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1. Наслов:    „Истраживање утицаја стила вожње на енергетску ефикасност 
код аутобуса на електрични погон“ 

 

2. Датум објављивања документа: јануар 2020. године  

3. Руководилац пројекта: 
Проф. др Иван Благојевић дипл. инж. маш. 

4. Истраживачи: 
Проф. др Иван Благојевић, дипл.инж.маш. 
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. 
Милош Маљковић, маст.инж.маш. 
Бранко Миличић, маст.инж.маш. 
Никола Фрлић Секулић, маст.инж.маш. 
Милена Жуњић, маст.инж.маш. 
Слободан Мишановић, дипл.инж. саобр. 
Слободан Иванов, дипл.инж.електр. 

5. Чланови стручне комисије за оцену пројекта 
испред Наручиоца: 

Филип Ројевић инж. заш. животне средине 
Милан Јанковић, дипл. инж. саобр. 
Небојша Перић, маст. инж. саобр. 
 
 

6. Извођач - носилац пројекта: 
Универзитет у Београду – Машински факултет, Краљице Марије 16, Београд 

7. Наручилац пројекта и власник свих права над пројектом: 
Градска управа града Београда – Секретаријат за јавни превоз, 27. Марта 43-45, Београд 
Секретар, др Јовица Васиљевић, дипл.инж.саобр. 

8. Врста публикације:  Пројекат 

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. 
10. Кључне речи: 

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ, СТИЛ ВОЖЊЕ, ЕЛЕКТРИЧНИ АУТОБУСИ, РЕКУПЕРАЦИЈА, ЗАШТИТА 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ГРАД БЕОГРАД 

11. Штампа и дистрибуција: 
Секретаријат за јавни превоз, 27. Марта 43-45, Београд 

12. Тип извештаја: 
               Интерни 

12. Број страна:  
         127 

14. Прилози:  
 База података на CD-у 
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1. О пројекту 

 
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.  
 

- 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 1.1. 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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2. Електрични аутобус  

У Београду је тренутно у употреби 5 електроаутобуса кинеског произвођача HIGER, 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. 

Електроаутобус HIGER KLQ6125GEV3 је електрично возило које користи 
суперкондензатор као извор енергије и два електрична мотора SIEMENS тип 1PV5135-4WS28. 
Пуњење суперкондензатора се може вршити прикључивањем на стандардну електричну мрежу и 
путем пантографа (уграђен на возило) док возило стоји у станици/гаражи.  

За поменути мотор на слици 2.2 приказан је дијаграм енергетске ефикасноти (степена 
корисности) у зависности од обртног момента и броја обртаја мотора.  

 

 
Слика 2.2. Дијаграм енергетске ефикасности у зависности од обртног момента и 

броја обртаја мотора SIEMENS тип 1PV5135-4WS28 
 
3. Дефинисање методе испитивања 
 
3.1 Репрезентативни режими вожње и оптерећења 

 

 
Слика 3.1. Брзина кретања електроаутобуса у реалним условима експлоатације са путницима на 

линији ЕКО 1 
Карактеристични режими испитивања електроаутобуса на полигону треба да обухвате убрзања 
различитих интензитета, кретање различитим константним брзинама, као и успорења различитих 
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интензитета. Пре дефинисања режима испитивања сагледане су вредности брзина кретања у 
реалним условима експлоатације са путницима на линији ЕКО 1 (слика 3.1). 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. 
 
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. У циљу превазилажења проблема субјективности, 
уведен је начин задавања различитих убрзања које возач треба да испрати. Према графичком 
приказу (слика 3.2), 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]. 
Криве су добијене усвајањем различитих вредности коефицијента β (β=0,7, 0,85, 1,4), где се 
помоћу коефицијената мањих од 1 формирају конвексне криве, а помоћу вредности коефицијента 
β > 1 конкавне криве. 

 

 
Слика 3.2 Дијаграм зависности брзине и времена за различите параметре карактеристике 

убрзања β 
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.  
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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.  
 
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 3.3). 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 3.3. Симулирано оптерећење аутобуса при испитивању  

 
3.2 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. Током пробних испитивања су праћени 
следећи параметри са CAN излаза: 
 

- Ниво напуњености суперкондензатора: АW_SOC_Battery [%]; 
- Обртни момент мотора: ActualDriveMotorTorque [%];                
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- Позиција команде „гаса“: APPosition [%];   
- Позиција команде кочнице: BrakePedalPosition [%];   
- Број обртаја мотора: DriveMotorSpeed [rpm]; 

Поред наведених параметара, аналогно су праћени одређени сигнали тако што су на 
одговарајућим 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. 

 
3.3 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 израчунацање површине испод 
криве израчунате снаге.  
 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.  
 
4. 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 (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 4.1), јер су то услови саобраћаја у потпуности дозвољавали. Такође, 
било је неопходна доступност пуњача за брзу допуну електричном енергијом како би се 
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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 4.1. Деонице на којима су извођена полигонска испитивања 

 
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.  
 
4.1 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 4.2 до 4.5 респективно). Из приложених дијаграма може се 
закључити да је најоптималнија брзина кретања са становишта енергетске ефикасности 35 km/h. 
 

