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Абстракт 
 Во оваа дипломска работа се обработени хибридните електрични возила на 

сегашното ниво на развој. Наведени се главните еколошки и енергетски причини кои  ја 

наметнале потребата од барање на нови решенија во поглед на возилата. Како одговор на 

оваа потреба се развиваат хибридните електрични возила. Главна единица за складирање 

на електричната енергија која е изворот за погон на електричниот мотор се батериите, 

причина што е доволна за нивно анализирање кое е направено на поосновно ниво, 

задржувајќи се на карактеристиките кои тие ги имаат, како и кои нивни изведби постојат и 

споредба меѓу истите.  

Кај хибридните електрични возила, како возила кои се релативно краток временски 

период актуелни на пазарот, разбирливо е нивното шаренило во поглед на 

конструктивните изведби. Овие различни решенија се детално обработени, при што се 

дадени нивните предности и ограничувања, како и примери на реални изведби. Исто така 

дадени се и какви технологии содржат возилата, во зависност од видот на кој тие 

припаѓаат, како и нивна споредба од аспект на економичноста.  

Како главна тематика на разгледување во однос на хибридните електрични возила 

во оваа дипломска е изборот на погонските компоненти. Прво е накратко објаснет истиот 

процес кај конвенцијалните возила, а потоа според расположливата литература истиот 

подетално се опишува за хибридните електрични возила. За овозможување на оваа 

потреба е искористено возило со зададени параметри кое треба да исполни определени 

перформанси кои се нагласени од производителот.  

Како последен дел од оваа дипломска се зададени неколку актуелни модели, при 

што се анализирани нивните перформанси, како и завршни согледувања и заклучок каде е 

дадена рекапитулација на целосниот материјал и сопствени согледувања кои 

произлегуваат од обработените документи.  
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Abstract 
 The subject of this bachelor thesis is the current state of development of hybrid electric 

vehicles. The main environmental and energy reasons that imposed the necessity of searching for 

new solutions are given. As an answer to these reasons, hybrid electric vehicles are developed. 

The batteries are the main unit for energy storage, which is why they are analyzed in this thesis, 

but in a more basic level, focusing on their characteristics and what types are used in vehicles. 

 Because hybrid electric vehicles are relatively short period of time in the current market, 

their diversity is understandable. These solutions are thoroughly analyzed and their advantages 

and disadvandages are discussed. Also the level of technology that they possess is studied in 

dependence of the type they belong in and a comparison between them is given. 

 As the main topic of discussion in these thesis is the component sizing of the hybrid 

electric vehicles powertrain. The same process is briefly explained for the conventional vehicles, 

and then according to the available literature the process is explained for the hybrid electric 

vehicles. For this purpose a vehicles with specific parameters is given, which has to meet certain 

performance criteria given by the manufacturer. 

 In the last part of the bachelor thesis a few of the current models are shown, along with 

their performances, as well as a final conclusion and observations where a summary of the 

material is given and own conclusions which are based on the processed documents.   
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1. Вовед 
 Зголемувањето на еколошката свесност кај луѓето допринесува за донесување на се 

построги регулативи кај возилата во однос на нивната емисија на штетни гасови. Како 

друга причина која влијае врз потребата од развивањето на нови технологии кај возилата 

во однос на погонот е и исцрпувањето на горивните ресурси. Исто така и трендот на 

зголемување на населението во градовите наметнува потреба од помали и енергетски 

поефикасни возила.  

Како идеално решение на овие барања се гледа кон развивање на возила со 

електричен погон. Но, пречките кои се јавуваат кај овие возила, а воглавно се однесуваат 

на нивниот опсек на движење, време на полнење на батеријата како и потеклото на 

електричната енергија со која би се полнела батеријата, се причините поради кои овие 

возила моментално не доминираат на пазарот. Затоа развојот се насочил кон производство 

на хибридните електрични возила, односно возила кои ја користат комбинираната работа 

на моторот со внатрешно согорување и електричен мотор, како извор на погон на 

возилото. Овие возила овозможува ублажување на емисијата на штетни гасови и 

зголемена економичност и претставуваат адекватно компромисно решение додека не се 

развие техниката потребна за возилата со електричен погон.  
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2. Еколошки аспекти 

2.1. Максимум гориво 

Максимум гориво, настан базиран на теоријата на M. King Hubbert, е кога 

максималниот степен на екстракција на гориво е достигнат, после што степенот на 

производство ќе влезе во терминален пад. Теоријата за максимум гориво е базирана на 

набљудуваниот раст, максимум, (понекогаш брз) пад и исцрпувањето на вкупниот степен 

на прозиводство во горивните полиња во текот на времето.  

 

Сл.1. Претпоставката за максимум гориво на M. King Hubbert 

Максимум гориво често се збунува со исцрпување на гориво. Максимум гориво е 

точката во која има максимално производство, додека исцрпување на гориво е периодот 

во кој резервите се исцрпени. 

Некои експерти предвидуваат негативен ефект врз глобалната економија, во која 

производството се намалува и цените на горивото се зголемуваат поради големата 

зависност на модерниот индустриски транспорт, агрикултурата и индустриските системи. 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/M._King_Hubbert
http://en.wikipedia.org/wiki/M._King_Hubbert
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Оптимистичките предвидувања предвидуваат дека глобалното намалување на 

гориво ќе започне после 2020 и предвидуваат големи инвестиции во алтернативите пред 

да започне кризата, со што нема да има потреба за големи промени во секојдневниот 

живот на нациите кои имаат голема зависност од гориво.  

Овие модели покажуваат дека цената на гориво првин расте, а потоа се намалува 

како што се користат други типови на гориво и енергетски извори. Песимистичките 

предвидувања се дека или феноменот максимум гориво е веќе настанат, или дека наскоро 

ќе настане. 

 

Сл.2. Производство на гориво на САД и нејзината сличност со Хубертовата крива 
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2.2. Одржлив транспорт 
Енергијата која ни е достапна може да се подели на три категории: обновлива 

енергија, енергија добиена од фосилни горива која е необновлива и нуклеарна енергија. 

Обновлива енергија вклучува хидроенергија, соларна, енергија добиена од ветер, океани, 

геотермална енергија, биомаса итн. Необновлива енергија вклучува јаглен, гориво и 

природен гас. Нуклеарната енергија, иако изобилна, е необновлива енергија бидејќи има 

ограничени ресурси на ураниум и други радиоактивни елементи на Земјата. 

Дополнително, загрижувачки фактор е и безбедноста и процесирањето на нуклеарниот 

отпад. Електричната енергија и водородот се секундарни форми на енергија. Тие можат да 

бидат генерирани со употреба на различни извори од првичните енергии, без разлика дали 

се тие обновливи или не.  

На слика бр.3 се покажани различните извори на енергија, пренесувачи на енергија 

и возила. Конвенцијалните возила кои се погонувани на бензин/дизел гориво, зависат од 

течните горива кои можат да бидат добиени само од фосилните горива. Хибридните 

електрични возила, иако поефикасни и конзумираат помалку гориво од конвенцијалните 

возила, сепак зависат од фосилните горива како примарен извор на енергија. Оттука, и 

конвенцијалните возила и хибридните електрични возила не се одржливи. Електричните 

возила и возилата со горивни ќелии зависат од електрична енергија и водород, соодветно. 

И електричната енергија и водородот можат да бидат генерирани од обновливи извори на 

енергија. Plug-in хибридните електрични возила ги имаат предностите и од 

конвенцијалните возила и од електричните истовремено. Plug-in хибридните електрични 

возила може да го истисне користењето на фосилни горива со употреба на електрична 

енергија од електричната мрежа. Тие не се дефинитивното решение кон одржлив 

транспорт, но се чекор напред кон одржлив транспорт во иднината.  

 
Сл.3. Извори на енергија, пренесувачи на енергија и видови на возила 
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2.3. Околина 
Емисијата на јаглерот од согорувањето на фосилните горива се главен извор на 

Green House Gasses кои предизвикуваат промени на глобалната околина и промена на 

климатските услови. Најдраматичен раст на гасовите кои предизвикуваат ефект на 

стаклена градина (GHG) се случило во последните 100 години. Со зголемување на овие 

гасови кореспондира и зголемувањето на глобалната температура.  

Како пример колку едно возило емитува гасови, сликата бр.4 ги покажува емисиите 

на типично патничко возило при ладен старт. Модерните возила се опремени со 

каталистички конвертори за да ги намали емисиите на гасовите. Но, каталистичкиот 

конвертор мора да биде загреан на отприлика 350 °С за да ефикасно функционира. Се 

претпоставува дека 70-80% од вкупната емисија се појавува при првите две минути по 

ладниот старт, при возење на стандарден возен циклус. 

