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HYBRYDOWY UKŁAD NAPĘDOWY DLA MAŁYCH POJAZDÓW 

MIEJSKICH  
 

HYBRID POWERTRAIN FOR USE IN SMALL URBAN VEHICLES 
 

Streszczenie: W artykule zaprezentowano rozwiązanie układu napędowego opartego na elektrycznie sterowa-

nej przekładni planetarnej, które można zastosować w małych pojazdach. Badany układ napędowy oparty jest 

na pojedynczej przekładni planetarnej o dwóch stopniach swobody, która łączy ze sobą silnik spalinowy i ma-

szynę elektryczną. Głównym zadaniem maszyny elektrycznej, w tym przypadku, jest sterowanie prędkością 

obrotową koła centralnego przekładni planetarnej, a w ślad za tym dobór jej przełożenia kinematycznego. Po-

przez płynne sterowanie prędkością kątową maszyny elektrycznej uzyskano bezstopniową zmianę przełożenia 

układu napędowego w sposób ciągły. Dzięki temu zasadnicza jednostka napędowa – silnik spalinowy – może 

pracować w korzystnych obszarach pracy, co skutkuje minimalizacją zużycia paliwa i emisji substancji szko-

dliwych. W celu stwierdzenia przydatności opracowanej koncepcji zaprojektowano i wykonano układ napę-

dowy z elektrycznie sterowaną przekładnią planetarną na bazie samochodu typu Buggy. 
 
Abstract: This paper presents a design of a powertrain with an electrically controlled planetary gear which has 

application potential in small vehicles. The tested powertrain is based on a single planetary gear with two de-

grees of freedom which is used to couple a combustion engine and an electrical motor. The principal task of 

the electrical machine is concerned with the control of the rotational speed of the central wheel  in the plane-

tary gear and, thereby, its kinematic ratio. As a result of smooth control of the angular velocity of the electrical 

machine it was possible to gain gearless change of the transmission ratio in a continuous way. Consequently, 

the principal part of the powertrain –the engine operates within the most efficient range of rotational speed, 

which minimizes fuel consumption and emission of hazardous substances. In order to decide about the appli-

cability of the idea, the powertrain with a planetary gear was designed and implemented in a KINROAD 

XT150 buggy vehicle. 
 

Słowa kluczowe: układ napędowy, przekładnia planetarna, silnik spalinowy, maszyna elektryczna, zintegro-

wane sterowanie 
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1. Wstęp 

Wielu producentów pojazdów mechanicznych, 

zwłaszcza pojazdów samochodowych, prowa-

dzi badania nad konstrukcją i optymalizacją hy-

brydowych układów napędowych. Wyróżni-

kiem tego typu układów jest wykorzystanie  

w charakterze jednostki napędowej co najmniej 

dwóch źródeł energii. Najczęściej jest to połą-

czenie silnika spalinowego i maszyny elek-

trycznej w różnych konfiguracjach [7]. Przy 

obecnym stanie techniki połączenie obydwu 

rozpatrywanych silników do napędzania po-

jazdu może przynieść wiele korzyści, a zalety 

jednego źródła mocy można wykorzystać do 

kompensacji słabych stron drugiego, przez co 

oba źródła mogą pracować w zakresie swojej 

największej sprawności.  

Różnorodność konstrukcji oraz zalety wynika-

jące z wykorzystania maszyny elektrycznej we 

współpracy z silnikiem spalinowym  skłoniły  

 
 

autora do podjęcia tej tematyki. Ponadto znane 

do tej pory hybrydowe układy napędowe  

w większości ukierunkowane są na pojazdy sa-

mochodowe, a nie na małe pojazdy typu Quad 

czy Buggy.  

W opracowaniu przedstawiono budowę hybry-

dowego układu napędowego, dedykowanego do  

małego pojazdu typu buggy. Układ ten oparty 

jest na pojedynczej przekładni planetarnej  

o dwóch stopniach swobody. Do sterowania jej 

przełożeniem kinematycznym wykorzystano 

maszynę elektryczną. W rezultacie zrealizo-

wano w pełni zautomatyzowany układ napę-

dowy umożliwiający nie tylko zmianę wartości 

przełożenia w sposób ciągły ale także realizację 

funkcji dodatkowych takich jak: rozruch silnika 

spalinowego, zasilanie w energię elektryczną 

czy zmianę kierunku ruchu. Należy podkreślić, 

że zadania te zrealizowano przy wykorzystaniu 



Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 1/2014 (101) 64

tylko jednej maszyny elektrycznej, co znacząco 

obniża koszty takiego układu [4].  

