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REZUMAT 
Lucrarea prezintă principiul de funcţionare al unui sistem de recuperare a energiilor libere (RDS), schema hidraulică a unui astfel de 
sistem şi modelarea matematică a acestuia. Preocupările autorilor sunt de a realiza un model experimental şi de a-l testa în 
vederea dezvoltării unui sistem RDS destinat autovehiculelor de mare tonaj. 
 
REZUMAT 
The paper presents the functioning principle of a free energy recovery system (RDS), the hydraulic scheme of such a system and its 
modelling. The authors aim to realise an experimental model and to test it in order to develop a RDS system for heavy weight 
vehicles. 
 

1. INTRODUCERE 

Preocupările autorilor au fost inspirate de realizările 
în domeniu obţinute de „National Aeronautics and Space 
Administration” din Australia, privitoare la consultanţa şi 
atestarea de sisteme de recuperare a energiei libere la 
autovehiculele rutiere şi diversificarea preocupărilor în 
cadrul „Permo-Drive Technologics Comp” Australia. 

 

2. PRINCIPIUL DE FUNCŢIONARE 

Principiul de funcţionare al unui sistem de recupe-
rare a energiilor libere (RDS) este redat de schema din 
figura 1, în care comenzile „manuale” ale şoferului pe 
acceleraţie (xiA) şi pe frână (xiF) determină prin sistemul 
de frânare (F) şi sistemul de acceleraţie (A) regimul de 
viteză al autovehiculului. 

Pe calea directă acceleraţia comandată este cores-
punzătoare rezistenţelor de mişcare ale autovehiculului 
şi determină parametrii de funcţionare ai motorului 
primar (MT), turaţia (n0) şi cuplul primar (M0), care sunt 
procesate de cutia de viteze (CV) şi distribuite de 
sistemul de propulsie (SP). În derivaţia ieşirii din (MT) 
se conectează sistemul hidromecanic de recuperare, 
compus din conexiunea mecanică a sistemului la 
circuitul principal de energie ( xiA → xe ), notată (CR), 
sistemul hidraulic (SH) şi bateria de acumulatori (SA). 
Alternanţa acceleraţie – frânare este receptată de la (F) 
şi (A) şi prelucrată de sistemul electronic (E) care mo-
dulează, amplifică şi demodulează semnalele xiF şi xiA, 
transmiţând un semnal unic de comandă (xc) sistemului 
hidraulic (SH). 

3. DIAGRAMA DE FUNCŢIONARE 

Diagrama de funcţionare (fig. 2) a sistemului de 
recuperare cuprinde variaţia simultană în timp a vitezei 
autovehiculului (v) şi a volumului de lichid (w) 
acumulat în sistemul de recuperare în timp. Panta curbei 
v → f (t) este acceleraţia „a”, iar panta curbei w → f (t) 
este debitul de acumulare. 
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Fig. 1 
 

 
 

Fig. 2 

4. REZULTATE EXPERIMENTALE 

Principalele rezultate ale experienţei „Permo-Drive 
Technologics” Australia obţinute în urma testării unui 
sistem (RDS) sunt prezentate în continuare. 

– Studiul comparativ asupra a două autovehicule, 
unul cu RDS şi altul fără RDS, este redat de figura 3, în 
care cu linie groasă este notat cazul cu RDS şi cu linie 
subţire, cazul fără RDS. 

 

 
 

Fig. 3 
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Figura 4 face comparaţia între înregistrări radar şi 
înregistrări cu aparatura de pe vehicul astfel: 

* linia subţire reprezintă evoluţia fără RDS; 
* linia groasă – evoluţia cu RDS măsurată radar; 
* linia cu pătrate – evoluţia fără RDS; 
* linia albă – evoluţia cu RDS măsurată cu mijloace 

de la bordul vehiculului. 
 

 
 

Fig. 4 
 

– Reducerea consumului de combustibil cu creşterea 
vitezei în domeniul de accelerare 0–100 km/h este 
redată de figura 5, din care se remarcă domeniul cel mai 
favorabil între 30 şi 80 km/h. 

 

 
 

Fig.  5 
 

– Sinteza rezultatelor este redată de tabelul 1 în care 
se găsesc rezultatele testelor cu autovehicul cu RDS şi 
fără RDS şi autovehicul cu RDS în treapta I de funcţio-
nare. 

5. DEMERSURI PRIVIND ÎNTOCMIREA 
UNEI OFERTE DE PROIECT 

Rezultatele prezentate la punctul 4 au determinat 
autorii să iniţieze un ansamblu de demersuri privind 
întocmirea unei oferte de proiect pe programele 
PNCDI, să facă o anchetă preliminară pe un eşantion 
de IMM – uri cu preocupări în domeniul service-ului 
şi al explotării de autovehicule rutiere şi să atragă în 

colaborare parteneri pentru realizarea unui proiect pe 
această temă. 

5.1. Schema hidraulică 

Schema hidraulică a sistemului (RDS) propusă pen-
tru cazul standard de autocamion mijlociu (7 t, 135 CP, 
max 100 km/h ) este redată de figura 6, în sistem semi-
închis cu pompa nerăsturnabilă şi în care circulaţia 
acumulare – restituire se face prin comutarea unor 
distribuitoare electrohidraulice de DN > 16 mm, şi de 
figura 7, reprezentând RDS în circuit deschis cu pompă 
răsturnabilă în care circulaţia acumulare – restituire se 
face prin inversarea rolului pompei în ipostazele pompă 
sau motor variabil. 