 

Сл.4. Типична емисија на патничко возило при ладен старт (претставена во грама, содржи hc- јаглеводороди, 

со- јаглерод монокисд, nox- азотни оксиди, pm- цврсти честички) 
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2.4. Регулатива во однос на издувните гасови 
Последната регулатива која е донесена во однос на регулирање на издувните 

гасови е т.н. Euro 6 регулатива. Таа стапува на сила на 01.09.2014 година за одобрување на 

возила и ќе почне да се применува од 01.09.2015 година за регистрација и продажба на 

сите видови возила. 

Регулативата се однесува на намалување на штетните компоненти од издувните 

гасови кај возилата со погон на дизел гориво и со погон на бензин. 

Кај возилата со погон на дизел гориво, емисијата треба да ги задоволува следниве норми: 

 CO: 500 mg/km 

 NOx: 80 mg/km 

 HC+ NOx: 170 mg/km 

 Цврсти честички: 5 mg/km 

Кај возилата со погон на бензин, емисијата треба да ги задоволува следниве норми: 

 CO: 1000 mg/km 

 HC (сите видови): 100 mg/km 

 NOx: 60 mg/km 

 Цврсти честички (кај возилата со директно вбризгување): 5 mg/km 
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3. Алтернативни енергетски извори 
Поради се построгите регулативи во однос на издувните гасови, како и поради 

фактот што возилата кои користат алтернативни горива имаат поголема економичност, 

возилата со погон на алтернативен енергетски извор добиваат поголем развој. 

3.1. Видови на алтернативни горива 

3.1.1. Течен нафтен гас 

Течниот нафтен гас (ТНГ) е мешавина од пропан и бутан. Името на ова гориво е 

поврзано со фактот дека овој гас преоѓа во течна состојба при притисоци од 2 до 20 бара. 

Конкретнниот притисок зависи од односот на пропан и бутан во мешавината, како и 

температурата. Секое возило опремено со мотор со внатрешно согорување може да биде 

преправено за погон со течен нафтен гас. Ото моторите се опремуваат со двоен погон 

(системот може да биде преклопен од работа со бензин на работа со течен нафтен гас). 

Предности на течниот нафтен гас се: 

 Намалена емисија на штетни гасови 

 Поголема економичност 

 Го има во адекватни количини 

Како недостатоци може да се земе: 

 Пониски перформанси и зголемена потрошувачка на гориво 

 Безбедност бидејќи течниот нафтен гас е под притисок 

 Резервоарите зафаќаат многу простор, а нивниот стварен капацитет е 80% од 

зафатнината на резервоарот 

3.1.2. Компримиран земен гас (КЗГ) и течен земен гас (ТЗГ) 

Резервите на природен гас се големи. Природниот гас содржи 90-98% метан, 

остатокот е главно етан, пропан и бутан, кои се исто така запаливи супстанци. 

Природниот гас може да се транспортира или под висок притисок (160-200 bar), при што 

се означува како КЗГ (компримиран земен гас), или во втечнета форма (-160°С), во 

изолиран резервоар, при што се означува како ТЗГ (течен земен гас). 

Предности на КЗГ/ТЗГ: 

 Намалена емисија на штетни гасови 

 Големи резерви на природен гас 

 Заштеда на горивните резерви 
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Недостатоци на КЗГ/ТЗГ: 

 Ниска густина на складирање 

 Дополнителни трошоци за транспортирање и компримирање 

3.1.3. Биодизел 

Биодизел се однесува на растително масло или дизел гориво кое е базирано на 

животинска маст. Биодизелот се произведува со хемиска реакција помеѓу липидите (на пр. 

растителното масло, животинската маст) со алкохол, при што како продукт се добиваат 

естери од масна киселина. Постојат четири вида на биодизел, во однос на мешавината од 

биодизел и нафтен дизел. 

 100% биодизел се означува како В100 

 20% биодизел, 80% нафтен дизел се означува со В20 

 5% биодизел, 95% нафтен дизел се означува со В5 

 2% биодизел, 98% нафтен дизел се означува со В2 

Како предности при користење на биодизел може да се земат: 

 Вид на обновлива енергија 

 Биоразградлив 

 Намалување на СО2 од околу 40% 

Недостатоци на биодизел горивото се: 

 Трошоците за производство се околу 0.9 €/l 

 Низок потенцијал за замена 

3.1.4. Синтетичко гориво (SynFuel) 

Синтетичкото гориво е течно гориво, или понекогаш гасно гориво, кое се добива од 

синтетички гас, што претставува мешавина од јаглероден моноксид и водород. 

Синтетичкиот гас се добива со гасификација на јаглен или биомаси, или со 

преструктурирање на природниот гас. 

Предности на синтетичкото гориво: 

 Намалена емисија на штетни гасови 

 Вид на обновлива енергија 

 Прилагодлива употреба (за возила и логистика) 
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Недостатоци: 

 Процесот на производство конзумира енергија 

 Повисока цена 

 Корисност 

3.1.5. Водород 

 Водородот претставува гориво кое има нула емисија на штетни гасови и најчесто се 

складира во т.н горивни ќелии за погон на возило или пак дирекно се согорува во моторот. 

Бидејќи водородот е најлесниот елемент, тој ретко се наоѓа во неговата чиста форма H2. 

При согорување водородот реагира со кислородот и како реакција формираат вода и 

ослободува енергија. 

2H2(g) + O2(g) → 2H2O(g) 

Горивните ќелии ја конвертираат хемиската енергија од водородното гориво во 

електрична, преку хемиска реакција на позитивно наелектризираните водородни јони со 

кислород или друг кислороден извор. Горивните ќелии се разликуваат од батериите во тоа 

што тие бараат континуиран извор на водород и кислород за да може да се одвива 

хемиската реакција, додека во батеријата, хемикалиите кои се внатре во батеријата, 

реагираат помеѓу себе за да ја создадат електромоторната сила. Горивните ќелии можат да 

произведуваат електирчна енергија се додека се снабдуваат континуирано. 

Предности на горивните ќелии се: 

 Ниска емисија на штетни гасови (блиску до нула) 

 Висока енергетска ефикасност 

 „Неограничен“ извор на вода како материјал за производство на водород 

 Мала бучавост 

Недстатоци: 

 Неопходно е понатамошно развивање  

 Сеуште не се профитабилни 

 Недостаток на инфраструктура за водород 

 Висока цена на горивната ќелија 
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3.2. Електрична енергија 

3.2.1. Eлектричен мотор 

 Електричен мотор е електрична машина која ја конвертира електричната енергија 

во механичка енергија. Обратниот процес, односно претварањето на механичка енергија 

во електрична се извршува од машина наречена генератор. 

 Најголем дел од моторите работат преку заемното дејство на магнетното поле на 

електричниот мотор и струјата во намотките со што се генерира сила. Најголем дел од 

електричните мотори кои се користат во транспортот како погонски уред имаат можност и 

да генерираат електрична енергија од механичката енергија која се добива најчесто од 

кочењето. 

 Електричните мотори можат да бидат снабдувани од извори на еднонасочна струја 

(DC) како што се батерии или АС/DC конвертори или од извори на наизменична струја 

(AC) како што се електричната мрежа, инвертери (DC/AC конвертори) или генератори. 

Електричните мотори можат да бидат класифицирани според обликот на струја со кои се 

снабдувани, внатрешна конструкција, намена, вид на механичко движење кое се добива. 

3.2.2. Батерии како единица за складирање на електрична енергија 

3.2.2.1. Општо 

Во хибридните електрични возила или во Plug- in хибридните електрични возила, 

батериите се полнат од моторот со внатрешно согорување/ генераторот или од 

електричната мрежа. Хемиската енергија која е складирана во батериите се конвертира во 

електрична енергија за погонување на моторот и со тоа и самото возило. Според тоа, 

перформансите на хибридните електрични возила зависи од системот за складирање на 

енергија, односно од батериите.  

Батериите се направени од ќелии каде хемиската енергија се конвертира во 

електрична енергија и обратно. Системот за скалдирање на енергијата кај батериите 

воглавно се содржи од батерии, електроника и контролен систем. Во хибридните 

електрични возила, батериите ја снабдуваат енергијата потребна за погонување на 

моторот и ја складираат обновливата енергија, електрониката овозможува поврзување 

помеѓу батериите и енергијата добиена од моторот со внатрешно согорување. 

Контролниот систем е одговорен за управувањето со моќта и енергијата вклучувајќи го и 

полнењето и празнењето.  

Батериите имаат висока енергетска густина и релативно ниска густина на моќност. 

