 
6.2 Репрезентативни режими вожње и оптерећења 

 
Карактеристични режими испитивања електроаутобуса на полигону треба да обухвате 
убрзања различитих интензитета, кретање различитим константним брзинама, као и 
успорења различитих интензитета. Пре дефинисања режима испитивања сагледане су 
вредности брзина кретања у реалним условима експлоатације са путницима на линији 
ЕКО 1 (слика 6.4). Том приликом је забележено да је брзина кретања у ретким 
случајевима већа од 40 km/h (само приликом кретања преко Бранковог моста), те се на 
основу тога, приликом убрзања, брзине од 35, односно 40 km/h могу сматрати крајњим. 

 
Слика 6.4. Брзина кретања електроаутобуса у реалним условима експлоатације са 

путницима на линији ЕКО 1 

Режими убрзања 
 
Положај команде „гаса“ је параметар преко кога возач задаје интензитет убрзања. Зато 
испитивањем режима убрзања треба обухватити константне положаје команде „гаса“, 
као и положаје команде „гаса“ који су променљиви. 

Константан положај команде „гаса“ током убрзања довољно је сагледати у 
опсегу од 50 до 100%, са кораком од 10%.  

Променљив положај команде „гаса“ сагледан је на три начина: 
1) први део убрзања до задате брзине се остварује делимичним притиском на 

команду гаса, а други део убрзања максималним убрзањем (команда „гаса“ 
притиснута 100%). 
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2) први део убрзања до задате брзине се остварује максималним убрзањем 
(команда „гаса“ притиснута 100%), док се након тога притисак на команду 
„гаса“ смањује до одређеног процента. 

3) Убрзања су извођена и прогресивним повећањем притиска на команду „гаса“ 
до максималног хода и обрнуто, према осећају возача. 

Поред режима убрзања који су задавани возачу, извршена је и аквизиција убрзања које 
возач остварује према сопственом нахођењу, на основу искуства у вожњи предметног 
електроаутобуса. 
 Током пробног испитивања примећено је да возач не може прецизно да прати 
задате инструкције (омогућено му је праћење положаја команде „гаса“ у реалном 
времену), осим у случају када команду „гаса“ треба притиснути максимално (до 100% 
хода). На слици 6.5 је приказан режим када је возачу сугерисано да убрзава до задате 
брзине са командом „гаса“ притиснутом 50%.  

 
Слика 6.5. Kaрактеристични режим убрзања 

Дакле, приметно је осциловање положаја команде „гаса“ око жељене вредности. 
 На слици 6.6 је приказано убрзање максималним интензитетом, где је возач у 
могућности да оствари жељени положај команде „гаса“, док је на слици 6.7 приказан 
режим постепеног повећања притиска на команду „гаса“ до максималне вредности. 

 
Слика 6.6 Убрзање максималним интензитетом 
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Слика 6.7 Режим постепеног повећања притиска на команду „гаса“ 

На слици 6.8 је приказан режим постепеног попуштања команде „гаса“ од почетне 
максималне вредности. 
 

 
Слика 6.8 Режим постепеног попуштања команде „гаса“ 

У циљу превазилажења проблема субјективности, уведен је начин задавања различитих 
убрзања које возач треба да испрати, а који је описан у поглављу 6.1.5. Према 
графичком приказу (слика 6.9), приступило се формирању више различитих кривих, 
које представљају промену брзине у току времена потребног за достизање исте 
максималне вредности, дефинисаних путем приказаног израза: 

 
, 

где су: 
 - v, v0, vf - тренутна, почетна и крајња брзина [m/s]; 
 - t, t0, tf  - тренутно, почетно и крајње време убрзања [s]. 
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Криве су добијене усвајањем различитих вредности коефицијента β (β=0,2, 0,4, 0,7, 1,4, 
2, 4), где се помоћу коефицијената мањих од 1 формирају конвексне криве, а вредности 
коефицијента β > 1 конкавне криве. 

 
Слика 6.9 Промена брзине електроаутобуса у току убрзања коју возач треба да 

оствари 
 
Возачу је током испитивања омогућено праћење брзине у односу на дефинисане криве 
путем приказа на таблет рачунару, тако да је одговарајућа промена задате брзине током 
времена диктирала тренутни положај команде „гаса“. 
 Током пробног испитивања забележено је да криве које су дефинисане 
коефицијентом β < 0,7 нису оствариве услед ограничења у погледу динамичких 
карактеристика возила. Такође, установљено је да је при вредности коефицијента β > 2 
возилу потребно превише времена за достизање задате брзине, што свакако није 
енергетски ефикасно. На слици 6.10 приказана је промена положаја команде „гаса“, 
брзине возила и броја обртаја мотора када је возач остварио промену брзине која у 
великој мери одговара кривој коју дефинише коефицијент β = 1,4. 

 
Слика 6.10 Промена положаја команде „гаса“, брзине возила и броја обртаја мотора 

када промена брзине у великој мери одговара кривој коју дефинише коефицијент β = 1,4 
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Може се приметити да промена брзине која одговара коефицијенту β = 1,4 одговара 
режиму постепеног додавања „гаса“ до максималне вредности. 
 Након спроведених пробних испитивања приступило се дефинисању нових 
кривих, односно усвојени су додатни коефицијенти β у опсегу између 0,7 и 2. 
 На основу спроведених пробних испитивања, дата је табела режима убрзања 
које треба разматрати (Табела 6.1). 

Табела 6.1. Режими убрзања 
Режим Vmax  

Максимално убрзање  
(положај  команде „гаса“ 100%) 

35 km/h 40 km/h 

Постепено померање команде „гаса“ 
(по осећају возача) до максималне 

вредности 
Постепено попуштање команде „гаса“ 

(по осећају возача) од максималне 
вредности 

Праћење кривих зависности брзине од 
времена дефинисаних коефицијентом 

β = (0,7 - 2) 

Режим константне брзине кретања 
 
Иако су константне брзине кретања на линији ЕКО 1 ретке, пробна испитивања су 
вршена за различите вредности тих брзина у опсегу између 25 и 50 km/h, како би се 
одредила константа брзина при којој је енергетска ефикасност возила највећа. 
 
Режим успорења 
 
Током пробних испитивања потребно је извести успорења мањег, средњег и већег 
интензитета, и то са оптерећеним и неоптерећеним возилом, како би се одредила 
количина рекуперисане енергије при различитим положајима команде кочнице, 
оптерећењима возила и брзинама кретања пре и током процеса кочења. На слици 6.11 је 
приказано успорење мањег интензитета, док је на слици 6.12 приказано успорење већег 
интензитета. 

 
Слика 6.11 Успорење мањег интензитета 
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Слика 6.12 Успорење већег интензитета 

Оптерећење возила 
 
Поред аквизиције података у реалној експлоатацији возила, када је возило оптерећено 
путницима у свакодневном саобраћају и испитивања неоптерећеног возила, пробно 
испитивање је потребно извести и са оптерећеним возилом.  

Возило треба оптеретити са 50% максималног оптерећења, јер је на тај начин 
оптерећење у складу са стандардизованим SORT циклусима, који се користе за 
утврђивање потрошње енергије код аутобуса. Оптерећење се може остварити помоћу 
равномерно распоређених џакова са песком, масе 40 kg (укупне масе 3060 kg), што 
одговара маси 45 путника од по 68 kg (слика 6.13). У сваком режиму испитивања и 
оптерећења у возилу је присутно и 7 испитивача (укупне масе 490 kg). 

Имајући у виду да предметним испитивањима треба истраживати утрошак 
енергије за кретање возила неопходно је елиминисати све могуће додатне потрошаче, 
пре свега за климатизацију, односно грејање и хлађење. 

 
Слика 6.13. Симулирано оптерећење аутобуса при испитивању 
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6.3  Систем праћења рада аутобуса – CAN магистрала 

 
CAN (енг. Controller Area Network) представља стандард којим се омогућава 
комуникација између микроконтролера и других уређаја на возилу без потребе за 
повезивањем истих на централни рачунар. Протокол по коме функционише CAN 
магистрала је заснован на порукама, путем којих различити модули на мрежи 
комуницирају, развијен је првенствено за примену у моторним возилима и обезбеђује 
високу поузданост и брзи пренос података. CAN магистрала се намеће као стандард од 
увођења у употребу у моторним возилима 1991. године. 

Најважније карактеристике САN магистрале су: 
• Приоритетно контролисан пренос порука са тзв. недеструктивном арбитражом; 
• Ниски трошкови примене, услед коришћења јефтиног двожичног проводника са 

упреденим парицама и једноставног протокола за функционисање; 
• Брзина преноса података до 1 Mbit/s код CAN магистрале високе брзине (CAN-

C) и до 125 kbit/s код CAN магистрале ниске брзине (CAN-B) за чију примену се 
користе јефтиније хардверске компоненте; 

• Висока поузданост при преносу података путем препознавања и сигнализирања 
спорадичних и сталних грешака; 

• CAN магистрала функционише на тзв. multi-master принципу који омогућава 
чување података на мрежи прикупљених од стране више управљачких јединица 
и која може бити допуњена од стране било које управљачке јединице; 

• Лако проналажење система на мрежи у којима се појавила грешка; 
• CAN магистрала је стандардизована у оквиру стандарда ISO 11898. 

