
Motorizarea
hybrid-electrica

Un pas spre
viitor



Ce este un sistem hibrid?

• Un sistem hibrid de autovehicul combină două surse 

de putere efectivă, cum  ar fi un motor cu ardere 

internă şi un  motor electric.

• Un vehicul hibrid este un vehicul care foloseste 

doua sau mai multe surse distincte de putere pentru 

a fi antrenat. 



• Autovehiculele hibride au fost facute cunoscute 
publicului in anii 1990 prin modelele Honda Insight si 
Toyota Prius, si sunt vazute de multi producatori ca 
tehnologiile viitorului pe piata auto. 



Istoria autovehiculului 
hibrid

• In 1901, Ferdinand Porsche a proiectat vehiculul 

hibrid numit „Mixte” (Fig. 1.2). Mixte a doborat 

numeroase recorduri de viteza, si a castigat raliul 

Excelberg in 1901, pilotata de Ferdinand Porsche. 

• Mixte foloseste un motor cu aprindere prin scanteie 

care antreneaza un generator, care la randul sau 

antreneaza motoarele elctrice pozitionate in rotile 

vehicului. Avea si un mic pachet de baterii pentru 

sustinere. A atins o viteza de 50 km/h si o putere de 

5.22 kW.



Vehiculul “Mixte”



Productia de Vehicule 
Hibride

• Toyota Prius 

• Trei deziderate au fost avute în vedere la realizarea 
acestui sistem de propulsie:

• utilizarea unui motor cu ardere internă cu randament 
ridicat;

• utilizarea unui sistem de control avansat care să asigure 
funcţionarea permanentă a sistemului la regimul optim;

• reducerea pierderilor de energie şi recuperarea 
acesteia.



Schema şi fluxul puterii în 
transmisia hibridă Toyota 

Prius



PROPULSIA HIBRIDA 
SOLUȚIE PENTRU 

REDUCEREA POLUĂRII

• Poluarea aerului este una dintre cele mai grave 

probleme, întrucât poate avea efecte atât pe 
termen scurt, dar mai ales pe termen mediu și lung. 

Substanţele emise în atmosferă constituie cauza 

unor probleme de mediu actuale, incluzând: acidii 

erea, precipitaţiile (depunerile) acide, efectul de 

seră, distrugerea stratului de ozon etc.



Reducerea emisiilor de 
gaze prin intermediul
propulsiilor hibride

• Mașinile HIBRIDE reușesc să reducă consumul de 

combustbil clasic prin utilizarea energiei electrice 

pe care o produc în mers.

• Deși consumul este mai mic, la baza propulsării 

mașinilor hibride este tot un combustibil fosil –

resursă neregenerabilă care se epuizează. 

http://www.eco-style.ro/2011/04/masini-hibride/


• Din această perspectivă, sistemul hibrid integral de 
la Toyota, Hybrid Synergy Drive, reprezintă soluția 

ideală. Este un sistem de propulsie revoluționar, 

care reușește un aparent paradox: să ofere o 

eficiență maximă în exploatare (consum redus de 

combustibil, emisii reduse – atât CO2, dar, spre 
deosebire de Diesel, și NOx și particule PM), în 

condițiile unor performanțe dinamice de excepție.



STUDIUL TRANSMISIILOR HIBRIDE PENTRU    

AUTOTURISME, TERMIC-ELECTRIC

• Sistemele de propulsie care au in componenta lor pe 

langa un sistem conventional cu motor cu ardere 

interna inca cel putin unul capabil sa furnizeze cuplu de 

tractiune la rotile automobilului, pe de o parte, si sa 

recupereze o parte din energia cinetica, in fazele de 

decelerare, pe de alta parte, sunt cunoscute sub 

denumirea de transmisii hibride. Se prezinta arhitecturile 

fundamentale ale sistemelor hibride.