Внатрешниот отпор кој се јавува е главен фактор за лимитираната способност за празнење 

и полнење.  
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3.2.2.2. Карактеристики на батериите 

Капацитет [C]  

Под капацитет на батеријата се подразбира колкаво количество на електрична 

енергија може да снабди пред да биде целосно испразнета. SI мерната единица за оваа 

карактеристика е фарад. Пошироко користена мерна единица за капацитет на батерии е 

ампер- часови (Ah), каде 1 Ah=3600 C. На пример, батерија од 20 Ah може да снабдува 1 А 

струја за 20 часови или 2 А за 10 часови, или теоретски 20 А за 1 час. Но, всушност 

капацитетот на батеријата е зависен од брзината на испразнување. 

Постојат два начина за определување на брзината на испразнување: С бројот е број 

во ампери, додека nC број ќе ка испразни батеријата за 1/n часови. На пример, број од C/2 

ќе ја испразни батеријата за 2 часа, додека 5С би ја испразнила батеријата за 0,2 часа. За 2 

Аh батерија, С/5 бројот е 400 mA, додека неговиот 5С број е 10А. 

Складирана енергија [E] 

Складираната енергија во батеријата е зависна од напонот на батеријата и 

количеството на електрична енергија која е складирана. SI мерната единица за складирана 

енергија е ват часови [Wh]. Претпоставуваме константен напон за батеријата. Тогаш 

 

Каде V е напонот и С е капацитетот во Аh на батеријата. Капацитетот на батеријата 

се променува во однос на брзината на празнење, а струјата на празнење влијае врз 

вредноста на напонот. Оттука, складираната енергија не е константна големина и е 

функција од две променливи, односно од напонот и капацитетот на батеријата.  
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Состојба на наполнетост (SOC- State of Charge) 

Клучен параметар за електричните возила е состојбата на наполнетост на 

батеријата. Оваа карактеристика е мерка за останатиот капацитет на батеријата. За да се 

дефинира математички, ќе земеме во предвид целосно испразнета батерија. Батеријата се 

полни со струја Ib(t), па оттука за време од t0 до t, батеријата ќе има наполнетост од: 

 

Вкупната наполнетост што батеријата може да ја има е дадена со: 

 

каде t2 е времето кога батеријата веќе не се полни. Тогаш состојбата на наполнетост (SOC) 

може да биде изразена како: 

 

Воглавно, состојбата на наполнетост на батеријата се одржува помеѓу 20 и 95 %. 

Честа грешка што се прави во однос на наполнетост на батеријата, е 

претпоставката дека кога батеријата е целосно празна, нејзиниот напон иде од 12 до 0V (за 

12V батерија). Во реалноста напонот на батеријата варира помеѓу 12.6 V за 100% 

наполнетост до 10.5 V за целосна испразнетост. Препорачливо е да состојбата на 

наполнетост не опаде под 40%, што одговара на напон од 11.9 V. Пример за крива на 

состојба на наполнетост во однос на напонот е претставена на слика бр.5 За литиум јонска 

батерија кривата е често порамна, особено за состојба на наполнетост од 40-80%. 
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Сл.5 Пример за состојба на наполнетсот во однос на напон за 12 V батерија 

Длабочина на празнење (DOD- Depth of Discharge) 

Длабочина на празнење е процентот од капацитетот на батеријата до кој батеријата 

може да биде испразнета. Длабочината на празнење е дадена со: 

 

Воглавно, батериите се ограничени од тоа да имаат ниска длабочина на празнење. 

Празнење до најмалку 80% од капацитетот на батеријата се смета за длабоко празнење.  

Една важна мерка за заштита е тоа што никогаш не се дозволува да батеријата биде 

целосно испразнета, бидејќи со тоа се оштетува батеријата. Затоа се дефинира најнизок 

напон со кој се лимитира празнењето и не се дозволува да се достигнат вредности под 

него. Таа вредност се смета како 100% DOD. 
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Специфична енергија 

Специфична енергија претставува колку електрична енергија може да биде 

складирано во однос на масата на батеријата. SI мерната единица за оваа величина е ват 

часови за килограм (Wh/kg). Знаејќи ја складираната енергија и специфичната енергија на 

батеријата, може лесно да се определи потребната маса на батеријата. Специфичната 

енергија не е константна величина. На слика бр.6. се дадени специфичните енергии на 

различни енергетски извори. 

 

Сл.6 Специфична енергија на различни енергетски извори 
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Енергетска густина 

Енергетска густина претставува колку електрична енергија може да биде 

складирана за кубен метар батериски волумен. Се добива со делење на складираната 

енергија во батеријата со нејзиниот волумен. SI мерната единица за енергетска густина е 

ват часови за кубен метар (Wh/m
3
). 

Специфична моќ и густина на моќ 

Специфична моќ претставува колку моќ може да се снабдува за килограм од 

батеријата. Оваа величина зависи од отпорот кој и се соопштува на батеријата и поради 

тоа е големина која многу варира. SI мерната единица е ват за килограм (W/kg). Повисока 

специфична моќ претставува способност да батеријата брзо дава и одзима енергија.  

Волуменска специфична моќ е всушност густина на моќ и оваа величина 

претставува количеството на моќ за единица волумен од батеријата. Ако батеријата има 

висока специфична енергија, ниска специфична моќ, тоа значи дека батеријата може да 

складира големо количество на енергија, но ја спроведува споро.  

 Енергетска ефикасност 

Оваа важна големина ја покажува ефикасноста на енергетската конверзија на 

батеријата, која во голем дел зависи од внатрешниот отпор на батеријата. Може да се 

претстави како односот од електричната енергија доставена од батеријата со количината 

на потребна енергија за полнење за да батеријата се врати во претходната состојба на 

наполнетост пред нејзиното празнење. Ефикасноста опаѓа значително ако батеријата се 

празни и полни многу брзо. Најчесто, енергетската ефикасност на батериите е во опсекот 

од 55-95%. 

Број на длабоки циклуси и живот на батеријата 

Хибридните електрични возила можат да бидат изложени на неколку стотици 

длабоки циклуси кои ќе идат и до 80% DOD на батеријата. Различните видови на батерии 

и нивен дизајн, резултира со различен број на длабоки циклуси. Исто така, начинот на 

употреба има влијание врз бројот на длабоки циклуси кои батеријата може да ги издржи 

пред да таа биде неисправна. Обично се очекува од батериите кои се користат во возилата 

да имаат околу 600 длабоки циклуси. Оваа спецификација е од голема важност бидејќи 

влијае врз животот на батеријата. Генерално, би требало да ги намалиме шансите за DOD 

во контролната стратегија за хибридните електрични возила, за да се намалат 

оперативните трошоци на возилото. 
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3.2.2.3. Компарација на различни технологии за складирање на енергија  

Различни технологии за складирање на енергија, вклучувајќи ги, но не и 

ограничувајќи ги тие покажани во табела 1 се најчесто користени во возилата.  

Вид на 

батерија 

Густина на 

енергија 

Густина 

на моќ 

Време на 

живот 

 Цена  

 Wh/kg W/kg циклуси години €/kWh  

Олово 30-35 200-300 300-400 2-3 100-

150 

 

Никел-

кадмиум 

45-50 80-175 >2000 3-10 <600 Токсичност 

Никел метал 

хидрид 

60-70 200-300 >2000 10 300-

350 

 

Литиум-

јонски 

90-150 500-700 >1000 >5 300-

600 

 

Литиум 

полимер 

110-130 300 <600 - 300 До 100°С 

Цинк воздух 100-220 100 - - 60 Не се полнат 

повторно 
 Табела 1. Споредба на технологии за скадирање на енергија  

Напредните батерии од оловна киселина и литиум јонските батерии се 

најветувачки за употреба во хибридните електрични возила. Батерија претставува 

електрохемиска келија која може да конвертира хемиска енергија во електрична енергија. 

Таа се содржи од три главни дела: електролит, анода и катода. Кај анодата, кој 

претставува негативен дел, се одвива оксидирачка реакција и при тоа електролитот губи 

електрони. Кај катодата, позитивниот дел, се одвива редуцирачка реакција и електролитот 

добива електрони. Помеѓу двете електроди постои шуплив сепаратор.  

3.2.2.4. Литиум јонски батерии 

Кај литиум јонските батерии, литиум јонови алтернативно се движат во и од 

решетката при полнење и празнење. Литиум јонската батерија содржи анода и катода кои 

се напревени од литиум кобалт оксид и јаглерод. Овие плочи и сепараторот се потопуваат 

во растворач кој најчесто е етер. Ваквите батерии можат да бидат направени со висока 

енергетска густина. Вкупната повратна хемиска реакција која се случува во литиум јонска 

батерија е: 

 

Литиум јонските батерии го немаат т.н. „мемориски ефект“ што предизвикува кај 

другите батерии кои повторно можат да се полнат, да го изгубат своето максимално ниво 

на наполнетост кога повторливо се полнат или кога не се полнат целосно. 
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 Литиум јонските батерии помалку влијаат врз околината поради нивниот состав. 