 
6.3.1 Преносни систем 
 
Логичка стања CAN магистрале и конверзија података 
CAN магистрала за комуникацију користи два стања: доминантно и рецесивно. У 
оквиру ових стања се преносе битови са информацијама. Доминантно стање се 
представља карактером „0“, док се рецесивно стање представља карактером „1“. NRZ 
код (енг. Non Return to Zero) се користи за конверзију при преносу података. Овај код је 
карактеристичан по томе што се карактером 1 представља висок ниво напона, а 
карактером 0 низак ниво напона. Важна карактеристика овог кода је да ниво напона 
остаје константан током интервала одговарајућег бита. Почетак или крај бита нису 
назначени, већ се задржава претходно напонско стање ако су вредности претходног и 
тренутног бита једнаке. 

За реализацију CAN магистрале користе се двожични проводници са упреденим 
и без упредених парица, у зависности од амбијенталних услова у којима се користе. 
Постоје две линије магистрале које се називају CAN_H и CAN_L. Двожични проводник 
омогућава симетричан пренос података где се битови преносе путем обе линије 
магистрале коришћењем различитих нивоа напона. Овакав начин преноса података 
смањује сметње при истовременом преносу сигнала кроз оба проводника. Ова појава се 
може филтрирати такозваним стварањем разлике (слика 6.14).  

Услед осетљивости једножичаних каблова на сметње, користе се углавном за 
пренос података мањим брзинама у оквиру CAN магистрале, односно за управљање 

55 



   

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

 
 
 
системима који обезбеђују неопходан комфор возачу и путницима (хлађење, грејање, 
итд.). Постоје примопредајници који имају одређену толеранцију на отказ, тако што је 
омогућена комуникација преко једне парице кабла, уколико дође до прекида друге. 

 

Слика 6.14. Филтрирање сметњи на CAN магистрали 
(Извор: Reif K., Dietsche K.H., et al. (2014). Bosch automotive handbook, Robert Bosch GmbH,  Карлсруе) 

 
Слика 6.15. Напонски ниво за пренос података у CAN систему 

(Извор: Reif K., Dietsche K.H., et al. (2014). Bosch automotive handbook, Robert Bosch GmbH,  Карлсруе) 

Напонски нивои 
CAN магистрале ниске и високе брзине користе различите напонске нивое за пренос 
доминантних и рецесивних стања. Напонски нивои за магистралу ниске и високе 
брзине су приказани на слици 6.15. CAN магистрала високе брзине користи за 
рецесивна стања на обе линије номинални напон од 2,5 V. Код доминантног стања, 
номинални напони од 3,5 V и 1,5 V се додељују CAN_H и CAN_L.  

Код CAN магистралe ниске брзине рецесивно стање карактерише напон од 0 V 
(максимално 0,3 V) који се додељује CAN_H, док се напон од 5 V (минимално 4,7 V) 
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додељује CAN_L. Код доминантног стања напон на CAN_H je минимално 3,6 V, док је 
на CAN_L максимално 1,4 V. 

 
Ограничења 
За арбитражни метод у случају CAN магистрале је врло важно да сваки од чворова у 
мрежи види битове који идентификују одређену поруку (енг. frame identifier) 
симултано, тако да чвор који и даље преноси бит види да ли и остали чворови такође 
преносе ову поруку. Кашњења у преносу података настају као последица времена 
потребног за процесирање сигнала у примопредајницима. Максимална дозвољена 
брзина преноса података дакле зависи од укупне дужине магистрале. ISO 11898 
стандардом је дефинисана брзина од 1 Mbit/s за магистрале дужине до 40 m. Остварива 
брзина преноса података је обрнуто пропорционална дужини магистрале код већих 
дужина магистрале. Мреже дужине преко 1 km могу имати брзину преноса података од 
40 kbit/s. 
 
Конфигурација магистрале   
CAN магистрала ради према multi-master принципу где линеарна топологија магистрале 
повезује неколико чворова једнаког приоритета.  
 
Адресирање засновано на садржају 
CAN магистрала користи адресирање засновано на порукама, што укључује 
додељивање фиксног идентификатора свакој поруци. Идентификатор (ID) класификује 
садржај поруке (нпр. број обртаја мотора).  

Свака станица у CAN магистрали obrađuje само поруке чији идентификатори су 
сачувани у списку порука које су меродавне за ту станицу. Овакав начин 
функционисања се назива провера прихватања и графички је приказан на слици 6.16. 
CAN магистрала не захтева адресе станица при преносу података и чворови нису 
укључени у управљање конфигурацијом система. На тај начин је омогућена лака 
адаптација на промене у нивоу опреме која се налази на возилу. 

 
Слика 6.16. Адресирање и провера прихватања 

(Извор: Reif K., Dietsche K.H., et al. (2014). Bosch automotive handbook, Robert Bosch GmbH,  Карлсруе) 

57 



   

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

 
 
 
Логичка стања магистрале 
CAN магистрала се заснива на два логичка стања, дакле битови су или рецесивни 
(логичко стање 1) или доминантни (логичко стање 0). Када најмање једна станица шаље 
доминантан бит, oн преписује рецесивне битове који се симултано шаљу од стране 
осталих станица.  
 
Арбитрација на магистрали и додељивање приоритета 
Свака од станица може почети са одашиљањем поруке чим магистрала престане да 
буде заузета. Када неколико станицa крене са симултаним одашиљањем, активира се 
механизам арбитрације који решава настали конфликт при приступу магистрали. 
Установљена шема арбитрације омогућује да доминантни битови који се шаљу путем 
појединих станица преписују рецесивне битове других станица, што је илустровано на 
слици 6.17. Свака станица шаље бит по бит, с тим што се прво шаље најзначајнији бит 
који идентификује поруку на магистрали. Током фазе арбитрације (фаза одабира) свака 
станица која емитује поруку пореди примењени ниво магистрале (порука коју жели да 
пошаље) са стварним. Станици са најнижим идентификатором, односно највећим 
приоритетом поруке прво се додељује приступ магистрали без потребе за поновним 
слањем поруке (недеструктивна контрола приступа). Одашиљачи који нису добили 
дозволу за приступ магистрали аутоматски прелазе у пријемни начин рада, потом 
понављају слање поруке чим се магистрала поново ослободи.  

 
Слика 6.17. Арбитрација битова 

(Извор: Reif K., Dietsche K.H., et al. (2014). Bosch automotive handbook, Robert Bosch GmbH,  Карлсруе) 

Оквир података (енг. Data Frame) и формат поруке 
CAN магистрала подржава два различита формата поруке, који се примарно разликују у 
погледу дужине својих идентификатора. Стандардни формат има 11 битова, док 
проширени формат садржи 29 битова. Оквир података који се шаљу садржи 
максимално 130 битова (стандардни формат) и 150 битова (проширени формат).  
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На овај начин је постигнуто минимално време чекања до следећег преноса поруке, која 
може бити хитна. На слици 6.18 је приказан оквир података стандардног формата који 
се састоји од седам узастопних поља. Почетак оквира (енг. Start of Frame) означава 
почетак поруке и синхронизује све чворове.  
 

 
Слика 6.18. Оквир података 

(Извор: Reif K., Dietsche K.H., et al. (2014). Bosch automotive handbook, Robert Bosch GmbH,  Карлсруе) 

Поље арбитрације (енг. Arbitration Field) се састоји од идентификатора поруке и 
додатног контролног бита. Током преноса садржаја овог поља, одашиљач спроводи 
проверу како би се уверио да се не шаље порука већег приоритета, што би довело до 
онемогућавања приступа ауторизацији.  

Контролни бит одређује да ли се порука класификује као порука којом се шаљу 
одређени подаци (енг. Data Frame) или се захтевају одређени подаци од других чворова 
(енг. Remote Frame).  

Контролно поље (енг. Control Field) садржи код који означава број бајтова за 
податке у пољу података (енг. Data Field). Поље података садржи информацију 
величине између 0 и 8 бајтова. Порука са дужином података 0 може бити коришћена за 
синхронизацију дистрибуираних процеса. Поље цикличне провере редуданције (eнг. 
CRC - Cyclic Redundancy Check Field) садржи алгоритам који детектује могућа ометања 
при слању порука.  

Поље прихватања (енг. ACK Field) садржи сигнале о прихватању којима 
примаоци порука потврђују пријем исте без присутних грешака. Поље крај оквира (енг. 
End of Frame) означава крај поруке. На крају се налази међуоквирни простор (енг. 
Interframe Space) који обезбеђује раздвајање претходног од следећег оквира података. 

Одашиљач ће обично иницирати пренос података слањем оквира података. 
Taкође, прималац поруке може затражити податке од одашиљача. Тада прималац шаље 
захтев за податке (енг. Remote Frame). Оквир података и одговарајући захтев за податке 
имају исти идентификатор. Ова два захтева се разликују на основу бита који се налази 
иза идентификатора.  
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Детекција грешке 
CAN магистрала примењује неколико врсти надзора за детектовање грешака. То 
укључује: 

• 15-битни CRC (енг. Cyclic Redundancy Check): сваки пријемник пореди CRC 
секвенцу коју добија са прорачунатом; 

• Надзор: сваки одашиљач чита поруку коју шаље, тако што је узима из 
магистрале и пореди сваки послати и скенирани бит добијен из магистрале. 