2. Konfiguracja hybrydowego układu 
napędowego 

Zaproponowane w pracy rozwiązanie hybrydo-

wego układu napędowego (rys. 1) znacznie 

różni się od tradycyjnych układów napędowych 

stosowanych w małych pojazdach miejskich. 

Podstawowym elementem rozpatrywanego hy-

brydowego układu napędowego jest elektrycz-

nie sterowana przekładnia planetarna, która łą-

czy ze sobą jednostkę spalinową i jednostkę 

elektryczną. Główna jednostka napędowa, sil-

nik spalinowy (S), połączona jest z jarzmem 

przekładni planetarnej przez przekładnię G1. 

Natomiast druga jednostka napędowa, maszyna 

elektryczna (ME), sprzęgnięta jest bezpośrednio 

z kołem słonecznym (centralnym) przekładni 

planetarnej. Moc przekazywana jest na koła 

pojazdu (KP) z koła koronowego przez prze-

kładnie G2. W układzie napędowym pojazdu 

nie występuje mechanizm różnicowy, tak więc 

koła pojazdu bezpośrednio połączono z prze-

kładnią G2. Regulacja prędkości kątowej ma-

szyny elektrycznej wymaga zainstalowania spe-

cjalistycznego układu sterowania (US) oraz 

baterii akumulatorów (B). 
 

 
 

Rys. 1. Schemat  układu napędowego z elek-

trycznie sterowaną przekładnią planetarną 

 

W rozpatrywanym układzie napędowym po-

przez zmianę prędkości kątowej maszyny elek-

trycznej możliwa jest zmiana przełożenia prze-

kładni planetarnej, a przez to zmiana przełoże-

nia układu przeniesienia napędu. Dzięki temu 

uzyskano w pełni zautomatyzowany układ na-

pędowy umożliwiający bezstopniową zmianę 

przełożenia w sposób ciągły [5]. 

Moc silnika spalinowego, która doprowadzona 

jest na jarzmo przekładni planetarnej, w rozpa-

trywanym układzie napędowym jest rozdzie-

lona na dwie drogi. Pierwsza część przekazy-

wana jest drogą mechaniczną bezpośrednio na 

koło koronowe (koła pojazdu). Natomiast druga 

cześć tej mocy przechodzi przez koło słoneczne 

połączone z maszyną elektryczną, która w za-

leżności od prędkości pojazdu pracuję jako ge-

nerator lub silnik. W zakresie pracy generato-

rowej maszyna elektryczna odbiera część mocy 

silnika spalinowego i przekształca ją w energię 

magazynowaną w akumulatorach. Natomiast 

w zakresie pracy silnikowej maszyna elek-

tryczna wspomaga silnik spalinowy mocą wy-

nikającą z podziału mocy, zapewniającą wa-

runki równowagi przekładni planetarnej. Głów-

nym zadaniem maszyny elektrycznej jest dopa-

sowanie prędkości kątowej oraz mocy silnika 

spalinowego odpowiednio do wymagań układu 

napędowego w zakresie prędkości kątowej  

i momentu obrotowego. Dzięki temu zasadnicza 

jednostka napędowa – silnik spalinowy – może 

pracować w najkorzystniejszych warunkach, co 

skutkuje zmniejszeniem zużycia paliwa i emisji 

substancji szkodliwych. Układ również umoż-

liwia wykorzystanie tylko jednej jednostki na-

pędowej, która w danych warunkach wykazuje 

największą efektywność. W celu odseparowa-

nia poszczególnej jednostki napędowej, układ 

wyposażono dodatkowo w dwa hamulce H1  

i H2, które blokują odpowiednio jarzmo i koło 

słoneczne przekładni planetarnej (silnik spali-

nowy i maszynę elektryczną). W czasie zablo-

kowania jednego z kół przekładnia planetarna 

pracuje, jako przekładnia jednostopniowa  

o stałym przełożeniu. Napęd przenoszony jest 

wyłącznie drogą mechaniczną, przez co uzy-

skuje się wysoką sprawność. W zależności od 

warunków drogowych i poleceń kierowcy jed-

nostka nadzorująca wybiera najbardziej opty-

malny tryb pracy. Układ napędowy pojazdu 

może pracować w pięciu głównych trybach 

pracy.  

1) tryb elektryczny - w trybie tym maszyna 

elektryczna pracuje jako główny napęd, a silnik 

spalinowy jest zablokowany za pomocą ha-

mulca H1. Maszyna elektryczna do napędu kół 

wykorzystuje energię zgromadzoną w akumu-

latorach. Z uwagi na charakterystykę silnika 

elektrycznego, który charakteryzuje się wyso-

kim momentem obrotowym już od niskich 

prędkości obrotowych, tryb ten wykorzysty-



Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 1/2014 (101) 65

wany jest głównie przy ruszaniu oraz do jazdy 

przy niskich prędkościach pojazdu. 