Имаат мала брзина на самостојно празнење, со што во голема мерка го зголемуваат 

дејството кога батеријата има идеални карактеристики. Овие батерии исто така имаат и 

повисок размер на  моќ во однос на волумен, што ги прави идеални за употреба во 

автомобилската индустрија.  

Литиум јонските батерии имаат значајни ограничувања во однос на безбедноста. 

Тие се многу поосетливи вp однос на прекуумерно полнење и празнење. Прекуумерното 

полнење или празнење на батеријата може значајно да ги оштети плочите кои се наоѓаат 

внатре во батеријата. Исто така може да предизвика да електролитот поминува во гасна 

состојба, со што се зголемува притисокот внатре во батеријата, што може да предизвика 

експлозија, па затоа е потребен прецизен систем за регулирање. При ваквите процеси, 

намалувањето на животот на батеријата е многу поголем во однос на другите видови на 

батерии. Истите реакции се одвиваат ако батеријата се користи неправилно, што води до 

прегревање на батеријта и можност за експлозија. 

Ладење на батериите 

Процесот на ладење на батериите воглавно може да се одвива на три начини, односно со: 

 Воздушно ладење 

 Водено ладење 

 Ладење со разладен флуид 

Воздушното ладење може да се одвива преку: 

 Дирекно ладење на ќелиите  

 Ладење со помош на перки 

 Со спроведување на ладен воздух од посебен разменувач на топлина 

 Со ладен воздух од кабината за патници 

Процесите кои се применуваат при водено ладење се: 

 Ладење со мешавина од вода и гликол (антифриз) 

 Ладење на гликол мешавината со климатскиот уред 

 Ладење на гликол мешавината со околниот воздух 

Ладењето со разладен флуид може да се одвива преку дирекно ладење на ќелиите со 

експандерот на климатскиот уред 
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Сл.7 Дирекно воздушно ладење кај Toyota Prius 

Споредба на карактеристиките на различни литиум јонски батерии  

Како типични параметри за литиум јонските ќелии може да се земат: 

 Номинален напон: 1.5-3.6 V  

 Опсек на напонот: 1.0-4.2 V  

 Облик на кривата на празнење: рамна, остра или со чекори 

 Опсек на температура: -30 до +60 °С 

 Енергетска густина и густина на моќ: во зависност од активните материјали 

 Циклуси:> 3000 циклуси (10 до 90% DOD) 

 Можност за висока струја: до 50С  

 Самостојно празнење: 1-2% месечно 

Важно е да се напомене дека параметрите зависат од активните материјали. Затоа во 

продолжение ќе бидат претставени најчесто користени видови на литиум јонски батерии и 

нивните карактеристики. 
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LiCoO2 ќелија 

 Номинален напон: 3.6 V 

 Опсек на напонот: 2.5-4.2 V 

 Облик на кривата на празнење: малце искривена 

 Опсек на температура: -30 до +60 °С 

 Енергетска густина и густина на моќ: во зависност од дизајнот на ќелиите 

 Циклуси:> 3000 циклуси (10 до 90% DOD) 

 Можност за висока струја: 3 С до 50 С 

 Самостојно празнење: 1-2% месечно 

 Прекуумерно полнење: ексотермична декомпозиција на LiCoO2, експлозија, оган 

Li(NixCoyMnz)O2 ќелија 

 Номинален напон: 3.6 V 

 Опсек на напонот: 2.5-4.2 V 

 Облик на кривата на празнење: малце искривена 

 Опсек на температура: -30 до +60 °С 

 Енергетска густина и густина на моќ: во зависност од дизајнот на ќелиите 

 Циклуси:> 3000 циклуси (10 до 90% DOD) 

 Можност за висока струја: 3 С до 50 С 

 Самостојно празнење: 1-2% месечно 

 Прекуумерно полнење: декомпозиција на електролитот 

LiMn2O4 ќелија 

 Номинален напон: 3.6 V 

 Опсек на напонот: 2.5-4.2 V 

 Облик на кривата на празнење: карактеристичен чекор на 3.7 V 

 Опсек на температура: -20 до +50 °С 

 Енергетска густина и густина на моќ: во зависност од дизајнот на ќелиите 

 Циклуси:> 500 циклуси (10 до 90% DOD) 

 Можност за висока струја: 3 С до 50 С 

 Самостојно празнење: 1-2% месечно 

 Прекуумерно полнење: декомпозиција на електролитот 
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LiFePO4 

 Номинален напон: 3.3 V 

 Опсек на напонот: 2.0-3.6 V 

 Облик на кривата на празнење: рамна со хистерезис 

 Опсек на температура: -20 до +60 °С 

 Енергетска густина и густина на моќ: во зависност од дизајнот на ќелиите 

 Циклуси:> 3000 циклуси (10 до 90% DOD) 

 Можност за висока струја: 3 С до 50 С 

 Самостојно празнење: 1-2% месечно 

 Прекуумерно полнење: декомпозиција на електролитот 

Како севкупен заклучок од литиум јонските батерии може да се истакнат неколку 

предности и недостатоци кои тие ги имаат: 

 Предности: 

o Висока енергетска густина и густина на моќ 

o Долг циклусен живот 

o Ниска вредност на самопразнење 

 Недостатоци 

o Критична при операции надвор од дозволените рамки на напон и 

температура 

o Лоши карактеристики при ниски температури 

o Краток живот при работа кога батеријата се полни 
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4.Хибридни електрични возила 

4.1. Поими за хибридни електрични возила според директива 2007/46/ЕС 

Според директивата 2007/46 од Европската унија, под хибридно моторно возило се 

подразбира возило кое има најмалку два различни енергетски конвертори и два различни 

склада на енергија, за цел на погон на возилото. 

Под хибридно електрично возило се подразбира хибридно возило кое за 

механичкиот погон добива енергија од двата извори на складирана енергија/моќ: 

- Гориво 

- Електричен извор на енергија/моќ (пр. батерија, капацитатор, 

замавник/генератор итн.) 

4.2. Типови на хибридни електрични возила според врската на погонот 
Хибридното електрично возило ги користи и моторот со внатрешно согорување и 

електричниот мотор/генератор за погон. Двете погонски единици, можат да бидат 

поврзани сериски или паралелно, во зависност од текот на силината. Кога моторот со 

внатрешно согорување и електричниот мотор се поврзани сериски, тогаш хибридното 

електрично возило е сериски хибрид, каде што само електричниот мотор може да го 

погонува. Ако пак врската е паралелена, тогаш хибридното електрично возило е паралелен 

хибрид, каде што и електричниот мотор и моторот со внатрешно согорување можат да 

предаваат вртежен момент кон тркалата.  

4.2.1. Хибридни електрични возила со сериска врска на погонот 

На слика бр.8 е прикажана конфигурација на сериско хибридно електрично возило. 

Во овој вид на хибридни електрични возила, моторот со внатрешно согорување е главниот 

конвертер на енергија, што ја конвертира енергијата на горивото во механичка енергија. 

Излезната механичка енергија од моторот со внатрешно согорување е потоа конвертирана 

во електрична енергија од страна на генераторот. Електричниот мотор го задвижува 

главниот преносник користејќи електрична енергија креирана од генераторот или 

складирана во батеријата. Бидејќи моторот со внатрешно согорување не е поврзан со 

тркалата, брзината на моторот може да биде контролирана независно од брзината на 

возилото. Тоа ја упростува контролата на моторот и овозможува да моторот работи на 

својот оптимален режим со што би се добила најдобра економичност. Исто така дава 

слобода за самата позиција на моторот. Во сериските хибридни електрични возила нема 

потреба од традиционалната механичка трансмисија.  
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Сл.8 Архитектура на хибридно електрично возило со сериска врска на погонот 

Во однос на условите во кои се управува возилото, погонските компоненти на 

сериското хибридно електрично возило може да се управува во следниве комбинации: 

 Работа само на батеријата. Кога батеријата има доволно енергија и 

оптоварувањата на возилото се мали, возилото е снабдувано со енергија само од 

батеријата. 

 Комбиниран погон. При високи барања на возилото, односно при високи 

оптоварувања, моторот со внатрешно согорување, а со тоа генераторот се вклучува 

и заедно со батеријата снабдуваат енергија на електричниот мотор. 