• Убацивање битова (енг. Bit Stuffing): између почетка оквира података и краја 
CRC поља сваки оквир података или захтев за податке може садржати 
максимално пет узастопних битова истог поларитета. Одашиљач прати 
секвенцу од пет битова истог поларитета убацивањем бита супротног 
поларитета у систем битова. Примаоци елиминишу ове битове по пријему 
поруке. 

• Провера оквира (енг. Frame Check): CAN протокол садржи неколико поља за 
битове у фиксном формату, који служе свим станицама на мрежи за 
верификацију.  

 
Управљање грешком 
Када контролер детектује грешку, прекида пренос података који је у току слањем 
обавештења о грешци. Ово обавештење се састоји од шест доминантних битова и 
функционише тако што намерно нарушава дефинисано убацивање битова и формате. 
Станице код којих постоји одређени дефект могу озбиљно угрозити проток података 
кроз магистралу. Због тога, контролер садржи механизме који могу раздвојити 
повремене и сталне грешке и отказе локалних станица на мрежи.  
 
6.3.2 Топологија CAN магистрале на возилу HIGER тип KLQ6125GEV3 

 
Топологија CAN магистрале предметног возила је приказана на слици 6.19. Дакле, 
возило поседује неколико магистрала и излаза преко којих је могуће очитати и сачувати 
одређене податке.  

D-CAN магистрала обезбеђује комуникацију између контролера који управља 
радом електромотора и инвертера.  

М-CAN магистрала прикупља податке од различитих модула и омогућује приказ 
одређених података на инструмент табли, како би возач био у стању да прати 
информације о раду аутобуса и одређених система. Поред грешака које се јављају у 
случају неправилног рада неког од система на возилу, путем ове магистрале се возачу 
преносе информације о захтевима путника (сигнал захтева особа са инвалидитетом, 
захтев путника за излазак), статус појединих система на возилу (нпр. притисак ваздуха 
у кочном систему), статус врата за улазак и излазак путника, ниво напуњености 
батерије, итд. 

Магистрале V-CAN и S-CAN обезбеђују значајне информације о раду возила које 
је могуће пратити у реалном времену. Такође, доступне су и информације које могу 
бити од користи приликом одржавања возила (нпр. истрошеност кочних облога). 
Поједини подаци су присутни на обе магистрале али са различитом прецизношћу и 
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резолуцијом приказа истих. О овоме треба водити рачуна при аквизицији оваквих 
података.  

Такође, путем наведених магистрала се врши комуникација између електронске 
управљачке јединице и модула као што су систем за управљање радом 
суперкондензатора (појава грешке, аларм у случају прегревања, итд.), дигитални 
тахограф, информације о раду система за кочење (нпр. статус система против 
блокирања точкова и контроле проклизавања), система који надзире статус пантографа 
и расхладног уређаја, итд. 

Путем V-CAN-a се са повећаном прецизношћу (већина сигнала је доступна и на 
S-CAN магистрали али са незадовољавајућом прецизношћу и резолуцијом) могу 
пратити величине као што су температура суперкондензатора [°С], јачина струје [А] и 
напон [V] које испоручује суперкондензатор, брзина возила [km/h], положај система за 
пренос снаге (ход унапред, празан ход, ход уназад) који се приказује помоћу стања 0 - 
искључено и 1 - укључено.  

SCAN магистрала омогућава прецизнију аквизицију података као што су статус 
напуњености суперкондензатора [%], обртни момент електромотора [%], број обртаја 
електромотора [min-1], положај команде „гаса“ и кочнице [%]. 
Комуникација између возила и система за глобално позиционирање (енг. GPS) обавља 
се путем CAN магистрале. Систем за наплату карата је такође умрежен у оквиру CAN 
магистрале. 
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Слика 6.19. Топологија CAN система електроаутобуса HIGER KLQ6125GEV3 

(Извор: Документација произвођача возила HIGER) 
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6.4  Мерна опрема која се користи при испитивању 

 
За прикупљање потребних параметара рада возила током испитивања описаних у 
поглављу 6.5 коришћен је систем аквизиције који се састоји из међусобно повезаних 
уређаја и опреме приказаних на сликама 6.20 – 6.26.  
Опрема коришћена при испитивању: 

• Мерно-аквизициони уређај - HBM QuantumX MX840A (комада: 2); 
• Firewire HBM - проводник за повезивање и синхронизацију аквизиционих 

уређаја; 
• Давач убрзања - Monitran MTN/7100; 
• GPS давач брзине Racelogic - Vbox; 
• Преносни рачунар Fujitsu Lifebook E series; 
• Преносни рачунар (таблет) Samsung Galaxy Tab A; 
• Софтверски пакет за прикупљање и обраду података CatmanAP V3.5.1; 
• Етернет разделник са WiFi модулом Tenda N150 easy; 
• Претварач напона (24V / 22V- синусни); 
• Инклинометар – WIT-motion SINIT232; 

 
Метода повезивања опреме: 

• Рачунар је повезан на интернет разделник помоћу LAN кабла; 
• Оба мерно-аквизициона уређаја повезана су на интернет разделник помоћу LAN 

каблова; 
• Мерно-аквизициони уређаји синхронизовани су преко Firewire HBM кабла; 
• Подаци са S-CAN магистрале се прикупљају користећи један HBM QuantumX 

MX840A, а са V-CAN магистрале на другом уређају; 
• Давач убрзања и давач брзине су аналогно повезани са једним од HBM 

QuantumX MX840A уређаја; 
• Aналогни сигнали за мерење јачине струје и напона суперкондензатора су 

прикупљани помоћу уређаја HBM QuantumX MX840A; 

 
Слика 6.20. Шема повезивања мерно-аквизиционог уређаја 
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Слика 6.21. Мерни уређај, интернет разделник и претварач напона 

 
Слика 6.22.Приказ опреме приликом испитивања 
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Слика 6.23. Положај таблет рачунара приликом испитивања 

 
Слика 6.24. Приказ улазних сигнала у мерни уређај 
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Слика 6.25. Прикључци за CAN магистрале на аутобусу 

 
Слика 6.26. Давач брзине 
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6.5 Параметри рада аутобуса који се прате током испитивања и начин њиховог 

мерења и прикупљања 
 

Аквизиција одабраних параметара рада електроаутобуса је обављена путем V-CAN и S-
CAN излаза на CAN магистрали и одређених аналогних сигнала. Услед ограничења 
аквизиционих уређаја, преко V-CAN и S-CAN излаза могуће је истовремено праћење по 
8 одабраних величина. Током пробних испитивања су праћени следећи параметри са V-
CAN излаза: 

• Ниво напуњености суперкондензатора: АW_SOC_Battery [%]; 
• Јачина струје суперкондензатора: Aw_I_Battery [A]; 
• Напон суперкондензатора: Aw_U_Battery [V]; 
• Брзина возила: SZ_Speed_YB [km/h];     
• Број обртаја мотора: SZ_Speed_DriveMotor_YB [rpm]; 
• Температура суперкондензатора: Aw_T_Battery [°C] 
• Момент кочења при регенеративном кочењу: ActualRetarderTorque [%]. 

Са S-CAN излаза праћени су поједини параметри који су праћени и путем V-CAN излаза 
како би се упоредила прецизност података са оба излаза и изабрали меродавнији 
подаци. Дакле, на S-CAN излазу су праћени следећи параметри: 

• Обртни момент мотора: ActualDriveMotorTorque [%];                
• Позиција команде „гаса“: APPosition [%];   
• Позиција команде кочнице: BrakePedalPosition [%];   
• Број обртаја мотора: DriveMotorSpeed [rpm]; 
• Јачина струје суперкондензатора: TotalBatteryCurrent [A];                  
• Напон суперкондензатора: TotalBatteryVoltage [V];  
• Ниво напуњености суперкондензатора: SOC [%]; 

Поред наведених параметара, аналогно су праћени одређени сигнали тако што су на 
подговарајућим прикључцима суперкондензатора постављени проводници који су 
потом повезани на аквизициони уређај. Дакле, аналогно су праћени следећи параметри: 

• Струја суперкондензатора: I_uc [A]; 
• Напон суперкондензатора: U_uc [V]; 
• Јачина струје инвертера: I_inv [A]; 
• Подужно убрзање: Ubrzanje Monitran [g] 

Како би се проверила тачност брзине возила добијене преко CAN магистрале, коришћен 
је давач који мери брзину возила путем GPS и GLONAS сигнала. 
 Фреквенција прикупљања свих података је 50 Hz, осим брзине возила мерене 
путем давача, где је фреквенција узорковања 5 Hz. 
 Сигнали као што су струја и напон суперкондензатора су приказани прецизније 
преко V-CAN излаза (16 bit-ни запис) него S-CAN излаза (8 bit-ни запис), док се 
најмеродавнији подаци добијају преко аналогних сигнала. Поређењем аналогно 
измерене јачине струје током читавог циклуса испитивања са величинама добијеним 
преко V-CAN излаза може се доћи до закључка да се ове вредности „поклапају“ (исти 
случај и код напона) (слика 6.27). 
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Слика 6.27. Аналогно измерена јачина струје и јачина струје добијена преко V-CAN 

излаза 
Међутим, издвајањем неког од сегмената праћеног циклуса испитивања долази се до 
закључка да постоји одступање ових величина (слика 6.28), док је код вредности струје 
и напона добијених путем V-CAN излаза приметна лоша резолуција приказивања 
података (понављање идентичног податка дуже време) па су самим тим аналогно 
измерене вредности струје и напона суперкондензатора усвојене као меродавне. 
 