Caracteristicile generale antecalculate ale schemelor 
sunt: 

– presiunea de lucru: 315 bar; cea de comandă: 63 bar; 
– volumul geometric al pompei: 63 cm3/rot; 
– volumul util de acumulare: ≈ 110 dm3. 

5.2. Schema electronică 

Aceasta este redată de figura 8. Cele două pedale de 
frână şi de acceleraţie sunt legate mecanic cu traduc-
toarele de cursă (1) şi (2) care prin sistemul oscilator 
(3.1) sau (3.2), amplificator traductor (4.1) sau (4.2) şi 
demodulator (5.1) sau (5.2) emit semnalele xA şi xF care 
intră în sumatorul (6) şi care emite semnalul unic xC. 
Semnalul xC şi cel etalon xE sunt amplificate de (7) şi 
intră în separatorul de polaritate (8) care, prin conver-
toarele tensiune – curent (9.1) sau (9.2) alimentează 
electromagneţii proporţionali S1A şi S1B ai distribui-
torului (11) de comandă al dispozitivului de reglare al 
pompei. 

 

ARBORE PROPULSOR

 
 

Fig. 6 
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Tabelul 1 

Autovehicul fără RDS Autovehicul înzestrat cu RDS Autovehicul cu RDS în treapta I de 
funcţionare 

Intervalul 
de viteză 
[km/h] 

Distanţa de 
acceleraţie 

[m] 

Consum 
motorină 

[dm3] 

Distanţa de 
acceleraţie 

[m] 

Consum 
motorină 

[dm3] 

Economia 
de motorină

[%] 

Distanţa de 
acceleraţie 

[m] 

Consum 
motorină 

[dm3] 

Economia 
de motorină 

[%] 
0 - 25 22,9 0,049 21,9 0,046 5 21,9 0,046 6 
0 - 31 53,0 0,081 41,6 0,052 36 48,2 0,046 44 
0 - 35 60,8 0,099 50,5 0,065 35 70,2 0,046 54 
0 - 41 76,7 0,131 61,1 0,086 34 105,4 0,046 65 
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5.3. Modelarea matematică a proceselor 
fizice legate de sistemele RDS 

5.3.1. Definirea parametrilor modelului 
matematic 

În corespondenţă cu schema din figura 9, parametrii 
conţinuţi de modelul neliniar sunt următorii: Y – 
deplasarea pedalei de frână; e – excentricitatea pompei; 
ω2 – viteza unghiulară a pompei; ω1 – viteza unghiulară 
a punţii motoare; ω – viteza unghiulară a cardanului; 2R – 
diametrul roţii; iD – raportul de transmisie al dife-
renţialului; V – viteza autovehiculului; W – volumul 
instantaneu de lichid acumulat; Q – debitul pompei; β – 
elasticitatea gazului din acumulator; p – presiunea 
instantanee a lichidului de lucru; p0 – presiunea iniţială 
a gazului; W0 – volumul iniţial de lichid. 

5.3.2. Ecuaţiile modelului matematic 

Modelul se compune din ecuaţia conservării energiei, 
variaţia volumului acumulat în funcţie de poziţia 
pedalei (Y) şi viteza autovehiculului (V), condiţiile 
iniţiale şi relaţiile de legătură: 
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unde: ma este masa autovehiculului; φ, f – parametri de 
rulare; rd – raza reală a roţii; JR – momentul static de 
inerţie al roţii. 

Fig. 7 

Fig. 8 

Fig. 9 
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 Fig.14 Fig. 15   

 
Fig. 16 
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5.3.3. Rezultatele simulării 

Acestea sunt concretizate în diagramele din figurile 
10–14: 

– caracteristica externă a motorului ARO 243 / D 127 –  
figura 10; 

– variaţia vitezei cu numărul de rotaţii al motorului –  
figura 11; 

– variaţia turaţiilor la roată şi la motor –  figura 12; 
– variaţia parametrilor cinematici: deplasare  viteză  

acceleraţie –  figura 13; 
– variaţia momentului şi a puterii la motor –   figura 14. 

5.4. Elaborarea soluţiei  

Aceasta se realizează pentru modelul experimental 
având ca suport autovehiculul ARO 243 / D 127 

Figura 15 prezintă o vedere longitudinală a siste-
mului: cu linie subţire, cutia de distribuţie, cardanul 
şi diferenţialul din care se ia priza de putere pentru 
sistemul hidromecanic; cu linie groasă, angrenajul 
transmisiei, cuplajul, pompa cu dispozitivul de reglare. 

Figura 16 prezintă o vedere transversală, cu detaliile 
în această perspectivă. 

6. CONCLUZII 

Continuarea cercetărilor are în vedere realizarea 
fizică a modelului experimental şi testarea acestuia cu 
perspectiva dezvoltării prin similitudine a unui sistem 
RDS destinat autovehiculelor de mare tonaj, ceea ce 
reprezintă scopul lucrării. 
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