 Работа само на моторот со внатершно согорување. При возење на автопат и при 

релативно високи енергетски барања, генераторот е вклучен. Батеријата не се ни 

полни ни празни. Ова е поради тоа што состојбата на наполнетост на батеријата 

(SOC) е веќе на високо ниво, но поради високите барања на возилото не се 

дозволува да моторот со внатешно согорување се исклучи. 

 Поделба на моќта. Кога генераторот е вклучен, а енергетските барања на возилото 

се под оптималниот режим на генераторот и состојбата на наполнетост на 

батеријата е ниска, тогаш дел од енергијата добиена од генераторот се користи за 

полнење на батеријата. 

 Стационарно полнење. Батеријата се полни од генераторот без возилото да се 

движи. 

 Регенеративно кочење. Електричниот мотор работи како генератор, при што ја 

конвертира кинетичката енергија на возилото во електрична енергија и ја полни 

батеријата. 
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Предности на сериските хибридни електрични возила се: 

 Моторот со внатешно согорување може да биде оптимизиран 

 Можност за помали мотори 

 Поедноставна трансмисија, можност за поставување на мотор на секое тркало 

 Едноставна стратегија за контролирање 

Како недостатоци може да се напоменат: 

 Конвертирање на енергијата два пати (мотор со внатрешно согорување со 

генератор, па електричен мотор), плус батерија 

 Додатна тежина и цена поради дополнителни компоненети 

 Електричниот моторот и генераторот се во целосна големина за да ги задовлат 

барањата на возилото 

Сл.9 Chevrolet Volt, пример за хибридно електрично возило со сериска врска на погонот 
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Сл.10 Архитектура на хибридно електрично возило со сериска врска на погонот со тек на енергија 
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4.2.2. Хибридни електрични возила со паралелна врска на погонот 

На сликата 11 е покажана конфигурација на паралелено хибридно електрично 

возило. Во оваа конфигурација, моторот со внатрешно согорување и електричниот мотор 

можат да предадат вртежен момент на тркалата. Моторот со внатрешно согорување и 

електричниот мотор се поврзани со главниот преносник преку механизми како спојки, 

ремени и запчаници. И моторот со внатешно согорување и електричниот мотор може да 

предадат вртежен момент на главниот преносник, или во комбиниран режим или посебно. 

Електричниот мотор може да биде употребен како генератор за да ја враќа кинетичката 

енергија при кочење.  

 

Сл.11 Архитектура на хибридно електрично возило со паралелна врска на погонот 

Паралелните хибридни електрични возила ги имаат следниве режими на работа: 

 Работа само на електричниот мотор. Кога батеријата има доволно енергија и 

побарувачката на возилото, односно неговите отпори се ниски, тогаш моторот со 

внатешно согорување е исклучен и возилото е погонувано само од електричниот 

мотор и батеријата. 

 Комбинирана работа. При високи енергетски барања на возилото, односно при 

големи отпори, моторот со внатрешно согорување се вклучува и заедно со 

електричниот мотор снабдуваат вртежен момент кон тркалата. 

 Работа само на моторот со внатершно согорување. При возење на автопат и при 

релативно високи енергетски барања, моторот со внатрешно согорување ја 

снабдува целата енергија потребна за погонување на возилото, додека 

електричниот мотор мирува. Ова е поради тоа што состојбата на наполнетост на 

батеријата (SOC) е веќе на високо ниво, но барањата на возилото не дозволуваат да 

моторот со внатрешно согорување се исклучи или пак тоа не би било економично. 
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 Режим на поделба на моќта. Кога моторот со внатершно согорување е вклучен, но 

енергетските барања на возилото се ниски и состојбата на наполнетост на 

батеријата е исто така ниска, тогаш дел од енергијата на моторот се конвертира во 

електрична енергија од електричниот мотор и со тоа се полни батеријата. 

 Полнење во стационарен режим. Во овој режим батеријата се полни од 

електричниот мотор кој работи како генератор и е погонуван од моторот со 

внатрешно согорување, без возилото да се движи. 

 Режим на регенеративно кочење. Електричниот мотор работи како генератор и ја 

конвертира кинетичката енергија на возилото во електрична и ја складира во 

батеријата. Во регенеративен режим, во принцип е возможно да моторот со 

внатрешно согорување покрај тоа што ќе го погонува возилото, да снабдува 

дополнителна електрична енергија, за да се наполни батеријата побрзо. Во овој 

случај, потребно е да контролерите на електричниот мотор и моторот со внатершно 

согорување бидат соодветно координирани. 

 

Сл.12 Honda Civic, пример за хибридно електрично возило со паралелна врска на погонот 
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Предности на паралелните хибридни електрични возила се: 

 Работата на моторот со внатрешно согорување може да се оптимира 

 Флексибилни во поглед на конфигурации и дава простор за оптимизација на 

потрошувачката на гориво и емисијата на штетни гасови 

 Намалена големина на моторот со внатрешно согорување 

 Можност за Plug-in хибрид за понатамошно подобрување на потрошувачката на 

гориво и емисијата на штетни гасови 

Недостатоци на паралелните хибридни електрични возила се: 

 Комплицирана стратегија на управување 

 Комплексна трансмисија 

 

Сл.13 Архитектура на паралелно хибридно електрично возило со паралелна врска на погонот со тек на 

енергијата 
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4.2.3. Други видови на хибридни електрични возила според врската на погонот 

- Хибридни електрични возила со сериско- паралелна врска на погонот 

Хибридните електрични возила со сериско- паралелна врска на погонот се 

прикажани на слика 14 и тие ги вклучуваат карактеристиките и на возилата со сериска 

врска на погонот и на тие со паралелна. Оттаму, може да работат и како хибридни 

електрични возила со сериска врска на погонот и како возила со паралелна врска на 

погонот. За разлика од возилата со сериска врска на погонот, хибридните електрични 

возила со сериско- паралелна врска на погонот имаат механичка врска помеѓу моторот 

и главниот преносник, така да моторот може дирекно да ги погонува тркалата. Во 

споредба со возилата со паралелна врска на погонот, овие хибриди имаат втор 

електричен мотор кој воглавно има функција на генератор.  

 

Сл. 14 Архитектура на хибридно електрично возило со сериско- паралелна врска на погонот 

 Бидејќи овие хибридни возила можат да работат и како возила со сериска или 

паралелна врска на погонот, нивната економичност и начин на работа може да биде 

оптимизирана во однос на возните услови. Но, поради зголемен број на компоненти и 

комплексност, овие возила се поскапи од возилата со сериска или паралелна врска на 

погонот.  

- Хибридни електрични возила со комплексна врска на погонот 

 Хибридни електрични возила со комплексна врска на погонот најчесто содржат 

планетарни преносници и повеќе електрични мотори (во случајот на погон на сите 

тркала). Еден типичен пример за вакво возило е возилото со погон на четири тркала 

(4WD) кое е прикажано на сликата 15. Генераторот во овој систем се употребува за 

реализирање на операциите потребни при сериска врска како и за контрола на 

режимите на работа на моторот за остварување на максимална ефикасност. Двата 

електрични мотори се употребуваат за да овозможат погон на возилото на сите тркала, 

како и за да ја подобрат ефикасноста на регенеративното кочење.  
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Сл. 15 Електирчен систем со погон на четири тркала користејќи комплексна архитектура 

4.3. Ниво на хибридизација 

4.3.1. Микро хибриди 

Всушност под овој тип на возила, спаѓаат оние кои го поседуваат старт-стоп 

системот. Старт- стоп системите автоматски го исклучуваат и повторно вклучуваат 

моторот со внатрешно согорување, со цел да го намалат времето во кое моторот работи во 

празен од, со што ја намалуваат потрошувачката на гориво и емисијата на штетни гасови. 

Овие системи се најпогодни за возилата кои поминуваат голем дел од времето во 

сообраќаен метеж или често застануваат на семафори. Оваа технологија е застапена кај 

сите хибридни електрични возила. Кај не хибридните возила, заштедата на гориво од овие 

системи се во опсекот од 5 до 10%. 

4.3.2. „Средни“ (Mild) хибриди 

„Средни“ хибриди (сл. 16) претставуваат возила со мотор со внатрешно согорување 

кои се опремени со електрична единица (составена од еден мотор/генератор кои се 

поврзани во паралелена врска) дозволувајќи да моторот со внатрешно согорување биде 

исклучен кога возилото се движи, а притоа е во неутрална позиција на менувачот (пр. при 

надолнина), кога возилото кочи или запира, а притоа да моторот биде брзо стартуван при 

потреба. Овој вид на хибриди може да вклучуваат и регенеративно кочење и некое ниво на 

помагање на моторот со внатрешно согорување, но „средните“ хибриди немаат режим на 

работа каде електричниот мотор е единствената погонска единица.  
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Електричниот мотор овозможува подобра ефикасност во заменувањето на 

стартерот и алтернаторот. Овие хибриди немаат потреба од исто ниво на енергија од 

батеријата и не постигнуваат исто подобрување во економичноста како целосните 

хибриди. Како предност на овие возила би можело да се издвои тоа што се помалку скапи. 

