Human Oriented
Sustainable Transport

Human Oriented
Sustainable Transport

Projecto de desenvolvimento tecnológico
para uma mobilidade sustentável

O planeamento de futuros conceitos de transporte/mobilidade inclui diversos
capítulos: politicas de tráfego; veículos movidos a energias alternativas;
impacto na terra, na água e nos ecossistemas; poluição sonora e do ar,
incluindo as emissões de gases com efeito de estufa; gestão de veículos em fim
de vida. A abordagem de cada um destes capítulos deve ter em vista as
necessidades de aumentar o acesso e simultâneamente a sua equidade aos
meios e infraestruturas de mobilidade, tendo em conta a melhoria das
condições de segurança.
Está em curso um programa de investigação em sistemas de transporte do
futuro, com o objectivo último de promover o desenvolvimento para uma
mobilidade urbana sustentável. Inclui tópicos como futuras tecnologias
automóvel, impacto dos padrões de condução no consumo energético,
previsão do impacto das alterações tecnológicas e estratégias de penetração
de mercado dos veículos movidos com novas fontes de energia. Neste contexto
está em curso no Centro de Estudos em Inovação, Tecnologia e Politicas de
Desenvolvimento (IN+) do Instituto Superior Técnico, um projecto financiado
pela Comissão Europeia, com o objectivo de desenvolver um meio de
transporte modular, inovador, adequado ao transporte de pessoas e de
mercadorias, chamado de HOST.

Veículo sustentável
orientado para a actividade humana
em ambiente urbano

O HOST é um veículo desenhado para funcionar 24
horas por dia em áreas urbanas, fazendo uso de dois
conceitos: flexibilidade e modularidade. Ambos reflectem
a actividade humana numa área urbana e impõem ao
desenho do veículo uma tipologia intermutável que o
tornam adequado ao desempenho de várias missões
diferentes. A possibilidade de facilmente variar as
dimensões da plataforma permite equipar o HOST com os
mais diversos tipos de carroçaria e assim fornecer novos
serviços para a mobilidade e para o transporte de
mercadorias dentro das cidades, bem como organizar o
tráfego urbano de uma forma sustentada e mais racional.
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Modularidade e Flexibilidade

A plataforma e a carroçaria
A facilidade de tracção associada à
possibilidade de rotação horizontal,
conferem ao veículo novas caracteristicas
adequadas ao desempenho de missões em
locais de dificil acesso em áreas urbanas. A
plataforma modular alojará todos os
componentes, para os quais serão
adoptadas soluções “drive-by-wire”. O
sistema de apoio mecânico permitirá a
montagem/desmontagem rápida de
qualquer tipo de cabine, conferindo ao
veículo o melhor desempenho nas diversas
missões. Simultâneamente, serão estudadas
cabines de carga que alojarão os mais
avançados sistemas para a transferência
fácil, rápida e semi-automática de paletes
do espaço de carga para um armazém,
vagão ou unidade de carga e vice-versa.

O propulsor
O HOST será movido por um sistema
hibrido com uma configuração em série.
A tracção é assegurada por motores
eléctricos independentes colocados em
cada uma das 4 rodas, fazendo dele um
verdadeiro veículo AWD (All Wheel Drive).
Os motores eléctricos são alimentados
directamente a partir de baterias como
acontece em qualquer configuração
hibrida.

Configuração híbrida-eléctrica
Série

Numa configuração híbrida em série pura, a potência mecânica produzida pelo
motor de combustão interna é sempre transformada pelo gerador em potência
eléctrica, a qual é depois enviada para o controlador de potência. Este não é
mais do que uma unidade de gestão do sistema, que dirige o fluxo de energia
para onde ela é necessária. No caso de a potência requerida às rodas exceder
instantâneamente a potência produzida pelo motor de combustão interna, toda a
potência será fornecida às rodas e será dada ordem às baterias para
fornecerem o restante. Quando, pelo contrário, o motor de combustão gera mais
energia do que a necessário às rodas, o controlador dá ordem para que o
excesso seja dirigido para as baterias, recarregando-as.

Apesar do reduzido desempenho em ciclos de condução extra-urbano, a
configuração hibrida em série é provavelmente a única que permite desenhar
soluções “à medida” para situações de tráfego urbano intenso que se observa na
maior parte das cidades europeias, onde os problemas de poluição são maiores.
A configuração em série deverá sempre ser vista como uma solução orientada
para o desempenho de uma missão.

Vantagens relativamente a outras
configurações:
- Possibilidade de emissões nulas (ZEV
ou Zero Emission Vehicle) por curtos
períodos de tempo, por exemplo em
situações de intenso tráfego urbano;
- Rendimentos mais elevados em
situações de tráfego urbano intenso,
apenas ligeiramente mais elevados do
que numa configuração série-paralelo
mas muito mais elevados do que numa
configuração paralelo pura;
- Simplicidade do sistema de controle,
relativamente às outras configurações,
principlamente a série-paralelo, o que
permite reduções significativas dos
custos.

Desvantagens relativamente
outras configurações:

a

- Rendimentos mais baixos em ciclos de
condução extra-urbano;
- Autonomias mais curtas em circuito
não urbano, uma vez que as elevadas
velocidades atingidas requerem baterias
com dimensões e pesos excessivos.

O propulsor do futuro
Numa segunda fase do projecto será utilizado um motor experimental da Volvo designado
por Free Piston Engine. Trata-se de um motor de cilindros opostos, no qual a combustão
ocorre em oposição de fase, fazendo o veio deslocar-se num movimento linear alternado,
que é convertido em energia eléctrica.
O motor utiliza uma nova tecnologia de combustão pobre, designada de HCCI,
Homogeneous Charge Compression Ignition. Esta tecnologia associa o modo de preparação
de mistura utilizada nos motores Otto com o modo de ignição por compressão utilizado nos
motores Diesel. O resultado é um maior rendimento térmico com mais baixas emissões de
poluentes, nomeadamente partículas e óxidos de azoto. Esta motorização permitirá tornar o
propulsor modular.

Combustão
Dois tempos, HCCI.
Cilindrada: 2 x1 litro
Combustível: Diesel.
Resultados das simulações:
Potência óptima: 23 kW
Rendimento indicado: ~51%
Rendimento efectivo: ~46%

Motor eléctrico
Binário máximo: 4kN
Potência em continuo: 30 kW
Potência maxima: 45 kW
Peso total: 30 kg
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