 
Слика 6.28. поређење аналогно измерене јачине струје и јачине струје добијене преко 

V-CAN излаза у оквиру издвојеног сегмента 

Податак о броју обртаја мотора је приказан са већом прецизношћу на S-CAN излазу 
(повољнија резолуција приказа података), тако да је при анализи и даљем току 
испитивања узет као меродавнији него онај добијен путем VCAN излаза. Разлика у 
приказу броја обртаја мотора путем S-CAN и V-CAN излаза је приказана на слици 6.29. 

Разлика је такође присутна при прикупљању података о нивоу напуњености 
суперкондензатора, где се податак добијен са V-CAN излаза показао прецизнијим. 
Поређење величина које приказују ниво напуњености суперкондензатора је дато на 
слици 6.30. 
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Слика 6.29. Приказ броја обртаја мотора путем S-CAN и V-CAN излаза 

 
Слика 6.30. Приказ нивоа напуњености суперкондезатора путем S-CAN и V-CAN излаза 

Подаци о позицији команде „гаса“ и кочнице, приказани у [%], су узети као меродавни, 
јер одговарају стварној позицији команди активираних од стране возача. Такође, при 
каснијој обради података, подаци о обртном моменту мотора и моменту оствареном 
при регенеративном кочењу, добијени са S-CAN излаза су сматрани меродавним. 
 Поређење брзина возила добијених путем CAN магистрале и постављеног давача 
је приказано на слици 6.31.  
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Слика 6.31. Поређење брзина возила добијених путем CAN магистрале и постављеног 

давача брзине 

Прецизност измерене брзине путем давача је већа, као и фреквенција прикупљања 
података, па се самим тим овако измерена брзина усваја као меродавна. 

 
6.6  Метода обраде резултата 
 
Величине измерене током испитивања су сачуване у .BIN формату у меморији 
рачунара. Очитавање измерених величина се врши помоћу софтверског пакета 
CatmanAP V3.5.1. На слици 6.32 је приказан изглед командног прозора након покретања 
програма и одабира фасцикле у којој су сачуване измерене величине. 

 
Слика 6.32. Изглед командног прозора 
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Након одабира жељеног скупа података, добија се приказ измерених величина (слика 
6.33). Прикупљене величине се могу приказати и анализирати помоћу предметног 
софтверског пакета, док је за потребе пројекта анализа вршена у софтверском пакету 
Microsoft Excel. Пре почетка анализе података, скуп измерених величина је потребно 
превести у .XML формат. На слици 6.34 приказане су одабране величине, након чега се 
помоћу функције Export врши превођење истих у .XML формат. 

 
Слика 6.33. Приказ измерених величина 

 
Слика 6.34. Одабране величине 

На слици 6.35 је приказан део скупа измерених величина у софтверском пакету 
Microsoft Excel.  

71 



   

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

 
 
 

 
Слика 6.35. Део скупа измерених величина у софтверском пакету Microsoft Excel 

Поједине величине је потребно приказати дијаграмски, у циљу даље анализе и лакшег 
тумачења истих. Пример једног од оваквих дијаграма је дат на слици 6.36. 

 
Слика 6.36. Дијаграмски приказ измерених величина 
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Услед потребе за проценом ефикасности рада електромотора током различитих 
убрзања (положаја команде „гаса“), потребно је, на основу прикупљених података о 
обртном моменту и броју обртаја мотора, приказати геометријско место тачака помоћу 
којих се може сагледати енергетска ефикасност рада електромотора (слика 6.37). 

 
Слика 6.37. Геометријско место тачака обртног момента и броја обртаја мотора 

Приказано геометријско место тачака се потом упарује са мапом ефикасности рада 
електромотора (слика 6.38).  

 
Слика 6.38. Мапа ефикасности мотора  

 
6.7  Одређивање утрошене и процесом рекуперације добијене енергије 
 
Да би смо одредили утрошену и процесом рекуперације добијену електричну енергију 
[kWh], првенствено је неопходно, на основу аналогно измерених вредности струје и 
напона, израчунати остварену снагу по електромотору у сваком тренутку [kW], дакле за 
сваку од измерених брзина. Потом се, у циљу одређивања утрошене/добијене енергије, 
врши интеграљење површине испод криве израчунате снаге.  
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Утрошена енергија се може сагледати до било које од брзина кретања возила измерених 
током циклуса. Енергија добијена процесом рекуперације се израчунава за период 
трајања процеса кочења, дакле од тренутка деловања возача на команду кочнице до 
тренутка престанка деловања на исту, на основу разлике вредности утрошене енергије 
на крају кочења и вредности утрошене енергије на почетку кочења. Почетак и крај 
кочења се утврђују на основу податка о тренутној позицији команде кочнице.  

На слици 6.39 је приказана крива снаге за један од циклуса испитивања (убрзање 
и кочење), док је на слици 6.40 графички приказан енергетски биланс током истог 
циклуса. 

 

 
Слика 6.39. Крива снаге за један од циклуса испитивања 

 
Слика 6.40. Енергетски биланс током једног од циклуса испитивања 
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7. АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА 
 
У оквиру предметног пројекта  организована су три испитивања и то: прво испитивање 
15. новембра, друго испитивање 4. децембра и треће испитивање 17. децембра 2019. 
године. Претходно је извршено пробно (прелиминарно) испитивање спроведено у циљу 
провере могућности повезивања аквизиционе опреме са CAN магистралом и праћење 
одговарајућих параметара рада електричног аутобуса HIGER тип KLQ6125GEV3 према 
осмишљеној методи. Том приликом је извршено и прикупљање података у реалним 
условима експлоатације на линији ЕКО 1, и то у оба смера (Вуков споменик – насеље 
Белвил и обратно), како би се потврдиле претпоставке о избору карактеристичних 
параметара и уочило у којим интервалима се њихове вредности мењају.  
 Сва три испитивања садржала су путна испитивања у реалним условима 
саобраћаја и полигонска испитивања према планираним циклусима. Путна испитивања 
подразумевала су праћење карактеристичних параметара и то на деоници Депо ГСП 
Дорћол – Депо ГСП Нови Београд, при чему је у повратку симулирано заустављање на 
станичним стајалиштима. Прво испитивање обављено је са неоптерећеним аутобусом 
(у аутобусу је било 6 особа и возач), док су остала два испитивања извођена са 
оптерећењем дефинисаним у одељку 6.2 (у виду равномерно распоређених џакова са 
песком). Полигонска испитивања извођена су на деоницама „П“, „М“ и „Б“ око Депоа 
ГСП Нови Београд код насеља Белвил (слика 7.1), јер су то услови саобраћаја у 
потпуности дозвољавали. Такође, било је неопходна доступност пуњача за брзу допуну 
електричном енергијом како би се понављали режими са истим нивоом напуњености 
суперкондензатора. Свака од поменутих деоница има одређене специфичности. Тако је 
деоница „П“ у потпуности права и равна (без нагиба), деоница „М“ права и равна у 
првом делу, а затим благо закривљена у делу који чини један успон са завршетком у 
облику закривљене низбрдице и деоница „Б“ у виду равне кривине. 

Слика 7.1. Деонице на којима су извођена полигонска испитивања 
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Планирани циклуси испитивања извођени су редом на све три деонице и то са 
одговарајућим понављањима, која су подразумевала и различите нивое напуњености 
суперкондензатора имајући у виду њихов утицај на потрошњу енергије током 
одговарајућег циклуса који је праћен.  
 
7.1 Вожња константном брзином 
 
Један од битних закључака који је донет на основу пробних испитивања у реалним 
условима коришћења аутобуса је да путна брзина ретко када прелази вредност од 35 
km/h, а брзине веће од 40 km/h постижу се у изузетним случајевима током вожње 
Бранковим мостом када то саобраћајне прилике дозвољавају. Такође, закључено је да 
су случајеви вожње константном брзином релативно ретки и краткотрајни, поготову у 
условима саобраћајних гужви. Ипак, ови режими морају се сагледати у погледу брзине 
која одговара максималној енергетској ефикасности. У том смислу из резултата путних 
испитивања изоловани су сегменти кретања константном брзином од 30, 35, 40 и 50 
km/h, а кретање наведеним брзинама приказано је преко геометријског места тачака 
којима се може сагледати енергетска ефикасност у дијаграму зависности обртног 
момента и броја обртаја електромотора (слике 7.2 до 7.5 респективно).  

 
Слика 7.2. Геометријско место тачака у мапи енергетске ефикасности 

 при Vconst = 30 km/h 
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Слика 7.3. Геометријско место тачака у мапи енергетске ефикасности  

при Vconst = 35 km/h 
 

 
Слика 7.4. Геометријско место тачака у мапи енергетске ефикасности 

 при Vconst = 40 km/h 
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Слика 7.5. Геометријско место тачака у мапи енергетске ефикасности  

при Vconst = 50 km/h 

Из приложених дијаграма може се закључити да је најоптималнија брзина кретања са 
становишта енергетске ефикасности 35 km/h, јер се геометријско место тачака у мапи 
налази у области ефикасности од 0,9 (слика 7.3), а најближе је области коју 
карактерише највећа енергеткса ефикасност електромотора (0.92). Нешто лошија 
енергетска ефикасност показује се при константној брзини од 35 km/h (слика 7.2), док 
се при константној брзини од 40 km/h геометријско место тачака у мапи налази у 
области ниже енергетске ефикасности 0,85 (слика 7.4). Са енергетског становишта 
знатно је неповољније кретање брзином од 50 km/h (слика 7.5).  
 