• Tipuri de sisteme hibrid:

• Hibrid serie

• Hibrid paralel

• Hibrid mixt



Sisteme hibride in serie 

• Motorul cu ardere internă antrenează un generator, iar 
un motor electric foloseşte curentul electric generat 
pentru antrenarea roţilor vehiculului. Acest model este 
numit sistem hibrid în serie deoarece fluxul de putere 
către roţile vehiculului acţionează ca un sistem înseriat.

• Un sistem hibrid în serie poate fi folosit în cazul unui motor 
electric ce poate fi menţinut cu uşurintă in domeniul 
stabil al funcţionării acestuia, şi totodată acest sistem 
este capabil să furnizeze un surplus de energie electrică 
motorului electric care, la rîndul lui poate sa încarce 
bateria. Acest tip de sistem hibrid are doua “ motoare” :

• un generator (care are aceeaşi structură ca un motor 
electric);

• un motor electric.



Schema fluxului de 
putere la un sistem hibrid 

in serie



Sistemul hibrid paralel

• La sistemul hibrid în paralel atît motorul cu ardere 
interna cît şi motorul electric transmit putere la roţi, 
iar această putere poate fi furnizata de cele două 
motoare concomitent iar acest sistem se poate 
acomoda uşor unor situatii tipice predestinate.

• Acest tip este cunoscut sub numele de sistem 
paralel pentru că fluxul de putere “curge” către roţi 
in mod paralel.



Schema fluxului de putere 
la un sistem hibrid in 

paralel



Sistemul hibrid serie -
paralel 

• Acest tip de sistem hibrid combină avantajele sistemului 
serie cu cele în paralel în vederea maximizării 
avantajelor celor două sisteme.

• Are două motoare şi în funcţie de condiţiile rulării 
foloseşte doar motorul electric pentru antrenarea roţilor, 
sau puterea furnizată roţilor poate fi data atît de motorul 
electric cît şi de motorul cu ardere internă pentru a 
atinge un nivel maxim de eficienţă.

• Numele acestei tehnologii folosit de brandul Toyota este 
„Hybrid Synergy Drive”, si este folosita pe Prius, Camry si 
Highlander. 



Schema fluxului de putere 
la un sistem hibrid serie-

paralel



CONCLUZII

• Mașinile hibride (Hybrid cars) se referă la 

autovehicule care funcționează cu două tipuri de 

motoare, unul electric, și unul clasic, cu combustie 

internă. Folosirea celor două motoare alternează, și 
este aleasă automat de către computerul de bord. 
Toyota și Honda sunt doi dintre cei mai cunoscuți 
producători de hibride din lume.



Avantajele mașinilor 
hibrid

• mașinile hibride trebuie alimentate doar cu combusibil, nu și 
curent electric;

• curentul electric pe care îl folosesc este produs în mers, de 
motorul pe combustie și de asemenea din energia frânării;

• atunci când pui frana, bateria se alimentează cu energie 
electrică;

• computerul calculează când să alimenteze bateriile cu 
energie, și când să folosească energia din baterii pentru a 
alimenta motorul electric;

• mașinile hibrid nu necesită o infrastructură specială (stații de 
alimentare speciale), putand fi folosite oriunde există pompe 
de benzină obișnuite;



Dezavantajele mașinilor 
hibrid

• în primul sfert de ora de la pornire consumul este mai mare 
dacă afară este frig;

• faptul că mașinile sunt foarte silențioase la viteze mici, mai ales 
când utilizează doar motorul electric, pot fi periculoase în 
orașe, din cauza faptului că nu sunt sesizate ușor de către 
pietoni, persoane cu probleme de vedere, bicicliști etc., iar 
pentru a rezolva această problemă, modelul Chevrolet Volt 
are un sistem electronic de avetizare sonoră;

• mașinile hibride nu rezolvă problema utilizării combustibililor 
fosili, ele se bazează tot pe benzină, contribuind astfel la 
epuizarea acestor resurse neregenerabile;

• arderea benzinei într-un motor cu combustie înseamna 
poluare, deși în cazul mașinilor hibride poluarea atmosferică 
este mai mică decât la mașinile clasice, aceasta încă există.



• MULŢUMESC!