 
Слика 4.2. Геометријско место тачака у 

мапи ефикасности при Vconst = 30 km/h 
Слика 4.3. Геометријско место тачака у 

мапи ефикасности при Vconst = 35 km/h 
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Слика 4.4. Геометријско место тачака у 

мапи ефикасности при Vconst = 40 km/h 
Слика 4.5. Геометријско место тачака у 

мапи ефикасности при Vconst = 50 km/h 
 

 
4.2 Циклуси са режимима убрзања и успорења 
 
Сваки циклус на једној од деоница састојао се из једног планираног режима убрзања за различите 
вредности параметра β, после чега је следио одговарајући режим успорења, са или без кочења. 
Због природе испитивања било је неопходно понављати циклусе и то на свим предвиђеним 
деоницама („П“, „М“ и „Б“). Утицај напуњености суперкондензатора је минимизиран чешћим 
допуњавањем, како промена напона не би имала већег утицаја на утрошену енергију по циклусу. 

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 и начина рачунања утрошене, односно добијене енергије током 
циклуса, у наставку су приказани дијаграми за 6 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 издвојене циклусе дати су и у Табели 4.1. На дијаграмима 
су приказани за анализу 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. 
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Табела 4.1. 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 потпуности 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 4.1 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 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 је знатно 
лошије.  
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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.  
 Графички прикази одговарајућих параметара у времену, као и геометријско место тачака 
утрошка енергије при убрзању у мапи енергетске ефикасности за најнеекономичнији и 
најекономичнији циклус за сваку од деоница полигона „П“, „М“ и „Б“ дати су на сликама 4.6, 4.7 и 
4.8.  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 енергетске ефикасности (0,92), оне ће се у тој области пре 
у већој мери концентрисати (нпр. 27/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 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.  
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Слика 4.6. Графички прикази најнеефикаснијег (лево) и најефикаснијег (десно) циклуса 

 за деоницу полигона „П“  

 
Слика 4.7. Графички прикази најнеефикаснијег (лево) и најефикаснијег (десно) циклуса 

за деоницу полигона „М“ 
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8/M: Epot35 = 0.313 kWh; Epot40 = 0.399 kWh; Ereg = 0.095 kWh; β ≈ 0.85 26/M: Epot35 = 0.290 kWh; Epot40 = 0.381 kWh; Ereg = 0.045 kWh; β ≈ 0.7
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Слика 4.8. Графички прикази најнеефикаснијег (лево) и најефикаснијег (десно) циклуса 

за деоницу полигона „Б“ 
 
4.3 Препоруке 
 
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 4.9 лево). 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 4.9 десно).  
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9/Б: Epot35 = 0.309 kWh; Epot40 = 0.389 kWh; Ereg = 0.094 kWh; β ≈ 0.85 27/Б: Epot35 = 0.270 kWh; Epot40 = 0.367 kWh; Ereg = 0.139 kWh; β ≈ 0.7
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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 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 4.9. Препоручени циклус вожње у односу на брзину кретања између заустављања за случај 

електричног градског аутобуса (лево) и градског аутобуса са мотором СУС (десно) 
 
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). 
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4.4 Верификација препорука 

 
Учинак датих препорука за енергетски ефикасну вожњу електроаутобуса на линији ЕКО 1 потврђен 
је у другој фази пројекта испитивањем у реалним условима експлоатације. Прва два циклуса (од 
Вуковог споменика до Белвила и назад) возач је возио према наведеним препорукама и уз надзор. 
Следећа два циклуса (од Вуковог споменика до Белвила и назад) возач је возио «агресивније» 
сходно реалном (свакодневном) искуству. 

Табела 4.2. Преглед резултата у смеру Вуков споменик – Белвил  
при економичној (препорученој) и агресивној вожњи 

Вук - 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 4.3. Преглед резултата на линији Белвил – Вуков споменик   

при економичној (препорученој) и агресивној вожњи 

Белвил - Вук  
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 4.2 и 4.3 приказани су добијени резултати испитивања за путању Вуков споменик – 
Белвил, односно Белвил – Вуков споменик за оба стила вожње (препоручено и „агресивно“) и то: 
вредност утрошене енергије, вредност регенерисане енергије, као и однос наведених енергија. 
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.  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 у 
уделу рекуперисане енергије нису мале и као такве представљају могућност за значајне уштеде са 
једне стране, али и енергетску резерву у постизању жељене аутономије када потрошња 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 4.10 приказана 
брзина у зависности од времена при препорученој економичној вожњи, док је на слици 4.11 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. 
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Слика 4.10. Циклус између два заустављања у трајању од 52 s при препорученој економичној 

вожњи у реалним условима експлоатације 

 
Слика 4.11. Циклус између два заустављања у трајању од 52 s при „агресивној“ вожњи у реалним 

условима експлоатације 
 

 
Слика 4.12. Два узастопна циклуса између заустављања у трајању од 33 s сваки при препорученој 

економичној вожњи у реалним условима експлоатације 
 
На слици 4.12 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). 
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Табела 4.4. 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 4.5. 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 
 
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 4.4 и 
4.5 могу се сагледати наведене разлике. 
 
5. Закључак 
 
Све активности предвиђене пројектом су реализоване у планираном року. 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. Такође, установљена је метода за праћење параметара 
рада електричног аутобуса, али и прецизног одређивања утрошене и регенерисане енергије. 

Међутим, 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. 

Такође, 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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