7.2 Циклуси са режимима убрзања и успорења 
 
Сваки циклус на једној од деоница састојао се из једног планираног режима убрзања, 
после чега је следио одговарајући режим успорења, са или без кочења. Режими убрзања 
су мењани/усавршавани сагледавањем резултата сваког претходног испитивања. Тако, 
на пример, одређене вредности параметра карактеристике убрзања β  које су првобитно 
биле планиране показале су се током испитивања недостижне ( β <0,7), док одређене 
нису имале смисла у реалним условима експлоатације ( β >2). Планирани режими 
убрзања, усавршени и усвојени за последње испитивање, дати су табелом 7.1, док су 
режими успорења извођени са различитим положајима педале кочнице, са или без 
претходног кретања (успоравања) уз помоћ инерције.  

Због природе испитивања било је неопходно понављати циклусе и то на свим 
предвиђеним деоницама („П“, „М“ и „Б“). Као што је напоменуто, утицај напуњености 
суперкондензатора је минимизиран чешћим допуњавањем, како промена напона не би 
имала већег утицаја на утрошену енергију по циклусу. 
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Табела 7.1. Преглед режима убрзања који је унапређен за последње испитивање 
Режим Деоница 

Mаксимално 
убрзање 

Б 
П 
М 
Б 
П 
М 

Постепено 
додавање „гаса“ 

до максимума 

Б 

П 

М 
Постепено 
попуштање 

команде „гаса“ до 
одређеног 
процента 

Б 

П 

М 

β = 0,7 

Б 

П 

М 

β = 0,85 

Б 

П 

М 

β = 1,4 

Б 

П 

М 

 
На основу сагледавања могућих брзина кретања у реалним условима експлоатације, као 
и на основу добијеног закључка о енергетској ефикасности при кретању одређеним 
константним брзинама усвојено је да брзина до које се убрзава износи 40 km/h, али да 
се анализа добијених резултата спроводи како за поменуту брзину, тако и за брзину 35 
km/h која се показала најефикаснијом у погледу потрошње енергије.  

У сва три наведена полигонска испитивања изведено је преко 100 циклуса. На 
основу описане методе обраде резултата (поглавље 6.6) и начина рачунања утрошене, 
односно добијене енергије током циклуса (поглавље 6.7), у наставку су приказани 
дијаграми за 20 издвојених карактеристичних циклуса од реализованих 27 на 
последњем испитивању са оптерећеним возилом, при чему је циљана максимална 
брзина износила 40 km/h. Уз сваки дијаграмски приказ циклуса наведен је његов редни 
број у низу од 27, као и ознака деонице („П“, „М“ или „Б“), укупна потрошена енергија 
до 35 km/h – Epot35 [kWh], укупна потрошена енергија до 40 km/h – Epot40 [kWh], укупна 
енергија рекуперације – Ereg [kWh], као и вредности напона суперкондензатора на 
почетку и крају циклуса – Up, Uk [V]. Такође, дата је вредност са напоменом за 
параметар карактеристике убрзања β . Ради лакшег сагледавања, наведени подаци за 
издвијене циклусе дати су и у Табели 7.2. На дијаграмима су приказани за анализу 
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значајни параметри у зависности од времена: положај команде „гаса“ – APP [%], јачина 
струје суперкондензатора - I_UC [A], брзина возила - V [km/h], обртни момент по 
електромотору - OM [Nm], вредности добијене и утрошене енергије по електромотору - 
E/10 [kWh /10] и положај команде кочнице - BPP [%]. Режими убрзања са најмањим и 
највећим утрошеним вредностима енергије приказани су и преко геометријског места 
тачака којима се може сагледати енергетска ефикасност у дијаграму зависности 
обртног момента и броја обртаја електромотора. 

Табела 7.2. Преглед циклуса 

Бр. 
циклуса / 
деоница 

Енергија 
утрошена до 
брзине од 35 
km/h [kWh] 

Енергија 
утрошена до 
брзине од 40 
km/h [kWh] 

Енергија 
добијена 

током кочења 
[kWh] 

Напон 
суперкондензатора на 
почетку (UUCp) и крају 

(UUCk) циклуса [V] 

Параметар 
карактерист
ике убрзања 

[-] 
2/M: Epot35 = 0,298 Epot40 = 0,379  Ereg = 0,113  UUCp, UUCk = 569, 548  β ≈ 0,7 
3/Б: Epot35 = 0,283  Epot40 = 0,382  Ereg = 0,101  UUCp, UUCk = 561, 540  β ≈ 0,7 
5/M: Epot35 = 0,311  Epot40 = 0,391  Ereg = 0,109  UUCp, UUCk = 570, 551  β ≈ 0,85 
6/Б: Epot35 = 0,293 Epot40 = 0,395  Ereg = 0,125  UUCp, UUCk = 563, 547  β ≈ 0,85 
8/M: Epot35 = 0,313 Epot40 = 0,399  Ereg = 0,095  UUCp, UUCk = 554, 533  β ≈ 0,85  
9/Б: Epot35 = 0,309  Epot40 = 0,389  Ereg = 0,094  UUCp, UUCk = 546, 526  β ≈ 0,85  
10/П: Epot35 = 0,306  Epot40 = 0,395  Ereg = 0,114  UUCp, UUCk = 575, 560  β ≈ 0,85 
11/M: Epot35 = 0,306  Epot40 = 0,402  Ereg = 0,116  UUCp, UUCk = 571, 554  β ≈ 0,85 
12/Б: Epot35 = 0,299  Epot40 = 0,387  Ereg = 0,105  UUCp, UUCk = 565, 544  β ≈ 0,85 
13/П: Epot35 = 0,310  Epot40 = 0,410  Ereg = 0,093 UUCp, UUCk = 576, 560  - 
14/M: Epot35 = 0,299  Epot40 = 0,386  Ereg = 0,121  UUCp, UUCk = 573, 553  β ≈ 1,4 
15/Б: Epot35 = 0,280  Epot40 = 0,374  Ereg = 0,113  UUCp, UUCk = 567, 546  β ≈ 1,4 
16/П: Epot35 = 0,297  Epot40 = 0,384  Ereg = 0,125  UUCp, UUCk = 560, 540  β ≈ 1,4 
19/П: Epot35 = 0,302  Epot40 = 0,388  Ereg = 0,113  UUCp, UUCk = 576, 557  β ≈ 1,4 
21/Б: Epot35 = 0,282  Epot40 = 0,363  Ereg = 0,084  UUCp, UUCk = 567, 547  β ≈ 1,4 
23/M: Epot35 = 0,301  Epot39 = 0,414  Ereg = 0,046 UUCp, UUCk = 558, 551  - 
24/Б: Epot35 = 0,294  Epot40 = 0,399  Ereg = 0,117  UUCp, UUCk = 551, 532  - 
25/П: Epot35 = 0,291  Epot40 = 0,376  Ereg = 0,094  UUCp, UUCk = 545, 527  β ≈ 0,7 
26/M: Epot35 = 0,290  Epot40 = 0,381  Ereg = 0,045  UUCp, UUCk = 542, 523  β ≈ 0,7 
27/Б: Epot35 = 0,270  Epot40 = 0,367  Ereg = 0,139  UUCp, UUCk = 535, 516  β ≈ 0,7 

Сагледавањем различитих режима убрзања на истој деоници, може се утврдити да 
највећа разлика између минималне и максималне утрошене енергије при убрзању до 35 
km/h износи 14,7% (27/Б : 9/Б) што указује на чињеницу да се различитим начином 
убрзавања могу постићи веома различити утрошци енергије. Напон кондензатора у 
просеку је за режиме убрзања опадао за 18,45 V, али се током испитивања, између две 
допуне кондензатора, његова вредност мењала у максималном распону од 576 V (после 
пуњења) до 516 V, односно око 10%. Ово је важно, јер при већем паду напона, односно 
пражњењу суперкондензатора, циклуси непосредно после пуњења и они који претходе 
следећем не могу се у поптпуности међусобно поредити. Метода по којој су спровеђена 
мерења је потврђена и чињеницом да је за режиме убрзања која су међусобно 
упоредива преко параметра β  (за вредности 0,7, 0,85 и 1.4), на деоници „Б“ увек 
постизан мањи утрошак енергије, док су остале две деонице по том питању биле 
приближно исте.  
 Сагледавањем резултата приказаних табелом 7.2 у погледу потрошене енергије 
приликом убрзања у односу на различите вредности параметра β , може се закључити 
да је минимална енергија потрошена при β ≈0,7, што одговара максималном отклону 
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команде „гаса“ („пун гас“). Према утрошку енергије следе циклуси са β ≈1,4, што 
одговара случају где се интензитет убрзања са временом повећава (конкавна крива 
брзине), док су циклуси са β ≈0,85 били енергетски неефикаснији. Примећено је, 
такође, да у режимима убрзања, при којима положај команде „гаса“ нема стални 
прираштај (позитиван или негативан), односно где се команда „гаса“ не 
притиска/попушта континуално, већ њен положај осцилује, утрошак енергије је већи. 
Ово се може објсанити и утицајем инерције обртних маса мотора и трансмисије, али и 
инерције возила у целини. Осциловање положаја команде „гаса“ негативно утиче на 
потрошењу енергије. Тако се могу објаснити и разлике у потрошњи за различите 
циклусе са приближно истом вредношћу параметра β  на истој деоници. Наиме, 
уколико возач тражено убрзање оствари континуалним померањем команде „гаса“, 
потрошња ће свакако бити мања. Међутим, уколико се до жељене брзине долази 
наизменичним „додавањем“ и „одузимањем“ команде „гаса“ енергетски учинак је 
знатно лошији. У случајевима када возач команду „гаса“ држи у максималном отклону 
(положају) – „пун гас“, поменутих осцилација нема, тако да наизглед енергетски 
неефикасан режим максималног убрзања даје најбољи ефекат. Свакако, тај ефекат би 
био и већи када би се до максималног отклона команде дошло њеним континуалним, а 
не наглим померањем.  
 Режиме убрзања посебно је интересантно сагледати у мапи енергетске 
ефикасности, где се путем геометријских места тачака зависности обртног момента и 
угаоне брзине током убрзања може сагледати економичност. Иако при интензивнијим 
убрзањима путања тачака не иде најкраћим путем ка области максималне енергетксе 
ефикасности (0.92), оне ће се у тој области пре и већој мери концентрисати (нпр. 3/Б), 
односно биће избегнуто нагомилавање тачака у областима мање енергетске 
ефикасности, као што је то био случај за циклусе 8/М и 9/Б. Такође, већ поменуте 
негативне последице осциловања положаја команде „гаса“ могу се сагледати у мапи 
енергетске ефикасности на примеру циклуса 13/П који се веома негативно показао по 
питању утрошене енергије. 