 

Сл. 16 „Средно“ хибридно возило 

 

 

4.3.3. Целосни хибриди 

 Целосно хибридно електрично возило (сл.17), е возило кое може да биде 

погонувано само од моторот со внатрешно согорување, само од електричниот мотор или 

од комбинација од двете. Toyota Prius, Ford Fusion Hybrid, Kia Optima Hybrid, се примери 

за целосни хибридни електрични возила, бидејќи можат да бидат погонувани само од 

електричниот мотор. За потребите на вакво возило е потребна голема батерија со висок 

капацитет.  
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Поради хибридниот погон на Toyota Prius, како и нејзината аеродинамика и 

оптимизирање на работата  моторот, овозможува 25-40% заштеда на гориво во споредба 

со конвенцијално возило со слична тежина и големина.   

 

Сл. 17 Целосно хибридни возило 

 

4.3.4. Plug-in хибридни електрични возила 

4.3.4.1. Општо 

Plug- in хибридните електрични возила (сл. 18) се разликуваат од хибридните 

електрични возила во тоа што имаат можност за полнење на батеријата од надворешен 

извор на енергија (пр. од домаќинството). Со цел да се зголеми флексибилноста на 

системот, возможно е да преку моторот со внатершно согорување или батеријата се 

генерира наизменична струја и да се оддава истата на електричната мрежа. Бидејќи овие 

хибридни возила овозможуваат да бидат полнети од надворешен извор на енергија, 

корисно е да истите имаат поголеми батерии од стандардните хибридни електрични 

возила. Поголема батерија не е задолжително за Plug- in хибридно електрично возило, но 

таа допринесува за подобра економичност на возилото и го зголемува опсекот на движење 

на возилото кога е целосно наполнета. Сепак големината на батеријата примарно зависи 

од расположливиот простор во возилото. 
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Како предности на Plug- in хибридните електрични возила може да се издвојат 

нивната зголемена економичност, помалата емисија на штетни гасови, зголемен опсек на 

движење на возилото, како и можноста да возилото се поврзе со електричната мрежа. 

Нивните недостатоци се однесуваат примарно на цената на батериите, како и потребата да 

се инсталираат специјални станици за полнење.   

 

Сл. 18 Plug- in хибридно електрично возило 

4.3.4.2. Видови на Plug-in хибридни електрични возила 

- Електрични возила со зголемен опсек на движење 

Plug-in хибридните електрични возила често се нарекуваат електрични возила со 

зголемен опсек на движење, во таа смисла што овие возила секогаш имаат мотор со 

внатрешно согорување кој може да служи за погонување на возилото кога батеријата е 

целосно потрошена. Исто така овие возила обезбедуваат висока економичност поради 

големата батерија која може да прифати поголема регенеративна енергија од кочењето и 

да обезбеди поголема флексибилност за оптимизација на моторот со внатрешно 

согорување при неговата работа.  

Но, овие возила, како на пример Chevrolet Volt, мора да бидат опремени со голем 

електричен мотор со цел да возилото може да се погонува само од него, при секакви возни 

услови. Се покажало дека при некои возни услови, погон само од електричниот мотор не е 

корисно, поради ограничената енергија која батеријата може да ја оддаде.  
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- „Мешани“ Plug-in хибридни електрични возила 

Овие Plug-in хибридни електрични возила стануваат се попопуларни поради нивната 

пониска цена (помал електричен мотор, помала батерија), како и можноста за 

оптимизирање на економичноста во зависност од различните возни услови. Споредено со 

електрично возило со зголемен опсек на движење, овие возила често имаат паралелна или 

комплексна конфигурација на погонот, во која електричниот мотор и моторот со 

внатрешно согорување можат дирекно да го погонуваат возилото. Моторот со внатрешно 

согорување се користи само за погон при високи барања на возилото, па затоа големината 

на електричниот мотор како и големината на батеријата е помала во однос на 

електричните возила со зголемен опсек на движење.  

Хибридните возила со планетарни преносници, како Toyota Prius, можат да бидат 

земени како паралелни конфигурации бидејќи електричниот мотор е во паралелна врска 

со моторот со внатрешно согорување, додека генераторот се користи оптимизација на 

работата на моторот со внатрешно согорување.  

 

 

Сл. 19 Архитектура на хибридно возило во зависност од неговото ниво на хибридизација 
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4.3.5. Споредба помеѓу електрично возило, микро, среден, целосен и plug- in хибридно 

електрично возило 

 Споредбата на овие возила е прикажана на табелата 2 подоле. На истата можат да 

се воочат технологиите што секое од овие возила ги содржи како и нивните придобивки 

во однос на економичноста. 

 

Табела 2. Споредба на хибридни електрични возила според нивото на хибридизација 
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4.4. Определување на погонските компоненти 

4.4.1. Определување на погонските компоненти кај класичните возила 

 Под избор на погонски компоненти кај класичните возила се подразбира правилен 

избор на моторот со внатрешно согорување, како единствена единица која овозможува 

движење на возилото. Поради неповолната надворешна карактеристика на моторите со 

внатрешно согорување со нив задолжително се вградува трансмисија. 

 Кај класичните возила прво се избира концептот на возилото, односно за каков тип 

на возило се работи (патничко, товарно, работно итн), како и во која група истото би 

спаѓало (спортско, луксузно, класично). Крактеристични барања во однос на 

перформансите се достигнување на определена максимална брзина, време на залет на 

возилото, можност за искачување на определена нагорнина, можност за влечење на 

определен товар итн. Време на залет на возилото претставува времето кое е потребно за 

возилото да забрза од мирување до посакувана брзина како 80 или 100 km/h. Соогласно со 

тоа во која категорија спаѓа возилото, перформансите кои треба да ги задоволи моторот со 

внатрешно согорување се различни, па така за едно спортско возило би се очекувало да 

има кратко време на залет и висока максимална брзина, додека од товарно возило би се 

очекувало да има можност за влечење на поголеми товари. Влечната сила што се 

остварува на погонските тркала, а се добива од моторот, треба да ги совлада сите отпори 

при движење на возилото, но треба да биде под границата на силата на прилепувањето. 

При рамномерно движење на возилото дејствуваат следниве отпори: 

, каде: 

 

Rf - отпор на тркалањето 

Rv – отпор на воздухот 

Rα- отпор на нагорнина 

  

 

 

 

 

 



 

41 
 

Знаејќи го изразот за влечната сила и промената на брзината на движењето на 

возилото, како и користејќи ја графичката зависност на надворешната брзинска 

карактеристика на моторот, се добива графичка презентација на промената на силата на 

обемот на погонските тркала во зависност од брзината на движење на возилото. 

 

Сл 20. Промена на силата на обемот на погонските тркала во завизност од брзината на движење 
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Сл.21 Дијаграм на влечење на возилата  

Доколку во дијаграмот на слика 20 се внесат отпорите на движењето, ќе се добие 

графичка зависност на влечната сила на обемот на погонските тркала и отпорите на 

движењето на возилото во функција од брзината (слика 21), што претставува дијаграм на 

влечење на возилата со степенест менувач. Од ваквиот дијаграм можат да се определат 

максималната брзина на возење во одделни степени на пренос, големината на угорнината 

што возилото може да ја совлада и резервната сила во одделни сепени на пренос. Fw 

претставува вишок на силата што се користи за забрзување, за совладување на отпорите 

на угорница или за други отпори. 
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4.4.2. Определување на погонските компоненти кај хибридните електрични возила 

 4.4.2.1. Возни циклуси 

 Од расположливата литература, определувањето на погонските компоненти кај 

хибридните електрични возила се одвива на еден малку поинаков начин. Имено, за 

определување на влечно- динамичките перформансите кај овие возила се користат возни 

циклуси. Возни циклуси се стандардизирани тестови на брзината на возилото во однос на 

времето со кои покрај влечно-динамичките перформанси на возилото, може да се 

определи и неговата економичност и емисијата на штетни гасови.  