Што се тиче енергије која је прикупљена регенеративним кочењем од брзине 
кретања 40 km/h до заустављања (не сагледавајући енергију која се може прикупити без 
кочења – само уз помоћ инерције возила), њена максимална вредност износи 0,14 kWh 
(27/Б), а минимална 0,045 kWh (26/М). Велике разлике у вредностима енергије 
рекуперације могу се објаснити широким спектром примењеног начина кочења у 
циклусима, који се са приказаних дијаграма може и приметити: од веома интензивног 
кочења (8/М), преко контролисаног дуготрајног (27/Б), па до испрекиданог 
„прикочивања“ (26/М). Са више дијаграма може се уочити да кочни момент 
електромотора/генератора, који обезбеђује рекуперацију енергије, расте са променом 
положаја (%) команде кочнице само до одређене (максималне) вредности, тако да се 
интензивним кочењем (већи отклон команде кочнице) обезбеђује само краћи пут 
заустављања али не и већа енергију рекуперације. Другим речима, дуготрајно кочење 
мањим отклоном команде кочнице обезбеђује већу енергију рекуперације, односно 
ефикасније коришћење регенеративног кочења. Прави доказ за то је и већ поменути 
циклус 27/Б. Команду кочнице, уколико то услови саобраћаја дозвољавају, треба 
одржавати у интервалу положаја од 0 до 9°, односно од 0 до 28% максималног 
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положаја, чиме би се омогућило искључиво регенеративно кочење у опсегу до 
максималног кочног момента електромотора/генератора. 

Један циклус представља целину добијену спајањем режима убрзања и 
успорења. Ако се тако посматра, циклус 27/Б је енергетски најефикаснији са 
утрошеном енергијом до брзине 40 km/h од 0,37 kWh и енергијом рекуперације од 0,14 
kWh, односно 38% рекуперисане енергије. Дакле спајањем оптималног (препорученог) 
режима убрзања са оптималним (препорученим) режимом успорења можемо добити 
енергетски ефикасан циклус кретања између два заустављања.  

 
Epot35 = 0,298 kWh; Epot40 = 0,379 kWh; Ereg =  0,113 kWh; UUCp, UUCk = 569, 548 V; β ≈ 0,7 

Слика 7.6. Циклус 2/М 
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Epot35 = 0,283 kWh; Epot40 = 0,382 kWh; Ereg =  0,101 kWh; UUCp, UUCk = 561, 540 V; β ≈ 0,7 

а) 

 
б) 

Слика 7.7. Циклус 3/Б: а) параметри рада електроаутобуса б) мапа ефикасности 
електромотора 
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Epot35 = 0,311 kWh; Epot40 = 0,391 kWh; Ereg =  0,109 kWh; UUCp, UUCk = 570, 551 V; β ≈ 0,85 

а) 

 
б) 

Слика 7.8. Циклус 5/М: а) параметри рада електроаутобуса б) мапа ефикасности 
електромотора 
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Epot35 = 0,293 kWh; Epot40 = 0,395 kWh; Ereg =  0,125 kWh; UUCp, UUCk = 563, 547 V; β ≈ 0,85 

  а) 

 
б) 

Слика 7.9. Циклус 6/Б: а) параметри рада електроаутобуса б) мапа ефикасности 
електромотора 
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Epot35 = 0,313 kWh; Epot40 = 0,399 kWh; Ereg = 0,095 kWh; UUCp, UUCk = 554, 533 V; β ≈ 0,85 

а) 

 
б) 

Слика 7.10. Циклус 8/М: а) параметри рада електроаутобуса б) мапа ефикасности 
електромотора 
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Epot35 = 0,309 kWh; Epot40 = 0,389 kWh; Ereg = 0,094 kWh; UUCp, UUCk = 546, 526 V; β ≈ 0,85 

а) 

 
б) 

Слика 7.11. Циклус 9/Б: а) параметри рада електроаутобуса б) мапа ефикасности 
електромотора 
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Epot35 = 0,306 kWh; Epot40 = 0,395 kWh; Ereg = 0,114 kWh; UUCp, UUCk = 575, 560 V; β ≈ 0,85 

Слика 7.12. Циклус 10/П 
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Epot35 = 0,306 kWh; Epot40 = 0,402 kWh; Ereg = 0,116 kWh; UUCp, UUCk = 571, 554 V; β ≈ 0,85 

Слика 7.13. Циклус 11/М 
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Epot35 = 0,299 kWh; Epot40 = 0,387 kWh; Ereg = 0,105 kWh; UUCp, UUCk = 565, 544 V; β ≈ 0,85 

Слика 7.14. Циклус 12/Б 
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Epot35 = 0,310 kWh; Epot40 = 0,410 kWh; Ereg = 0,093 kWh; UUCp, UUCk = 576, 560 V 

а) 

 
б) 

Слика 7.15. Циклус 13/П: а) параметри рада електроаутобуса б) мапа ефикасности 
електромотора 
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Epot35 = 0.299 kWh; Epot40 = 0.386 kWh; Ereg = 0.121 kWh; UUCp, UUCk = 573, 553 V; β ≈ 1.4 

Слика 7.16. Циклус 14/М 
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Epot35 = 0,280 kWh; Epot40 = 0,374 kWh; Ereg = 0,113 kWh; UUCp, UUCk = 567, 546 V; β ≈ 1,4 

а) 

 
б) 

Слика 7.17. Циклус 15/Б: а) параметри рада електроаутобуса б) мапа ефикасности 
електромотора 
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Epot35 = 0,297 kWh; Epot40 = 0,384 kWh; Ereg = 0,125 kWh; UUCp, UUCk = 560, 540 V; β ≈ 1,4 

Слика 7.18. Циклус 16/П 
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Epot35 = 0,302 kWh; Epot40 = 0,388 kWh; Ereg = 0,113 kWh; UUCp, UUCk = 576, 557 V; β ≈ 1,4 

Слика 7.19. Циклус 19/П 
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Epot35 = 0,282 kWh; Epot40 = 0,363 kWh; Ereg = 0,084 kWh; UUCp, UUCk = 567, 547 V; β ≈ 1,4 

а) 

 
б) 

Слика 7.20. Циклус 21/Б: а) параметри рада електроаутобуса б) мапа ефикасности 
електромотора 
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Epot35 = 0,301 kWh; Epot39 = 0,414 kWh; Ereg = 0,046 kWh; UUCp, UUCk = 558, 551 V 

Слика 7.21. Циклус 23/М 
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Epot35 = 0,294 kWh; Epot40 = 0,399 kWh; Ereg = 0,117 kWh; UUCp, UUCk = 551, 532 V 

Слика 7.22. Циклус 24/Б 
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Epot35 = 0,291 kWh; Epot40 = 0,376 kWh; Ereg = 0,094 kWh; UUCp, UUCk = 545, 527 V; β ≈ 0,7 

а) 

 
б) 

Слика 7.23. Циклус 25/П: а) параметри рада електроаутобуса б) мапа ефикасности 
електромотора 
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Epot35 = 0,290 kWh; Epot40 = 0,381 kWh; Ereg = 0,045 kWh; UUCp, UUCk = 542, 523 V; β ≈ 0,7 

а) 

 
б) 

Слика 7.24. Циклус 26/М: а) параметри рада електроаутобуса б) мапа ефикасности 
електромотора 
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Epot35 = 0.270 kWh; Epot40 = 0.367 kWh; Ereg = 0.139 kWh; UUCp, UUCk = 535, 516 V; β ≈ 0.7 

а) 

 
б) 

Слика 7.25. Циклус 27/Б: а) параметри рада електроаутобуса б) мапа ефикасности 
електромотора 
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8. ЗАКЉУЧАК ПРВЕ ФАЗЕ 
 
Све активности предвиђене првом фазом пројекта „Истраживање утицаја стила вожње 
на енергетску ефикасност код аутобуса на електрични погон“ су реализоване и овим 
извештајем приказане у предвиђеном року:  

• Aнализирана је целокупна расположива документација која се односи на 
техничке карактеристике електричног аутобуса HIGER тип KLQ6125GEV3; 

• Oписана је линија ЕКО1 којом електрични аутобуси ГСП-а превозе путнике у 
Београду и утврђени су показатељи енергетске ефикасности у периоду 2016 – 
2018.; 

• Истражена су досадашња достигнућа у области енергетске ефикасности 
електричних возила у научно-стручном, односно теоријском и практичном 
домену; 

• Сагледане су теоријске основе кретања електричног аутобуса са 
суперкондензаторима; 

• Дефинисана су оптерећења возила и репрезентативни режими убрзања, 
успорења и константне брзине кретања, а са циљем формирања одговарајућих 
циклуса вожње који су се користили и додатно усавршавали кроз спроведена 
испитивања; 

• Дефинисани су параметри преко којих се може пратити и анализирати вожња 
електричног аутобуса; 

• Дефинисана је метода аквизиције параметара рада електричног аутобуса; 
• Дефинисана је метода обраде резултата мерења; 
• Дефинисана је и верификована метода одређивања утрошене и процесом 

рекуперације добијене енергије; 
• Извршено је једно прелиминарно испитивање електричног аутобуса на линији 

ЕКО 1 у реалним условима експлоатације ради сагледавања могућности 
аквизиције података расположивом опремом у реалном времену и опсега у 
којима се њихове вредности крећу; 

• Извршена су три испитивања електричног аутобуса, са и без додатног 
оптерећења, од којих је свако садржало путни и полигонски део, при чему је 
реализовано преко 100 циклуса са различитим режимима; 

• Извршени су обрада и приказ прикупљених података усвојеном методом, као и 
прорачун утрошене и добијене енергије; 

• Спроведена је анализа добијених података на основу које су донети одговарајући 
закључци што је приказано у 7. поглављу овог извештаја. 

Увидом у научно-стручну литературу из предметне области закључено је да слична 
истраживања са електричним аутобусима која учествују у градском превозу путника до 
сада нису рађена, поготову у практичном домену, односно да дефинисана и спроведена 
метода испитивања представља иновативан приступ унапређењу енергетске 
ефикасности на коју утиче понашање возача, односно начин вожње.  

На основу спроведене прве фазе пројекта и добијених закључака може се 
приступити реализацији друге фазе према утврђеном плану. Додатни изазов у њеном 
спровођењу свакако ће представљати примена добијених закључака кроз едукацију 
возача. То не може бити једнократни задатак, већ дуготрајан процес напуштања старих 
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и усвајања нових навика. Показатељи параметара вожње који возачу могу бити од 
користи у реалном времену представљају смер коме треба тежити у будућим 
истраживањима по завршетку овог пројекта. Уклапање пројектом препорученог стила 
вожње и тока саобраћаја у коме се возило креће представља крајњи циљ коме треба 
тежити. 
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1. Препоручени режими вожње и критеријуми за контролу 

ефикасности стила вожње возача 
 
На основу анализе резултата спроведене и приказане у првој фази пројекта, дефинисане 
су одговарајуће препоруке:   

• У режиму вожње константном брзином најоптималније вредности брзине су око 
35 km/h. Ово је потврђено геометријским местом тачака у мапи ефикасности.  

 
• У режимима убрзања неопходно је команду „гаса“ континуално притискати, 

односно избегавати осциловање њеног положаја. Уколико се до жељене брзине 
долази наизменичним „додавањем“ и „одузимањем“ команде „гаса“ енергетски 
учинак је знатно лошији, што је потврђено испитивањима и доказано 
геометријским местом тачака у мапи ефикасности приликом убрзања (више 
тачака налази се у зони мање ефикасности), као и утицајем инерције обртних 
маса мотора и трансмисије, али и инерције возила у целини. У случајевима када 
возач команду „гаса“ држи у максималном отклону (положају) – „пун гас“, 
поменутих осцилација нема, тако да наизглед енергетски неефикасан режим 
максималног убрзања даје најбољи ефекат. Свакако, тај ефекат би био и већи 
када би се до максималног отклона команде дошло њеним континуалним, а не 
наглим померањем. 
 

• Команду кочнице, уколико то услови саобраћаја дозвољавају, треба одржавати у 
интервалу положаја од 0 до 9°, односно од 0 до 28% максималног положаја, 
чиме би се омогућило искључиво регенеративно кочење у опсегу до 
максималног кочног момента електромотора/генератора.  

 
• Енергија се рекуперише се и без кочења, само уз помоћ инерције возила, при 

чему се време, односно дужина пута при коме се врши рекуперација продужава. 
На основу препорука идеалан циклус између два заустављања састоји се од режима 
континуалног убрзања до неке максималне вредности и успорења инерцијом и/или 
кочењем у препорученим границама (слика 1.1). За мали интензитет убрзања и 
максималну брзину 50 km/h може се прећи до 500 m на правцу, односно 350 m за 
максималну брзину 40 km/h. Наведени циклус разликује се од оног препорученог за 
возило са мотором СУС (слика 1.2). Док се код аутобуса са мотором СУС тежи брзом 
успостављању константе брзине којом се за задато време може прећи одређена деоница 
између два заустављања, код електричног аутобуса је неопходно континуално 
убрзавати до максималне брзине која омогућава да се до следеће зауставне позиције 
дође само инерцијом и по потреби кочењем слабог интензитета. Свакако, за исто 
растојање и време између два заустављања, максимална брзина коју треба да постигне 
електрични аутобус већа је од максималне (и уједно константне) брзине коју треба да 
одржава аутобус са мотором СУС.  
 Препоручени стил вожње подразумева да се на одређеној деоници између два 
заустављања омогући простор за његову реализацију. У том смислу, сагледавање 
простора испред возила, као и до наредног заустављања, је веома важан захтев са којим 
се возач треба суочити. Тако се полазак из места, посебно на деоницама које се налазе у 
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зони повлашћеног саобраћаја за јавни превоз („жута трака“), може одложити док се не 
ослободи довољно слободног простора за почетак реализације препорученог стила 
вожње.  

Линија ЕКО 1 има само једну деоницу (без скретања) између два заустављања 
која може бити дужа од 500 m уколико то услови саобраћаја дозвољавају. То је деоница 
на Бранковом мосту. На тој деоници, у смеру ка Новом Београду, од последње станице 
пре моста до првог семафора после моста растојање од 960 m може се прећи на основу 
дате препоруке. После убрзања до брзине 50 km/h на краћем делу деонице са малим 
успоном, следи дужи део деонице са низбрдицом која се у потпуности може прећи уз 
помоћ инерције, при чему се енергија све време регенерише. У супротном смеру већи 
део поменуте деонице предстаља успон који се мора прелазити успостављањем 
константне брзине кретања и то оне препоручене за тај режим кретања.   

 

 
Слика 1.1. Препоручени циклус вожње у односу на брзину кретања између 

заустављања за случај електричног градског аутобуса  
 

 
Слика 1.2. Препоручени циклус вожње у односу на брзину кретања између 

заустављања за случај градског аутобуса са мотором СУС 
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Како би се сагледао учинак стила вожње возача неопходно је успоставити одређене 
критеријуме којима ће се тај учинак квантификовати. У том смислу могу се издвојити 
следећи показатељи: 

• Укупна утрошена енергија по релацији, која се мора сагледати и у односу на 
трајање вожње на тој релацији. Екстремне вредности, како позитивне, тако и 
негативне, треба сагледати у односу на оптрећење, односно број путника током 
вожње што се може сагледати прегледом видео записа током вожње. 

 
• Укупна регенерисана енергија по релацији, која се мора сагледати и у односу на 

трајање вожње на тој релацији. 
 

• Однос регенерисане и утрошене енергије као релативни показатељ који 
искључује фактор трајања вожње на релацији. 

 
• Промена брзине током времена која се може сагледати у дијаграму брзине у 

зависности од времена за сваки режим убрзања. 
 

• Положај команде (педале) кочнице током времена који се може сагледати у 
дијаграму положаја команде кочнице у зависности од времена за сваки режим 
кочења. 

 
• Процентуални удео времена вожње уз помоћ инерције у односу на укупно време 

вожње. То подразумева однос времена у коме положај команде „гаса“ и кочнице 
има вредност 0% док се возило креће (брзина кретања већа од нуле) и укупног 
времена кретања (брзина кретања већа од нуле). 

 
Сви наведени показатељи могу се прикупити приказаном методом овог пројекта.    
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2. Испитивање електричног аутобуса у реалним условима 
експлоатације при препорученом и агресивном стилу вожње 

 
Учинак датих препорука за енергетски ефикасну вожњу електроаутобуса на линији ЕКО 
1 потврђен је у другој фази пројекта испитивањем у реалним условима експлоатације 
које је спроведено 15. јануара и 22 јануара 2020. године. Прве две релације (од Вуковог 
споменика до Белвила и назад) возач је возио према наведеним препорукама и уз надзор. 
Следеће две релације (од Вуковог споменика до Белвила и назад) возач је возио 
„агресивније“ сходно реалном (свакодневном) искуству. 