 Според стадардите на Соединетите Американски Држави, перформанси кои едно 

патничко возило треба да ги достигне се: 

 0-60 mph: ≤12 секунди 

 40-60 mph: ≤5.3 секунди 

 0-85 mph: ≤23.4 секунди 

 Максимална брзина: 85 mph 

 Максимална нагорнина при 55 mph: 6.5% 

Потребната моќ за движење на возилото може да биде пресметана од возните циклуси, 

во зависност од масата на возилото. На слика 22 е даден пример на потребната моќ за 

погон на возило со вкупна маса од 1380 kg според US06 возниот циклус. US06 е агресивен 

возен циклус и тој се користи и за определување на економичност на возилото и емисијата 

на штетни гасови. Позитивната моќ е поради забрзувањето, додека негативната моќ е 

поради забавувањето. Дел од негативната моќ која е предизвикана од кочењето, може да 

биде регенерирана кај хибридните електрични возила.  
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Сл. 22 (а) US06 возниот циклус; (б) потребна моќ за погон на возилото кое се движи според US06 

возниот циклус 

 Економичноста на возилото се однесува на тоа колку километри може возилото да 

патува за единица на гориво. Честа мерна единица е километри за литар гориво. За 

електричите и хибридните електрични возила се користи еквивалент со кој се мери колку 

километри може возилото да помине со енргија еквивалентна на таа што се создава при 

согоување на литар гориво. Економичноста кај хибридните елктрични возила исто така 

зависи од возните циклуси.  
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4.4.2.2. Пример за определување на погонските компоненти кај хибридно електрично 

возило со паралелна врска на погонските елементи    

Концептот кој ќе се служи како пример за начинот на одбирање на погонските 

компоненти има паралелна стратегија на управување на погонските елементи при што 

главната цел е да се одржува моторот со внатрешно согорување во режим на висока 

ефикасност, со што се зголемува економичноста на возилото и се намалува емисијата на 

штетни гасови. Исто така, состојбата на наполнетост на батеријата се одржува во 

претходно определениот опсек. 

 Определувањето на погонските компоненти при овој пример е направен 

хиреархиски, почнувајќи на ниво на системи и завршувајќи на ниво на компоненети. 

Системското определување започнува со задавање на перформанси кои се очекува од 

возилото да ги исполни и тоа да го направи со минимална моќ. Специраните побарувања 

се: 

 Забрзување: од 0 до 100 km/h за 16 секунди 

 Нагорнина: 5° при 100 km/h и максимум 25° при 60 km/h 

 Брзина: 160 km/h (работа само на моторот со внатрешно согорување), 140 km/h 

(работа само на електричниот мотор) 

Параметрите на возилото се дадени во табелата прикажана подоле 

 

Табела 3. Параметри на возилото 

Кај ова возило за поедноставување се земени еден преносен однос и идеални 

запчаници кои немаат загуби. Примарниот извор на енергија се одлучува според 

контролната стратегија, додека определувањето на компоненетите е направено така да 

состојбата на наполнетост на батеријата има однапред определена вредност. 
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Електричниот мотор се одбира така да ги задоволува барањата во однос на 

забрзувањата и отпорите на возилото. Моторот работи во три подрачја како што е 

прикажано на слика 23, во зависност од различните брзини на возилото. Првото подрачје е 

наречено подрачје на константен вртежен момент/сила и се простира од 0 до номиналната 

брзината на моторот (vrm), а кореспондира на номиналната моќност на моторот. Од оваа 

брзина се до максималната брзина (vn), моторот работи во подрачјето на константна моќ. 

Во ова подрачје, вртежниот момент опаѓа инверзно на квадратот на брзината. Големината 

vrv претставува номинална брзина на возилото. Воглавно моторот работи во подрачјето на 

константен вртежен момент за брзо забрзување.  

 

Сл. 23 Пример за крива на влечна сила и брзина на возилото за електричен мотор 

Диференцијалната равенка која го дава забрзувањето кај хибридните електрични 

возила е дадена со: 

 

каде Fte претставува погонската сила, а FRL се отпорите кои дејствуваат на возилото. За 

поедноставување ќе претпоставиме дека FRL=0 и Km=1, па равенката ја добива следната 

форма: 
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Возило со маса од 1767 kg за да се движи со забрзување од 1.74 m/s
2
 треба да има 

просечна сила од 3067.7 N на контактот помеѓу патната подлога и тркалото, приближно 

857 Nm вртежен момент на тркалата. Од сликата 24 можеме да забележиме дека овие се 

потребните големини за да возилото го исполни критериумот да забрза од 0-100 km/h за 16 

секунди. 

 

Сл.24 Забрзување на возило во зависност од силата меѓу патната подлогата и тркалото 

 Потребната моќ за достигнување на ова забрзување е дадено на слика 25 и тоа 

изнесува отприлика 95 kW. 

 

Сл.25 Потребна моќ на електричниот мотор за достигнување на забрзување од 0-100 km/h за 16 секунди 
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Со интегрирање на претходната равенка за забрзување за временски период од tf и 

за крајна брзина од vrv добиваме: 

 

 Левиот интеграл може да биде разделен во два интеграли, еден за подрачјето на 

константен вртежен момент и еден за подрачјето на константна моќ, 

 

 Решавајќи за Pm добиваме: 

 

 Ако моторот забрзува од 0 до vrv во tf секунди во подрачјето на константна моќ, 

потребната моќ е минимална, дури е половина од потребната моќ ако моторот работи во 

подрачјето на константен вртежен момент. Ефектот на зголемување на подрачјето на 

константа моќ е прикажано на слика 26. Подрачјето на константна моќ може да се 

дефинира како односот vrm/vrv, можеме да забележиме од слика 26, дека со однос од 1:4, 

намалувањето на потребната моќ Pm за определено време tf станува незначително. Однос 

од 1:1 одговара на подрачје со константен вртежен момент. Како што подрачјето на 

константна моќ се зголемува, така и потребниот вртежен момент се зголемува, како што е 

прикажано погоре на слика 23. Затоа е потребен компромис помеѓу вртежниот момент на 

моторот и неговата моќност, во зависност од барањата на возилото.  
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Сл.26 Моќта на моторот како функција од односот на константна моќ 

 Претходната дискусија е кога се занемаруваат отпорите кои дејствуваат на 

возилото. Кога тие се вклучени, ја имаме следната равенка: 

 

 Мотор со моќност од 95kW е потребен за да се задоволат барањата во однос на 

забрзувањето. Но, вкупната моќност на возилото исто така треба да ги задоволат и 

барањата за максимална брзина на возилото. На слика 27 се прикажани барањата во однос 

на моќноста во однос на различни нагорнини. Равенката според која е исцртан графикот е: 

, каде: 

 ηt претставува коефициент на ефикасност на трансмисијата и изнесува ηt=0.92 

 Cf e коефициент на отпор на тркалање 

 ρ е густина на воздухот 

 Cd e коефициент на отпор на воздухот 

 Af е челна површина на возилото 

 



 

50 
 

Барањата во однос на моќноста зависат од максималната брзина на возилото и 

максималната нагорнина кое тоа треба да ја искачи при таа брзина. Во нашиот случај, 

барањата се 140 km/h (при работа само на моторот со внатрешно согорување) и 160 km/h 

(при работа само на електричниот мотор). Од слика 27, може да се забележи дека 

потребната моќ на моторот треба да е 38 kW. Бидејќи оваа вредност е помала од таа 

потребна за исполнување на барањата во однос на забрзувањето, за да можат двете барања 

да бидат исполнети се одбира моторот со поголема вредност на моќноста, односно се 

одбира електричен мотор со моќ од 95 kW. 

 

Сл.27 Потребна моќност на моторот во зависност од максималната брзина на возилото и нагорнината 

при која таа треба да се оствари 
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 На слика 28 е прикажан мотор со внатрешно согорување со моќност од 55 kW и 

неговите карактеристични криви на вртежен момент и моќност во однос на број на вртежи 

на моторот, при отвореност на крилцето од 80 и 90°. За добивање на висок вртежен 

момент, моторот со внатрешно согорување мора да работи при умерен број на вртежи. 

Исто така ефикасноста на моторот, иако не е прикажана во сликата, е највисока при 

умерен број на вртежи.  

 

Сл.28 Карактеристики на мотор со внатрешно согорување 

 Моторот со внатрешно согорување треба да биде така одбран да може да ги 

совлада отпорите кои дејствуваат на возилото и да може да ги полни батериите. Од слика 

28, за да се достигне брзина од 160 km/h само со моторот со внатрешно согорување, 

истиот треба да има моќност од 45 kW. Ако претпоставиме дека е потребна моќ од уште 

10 kW за совладување на останатите барања како климатскиот уред, светлата и сл, тогаш 

вкупната потребна моќ на моторот со внатрешно согорување треба да биде најмалку 55 

kW. 