Табела 2.2. Преглед резултата на линији Вуков споменик – Белвил  
при економичној (препорученој) и агресивној вожњи 

Вуков 
споменик - 
Белвил  

E_утрошено 
укупно [kWh]  

E_регeнерисано 
укупно [kWh]  

E_регeнерисано  
[%]  

Време  
[min]  

Економично  9,559  2,789  29,182  30,377  
Агресивно  11,766  2,890  24,566  27,511  
Разлика  23%     

Табела 2.3. Преглед резултата на линији Белвил – Вуков споменик   
при економичној (препорученој) и агресивној вожњи 

Белвил – 
Вуков 
споменик  

E_утрошено 
укупно [kWh]  

Е_регенерисано 
укупно [kWh]  

E_регeнерисано  
[%]  

Време  
[min]  

Економично  12,944  2,258  17,443  34,331  
Агресивно  16,907  2,453  14,509  35,804  
Разлика  30%     

У табелама 2.2 и 2.3 приказани су добијени резултати испитивања за путању Вуков 
споменик – Белвил, односно Белвил – Вуков споменик за оба стила вожње 
(препоручено и „агресивно“) и то: укупна вредност утрошене енергије, укупна вредност 
регенерисане енергије, као и однос вредности регенерисане и утрошене енергије. 
Такође, наведена су и времена трајања вожњи. Треба напоменути да је смер Белвил – 
Вуков споменик дужи, што је резултирало и дужим временима потребним за његово 
савлађивање, док број путника није значајније одступао поредећи исте смерове.  

Из приложених резултата може се видети да је разлика у вредностима утрошене 
енергије између препорученог економичног и агресивног стила вожње 23%, односно 
30%. На релацији Вуков споменик – Белвил удео рекуперисане енергије при 
економичној вожњи износи преко 29%, док је у случају агресивне вожње она мања и 
износи 24,6%. У супротном смеру у оба случаја су забележени мањи удели 
рекуперисане енергије због већег удела деоница са успоном, али је предност у корист 
економичне вожње остала (17,4% : 14,5%). Наведене разлике у потрошњи и уделу 
рекуперисане енергије нису мале и као такве представљају могућност за значајне 
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уштеде са једне стране, али и енергетску резерву у постизању жељене аутономије када 
потрошања услед грејања или хлађења није занемарљива. 

Интересантно је сагледати и промену брзине током трајања карактеристичног 
циклуса који се сатоји из убрзања и успорења и то за оба стила вожње. Изолована су 
два циклуса и то на истој релацији у трајању од 52 секунде између два заустављања, 
при чему је на слици 2.1 приказана брзина у зависности од времена при препорученој 
економичној вожњи, док је на слици 2.2 дата зависност истих величина, али за случај 
„агресивне“ вожње. Иако су трајала исти временски период за који је у првом случају 
пређен дужи пут, приказана два циклуса се разликују по питању утрошка енергије. 

 

 
Слика 2.1. Циклус између два заустављања у трајању од 52 s при препорученој 

економичној вожњи у реалним условима експлоатације 

 
Слика 2.2. Циклус између два заустављања у трајању од 52 s при „агресивној“ вожњи 

у реалним условима експлоатације 
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Слика 2.3. Два узастопна циклуса између заустављања у трајању од 33 s сваки при 

препорученој економичној вожњи у реалним условима експлоатације 

На слици 2.3 дат је приказ брзине у зависности од времена за два узастопна циклуса 
истог трајања (33 s). Наведени приказ показује да је препоручен циклус могуће 
изводити у реалним условима саобраћаја, јер заустављање између два циклуса у овом 
случају није условљено стајањем на станици или семафору, већ краткотрајним 
заустављањем због тока саобраћаја (време стајања је 1 s). 
 Разлике између препорученог економичног и агресивног стила вожње могу се 
уочити и преко употребе команде кочнице, као и коришћења инерције возила за његово 
кретање. У табелама 2.4 и 2.5 могу се сагледати наведене разлике. 

Табела 2.4. Преглед просечне брзине кретања, удела кочења и инерције  
на линији Вуков споменик – Белвил при економичној (препорученој) и агресивној вожњи 

Вуков 
споменик - 
Белвил  

Просечна 
брзина 
[km/h]  

Учешће 
кочења у 
укупном 
времену 
кретања 
[%]  

Просечна 
вредност 
положаја 
команде 
кочнице 
[%]  

Учешће 
инерције у 
укупном 
времену 
кретања 
[%]  

Учешће 
инерције у 
укупном 
путу 
релације 
[%]  

Укупно 
време 
кретања 
[min]  

Укупно 
време 
релације 
[min]  

Економично  20,67 11,43 6,63 27,38 49,67 20,17 30,377 

Агресивно  24,17 17,43 6,94 12,43 21,54 17,37 27,511 

Табела 2.5. Преглед просечне брзине кретања, удела кочења и инерције  
на линији Белвил – Вуков споменик при економичној (препорученој) и агресивној вожњи 

Белвил - 
Вуков 
споменик  

Просечна 
брзина 
[km/h]  

Учешће 
кочења у 
укупном 
времену 
кретања 
[%]  

Просечна 
вредност 
положаја 
команде 
кочнице 
[%]  

Учешће 
инерције у 
укупном 
времену 
кретања 
[%]  

Учешће 
инерције у 
укупном 
путу 
релације 
[%]  

Укупно 
време 
кретања 
[min]  

Укупно 
време 
релације 
[min]  

Економично  19,96 6,30 5,48 32,23 50,04 24,87 34,33 

Агресивно  24,41 13,48 6,97 9,28 17,90 20,37 35,80 
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У оба случаја при агресивној вожњи просечна брзина је већа за око 4 km/h што се 
одразило на краће време кретања од непуна 3, односно 4,5 минута у зависности од 
релације (смера кретања). При економичној вожњи возач је знатно краће користио 
команду кочнице и то са мањим отклоном команде. Веома су интересантни резултати 
добијени сагледавањем удела кретања под дејством инерције (без кочења). Возећи 
према препорукама возач је успео у оба смера да половину релације пређе користећи 
само инерцију. Наведеним резултатима може се објаснити знатно повољнији 
енергетски биланс при препорученој вожњи.   
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3. Обука возача 
 
Друга фаза пројекта предвиђа и обуку возача. Обука у виду презентације спроведена је 
27. јануара 2020. године у просторијама ГСП Дорћол и то прво за руководеће и стручно 
особље предузећа (слика 3.1), а потом за инструкторе возача.  

 
Слика 3.1. Презентација стручном особљу Градског Саобраћајног Предузећа   

(27. јануар 2020. године) 
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Приказ презентације: 
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4. Закључак пројекта 
 
Све активности предвиђене пројектом су реализоване у планираном року од 85 дана. 
Установљена је метода за праћење параметара рада електричног аутобуса, али и 
прецизног одређивања утрошене и регенерисане енергије. У оквиру пројекта 
спроведено је једно пробно испитивање, три полигонска и три путна испитивања у 
оквиру прве фазе и два путна испитивања у реалним условима експлоатације у оквиру 
друге фазе на којима је верификован препоручен стил вожње кроз показане енергетске 
учинке. Изведено је и обрађено више од 100 режима убрзања и успорења. На основу 
спроведених путних и полигонских испитивања са више различитих режима убрзања, 
успорења и кретања константном брзином дошло се до препорученог стила вожње који 
се показао веома ефикасан у погледу потрошње и рекуперације енергије.  

Испитивањима која су спроведена у другој фази пројекта то се и потврдило. По 
свим усвојеним показатељима препоручен економичан стил вожње показао је велике 
разлике у односу на агресиван. Показане разлике у утрошеној енергији (23% и 30% 
између економичног и агресивног стила у зависности од релације), као и у уделу 
регенерисане енергије у корист економичног стила (и преко 29%) су главни показатељи 
унапређене енергетске ефикасности. Томе у прилог иде и приказан удео кретања возила 
уз помоћ инерције и при кочењу. Возећи према препорукама возач је успео у оба смера 
да половину релације пређе користећи само инерцију. 

Увидом у научно-стручну литературу из предметне области закључено је да 
слична истраживања са електричним аутобусима која учествују у градском превозу 
путника до сада нису рађена, поготову у практичном домену, односно да дефинисана и 
спроведена метода испитивања представља иновативан приступ унапређењу енергетске 
ефикасности на коју утиче понашање возача, односно начин вожње. 

Смернице за даље активности у предметној области условљене су следећим 
закључцима: 

• Начин вожње и ефекти обуке сваког возача морају се стално пратити и 
квантификовати. Показатеље стила вожње сваког возача потребно је 
анализирати. У случају добрих резултата возаче је потребно стимулисати, док 
им за лоше треба указивати. Један од начина за дугорочну уштеду енергије је 
да препоруке за енергетски ефикасну вожњу и показатељи њног учинка буду 
досптупни возачу у реалном времену. 

• Неопходно је спровести и посебна истраживања која би као резултат 
омогућила препоруке које ће бити везане за конкретне деонице између два 
заустављања (станица, семафора), а узимајући у обзир пројектовану дужину 
деонице и ону тренутну условљену ситуацијом у саобраћају. На тај начин 
возачу би за сваку деоницу између два заустављања било препоручено до које 
брзине и како да убрзава, односно у ком тренутку да започне кретање 
инерцијом или када и у којој мери да започне кочење. 

• Потребно је додатно сагледати и енергију коју троше и остали потрошачи, а 
нарочито системи грејања и хлађења путничког простора, јер се на том плану 
могу такође начинити значајне уштеде. 
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