 Досега електричниот мотор и моторот со внатрешно согрување беа определени 

според барањата во однос на максималната брзина и забрзувањето. На слика 29 е 

прикажана потребната моќ кое на возилото би му била потребна за совладувње на 

различни нагорнини од 0°, 5°, 10°, 15°, 20° и 25°.  
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Сл.29 Потребна моќ во однос на различни нагорнини и брзини при кои тие нагорнини треба да бидат 

совладени 

 Од сликата 29 може да се види дека отприлика моќности од 60 kW и 140 kW се 

потребни за исполнување на барањата од движење на возилото со 100 km/h при 5° 

нагорнина и движење на возилото со 60 km/h при 25° нагорнина. Достапната моќ на 

возилото е збирот од достапната моќ на моторот со внатрешно согорување и електричниот 

мотор, односно во нашиот случај таа изнесува 150 kW (95 kW од електричнот мотор и 55 

kW од моторот со внатрешно согорување). Достапната моќ на возилото кое има вака 

определени погонски компоненти е поголема од потребната моќ за исполнување на  

барањата во однос на совладување на нагорнините, односно го задоволува овој услов. 
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5. Основни технички карактеристики на дел од актуелните модели 

5.1. Toyota Prius 

 Toyota Prius е првото масивно произведено модерно хибридно електрично возило, 

кое е првично произведено во 1997 година. Користи трансмисија со планетарни 

преносници наместо конвенцијалната трансмисија. Моторот со внатрешно согорување е 

поврзан со носачот на планетарните запчаници, а генераторот е поврзан за запчаникот 

сонце. Внатрешно назабениот запченик е поврзан со главниот преносник, како и 

електричниот мотор.  

 

Сл.30 Погонска шема на Toyota Prius 

Перформанси на возилото: 

0-100 km/h: 14.6 секунди 

Потрошувачка на гориво: 3.9 l/100 km 

CO2 емисија: 90 g/km 

4- цилиндричен мотор 100 kW моќност при 5200 вртежи во минута, максимален вртежен 

момент 142 Nm, при 4000 втрежи во минута 

Електричен мотор: 50 kW моќност при 1200-1540 вртежи во минута, 400 Nm втрежен 

момент при 0-1200 вртежи во минута 

Батерија: никел-метал хидрид со 168 ќелии 

Максимална брзина: 180 km/h 

Маса на возилото: 1805 kg 

Цена: 24 200 $ 
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5.2. Honda Civic Hybrid 
 Хибридното електрично возило Honda Civic има електричен мотор кој е поставен 

помеѓу моторот со внатрешно согорување и менувачот со континуирана промена на 

преносниот однос. Електричниот мотор или му помага на моторот со внатрешно 

согрување при високи барања на возилото или ја дели моќта на моторот при ниски 

барања, со што се полни батеријата. 

Перформанси на возилото: 

0-100 km/h: 12.6 секунди 

Потрошувачка на гориво: 5,2 l/100 km 

CO2 емисија: 109 g/km 

4- цилиндричен мотор 82 kW моќност при 5500 вртежи во минута, максимален вртежен 

момент 127 Nm, при 1000-3500 втрежи во минута 

Електричен мотор: 17 kW моќност при 1546-3000 вртежи во минута, 106 Nm втрежен 

момент при 500-1546 вртежи во минута 

Батерија: литиум- јонска со 20 kW моќност 

Максимална брзина: 189 km/h 

Маса на возилото: 1303 kg 

Цена: 25 000 $ 
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5.3. BMW i8 
 BMW i8  е plug-in хибридно електрично возило произведено во 2015.  

 

Сл. 31 BMW i8 

Перформанси на возилото: 

0-100 km/h: 4.4 секунди 

Потрошувачка на гориво: 2.1 l/100 km 

CO2 емисија: 49 g/km 

3- цилиндричен мотор 170 kW моќност при 5800 вртежи во минута, максимален вртежен 

момент 320 Nm, при 3700 втрежи во минута, ја погонува задната оска 

Електричен мотор: 96 kW моќност и 250 Nm вртежен момен, ја погонува предната оска 

Батерија: литиум- јонска 7.1 kWh 

Максимална брзина: 250 km/h 

Маса на возилото: 1485 kg 

Цена: 136 000 $ 
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Сл. 32 Погонски компоненти на BMW i8 

 

Сл. 33 Изглед на возилото без каросеријата 
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5.4. Porsche 918 Spyder 
 Porsche 918 Spyder е plug-in спортско хибрдно електрично возило произведено во 

2014 година. Ова е лимитирано возило во однос на производство, со 918 произведени 

возила кои беа целосно распородадени до декември 2014 година. 

 

Сл.34 Porsche 918 Spyder 

Возилото е погонувано од 4.6 литарски V8 мотор со моќност од 447 kW при 8700 

вртежи во минута. Исто така има заден електричен мотор со моќност од 115 kW кој служи 

за погонување на задната оска заедно со моторот со внатрешно согорување, а покрај тоа 

служи и како главен генератор. Предната оска е погонувана од 93 kW електричен мотор. 

Сето ова му дава на Porsche 918 Spyder моќност од 661 kW, односно 887 коњски сили и 

1275 Nm вртежен момент. Возилото е опремено со 6,8 kWh литиум јонска батерија со 312 

ќелии, што му овозможува на возилото опсек на движење од  19 km при чисто електричен 

погон. Возлото има потрошувачка од 3.0 l/100km и емисија на CO2 од 79 g/km. 

Возилото забрзува од 0-100 km/h за 2.8 секунди, од 0-200 km/h за 7.7 секунди и од 

0-300 km/h за 22 секунди. Максималната брзина кое може да ја достигне е 345 km/h. 

Цената на Porsche 918 Spyder изнесува 845 000 $. 
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Сл. 35 Погонски компоненети на возилото 
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6. Завршни согледувања и заклучок 
Во дипломската работа беа наведени еколошките аспекти кои водеа до хибридните 

електрични возила, како и поопширен опис и разгледување на овие возила, согледувајќи 

ги нивните категоризации и начин на функционирање. Исто така, беше разгледан изборот 

на погонските компоненти кај хибридните електрични возила и беа претставени неколку 

актуелни модели со нивните карактеристики. 

Од точка на гледање на сегашниот развој на техниката, главните белези на процесот на 

воведување на хибридните електрични возила може да се искаже преку следниве 

согледувања: 

 Хибридните електрични возила зафаќаат многу мал дел од пазарот, посебно во 

Република Македонија.  

 Последните анализи покажуваат тенденција кон постојано зголемување на 

хибридните електрични возила кои се регистрираат, тренд кој се очекува да 

продолжи и да има уште поголем раст во наредните години. 

 Анализирајќи ги решенијата на производителите се гледа дека не се издвојуваат 

посебни изведби кои се повторуваат, односно постојат мноштво модели кои имаат 

свои предности и ограничувања.  

 Постпродажбата е во фаза на рано учење поради краткиот период на застапеност на 

хибридните електрични возила. 

 Купувачите се во фаза на осознавање и заинтересираност, односно поголем дел од 

продажбата на овие возила е поради заинтригираност на купувачите. 

Главни предизвици со кои се соочуваат инженерите од областа на моторните возила 

се: 

 Добро познавање на одделните конструктивни изведби, кои што можат засега да се 

групираат како: 

o Хибридни електрични возила според видот на врската на погонските 

елементи. Според оваа поделба имаме хибридни електрични возила со 

сериска, паралелна, сериско-паралелна и комплексна врска на погонските 

елементи. Секоја од овие поделби има свои специфични карактеристики, 

како и предности и недостатоци. Конструкторите сеуште се немаат 

одлучено за едно решение кое ќе го сметаат за најдобро и според кое ќе се 

произведуваат идните модели, што наметнува потреба од познавање на сите 

изведби. 
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o Хибридни електрични возила според нивото на хибридизација. Според оваа 

поделба се среќаваат микро, средни, целосни и plug-in хибридни електрични 

возила. Секое од нив се разликува според технологиите кои ги поседува, 

како и нивото на заштеда на гориво и големината на електричниот мотор и 

батерии. 

 Од аспект на перформансите, доминираат нагласувањата на еколошките и 

енергетските аспекти и засега нема стандардизирани изведби за кои се прават 

стандардни споредби на перформансите. Во блиска иднина се очекува развој на 

потребните стандарди. 

 Во однос на потребата да хибридните електрични возила добро се познаваат и 

проектираат, потребно е подобрување на знаењето во областа на електромоторите, 

батериите, потребната електроника и електрични системи како и контролната 

стратегија за управување на погонските елементи.   
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