2) tryb hybrydowy - w trybie tym pracują obie 

jednostki napędowe. Silnik spalinowy, jako 

główna jednostka stanowi napęd pojazdu. Za-

daniem maszyny elektrycznej w tym przypadku 

jest utrzymanie odpowiedniej prędkości kąto-

wej koła słonecznego przekładni planetarnej w 

celu zapewnienia wymaganego przełożenia. 

W zależności od prędkości pojazdu i prędkości 

kątowej wału korbowego silnika spalinowego 

maszyna elektryczna może pracować jako gene-

rator (w zakresie niższych prędkości pojazdu) 

lub jako silnik (w wyższym zakresie prędkości 

pojazdu).  

3) tryb spalinowy – w zakresie wyższych 

prędkości pojazdu lub gdy poziom baterii aku-

mulatorów jest zbyt niski, do napędu pojazdu 

może być wykorzystywany wyłącznie silnik 

spalinowy. W tym czasie wał maszyny elek-

trycznej jest zablokowany hamulcem H2, przez 

co przekładnia planetarna pracuje ze stałym 

przełożeniem kinematycznym. Zakres prędko-

ści pojazdu określa zakres użytecznej prędkości 

kątowej silnika spalinowego. Tryb ten wyko-

rzystywany jest najczęściej przy wyższych 

prędkościach pojazdu, szczególnie w ruchu po-

zamiejskim wtedy, gdy silnik jest bardziej ob-

ciążony i pracuje w zakresie swojej największej 

sprawności.  

4) tryb ładowania - tryb ten jest wykorzysty-

wany do doładowywania baterii akumulatorów 

w czasie postoju, gdy ich poziom jest zbyt ni-

ski. Do doładowywania akumulatorów wyko-

rzystywana jest moc generowana z silnika spa-

linowego, który pracuje w najbardziej efektyw-

nym punkcie pracy. Moc ta przekazywana jest 

przez przekładnię planetarną do maszyny elek-

trycznej, która pracuje jako generator i dołado-

wuje baterię akumulatorów. Natomiast koła 

pojazdu są zablokowane hamulcami Hp. Wy-

tworzona w ten sposób energia może być póź-

niej wykorzystywana np. w trybie elektrycz-

nym.   

5) tryb rozruchu silnika spalinowego - tryb 

ten jest wykorzystywany w czasie postoju po-

jazdu do uruchamiania silnika spalinowego za 

pomocą maszyny elektrycznej. Jednak koła po-

jazdu w tym czasie muszą być zablokowane 

hamulcem postojowym. 

3. Budowa hybrydowego układu napę-
dowego w pojeździe 

Głównym celem podjętych prac było skonstru-

owanie prostego układu hybrydowego, który 

mógłby być zamontowany w małym pojeździe 

typu Quad lub Buggy. Poniżej opisano szcze-

gółowy przebieg procesu modernizacji trady-

cyjnego układu napędowego na hybrydowy 

układ napędowy, skupiając największą uwagę 

na sposobie zamontowania dodatkowych ele-

mentów w postaci maszyny elektrycznej i prze-

kładni planetarnej. Budowa proponowanego 

napędu hybrydowego ma wyłącznie charakter 

badawczy i przez to oparto ją na istniejącym 

pojeździe typu Buggy marki KINROAD XT150 

(rys. 2).  

 
Rys. 2. Pojazd typu Buggy 

 

Pojazd ten wyposażony był w klasyczny układ 

napędowy z silnikiem spalinowym o pojemno-

ści 150 cm
3
 i mocy 7 kW oraz przekładnię bez-

stopniową CVT z pasem gumowym. Z uwagi 

na to, że przekładnia CVT uniemożliwia prawi-

dłowe działanie proponowanego układu napę-

dowego, w pierwszej kolejności należało zde-

montować sprzęgło odśrodkowe oraz cały układ 

przekładni CVT (rys. 3).  
 

 

Rys. 3. Demontaż sprzęgła odśrodkowego  

i przekładni CVT 

 

W miejscu przekładni CVT zainstalowano 

przekładnię pasową (rys.4), która łączy ze sobą 
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wał silnika spalinowego z wałem zintegrowanej 

przekładni w obudowie silnika spalinowego. 
 

 

Rys. 4. Przekładnia pasowa łącząca silnik spa-

linowy z przekładnią  zintegrowaną w obudowie 

silnika spalinowego 
 

Takie połączenie przekładni pasowej i zinte-

growanej przekładni w obudowie silnika spali-

nowego umożliwiło uzyskanie wymaganego 

przełożenia kinematycznego przekładni G1, 

która łączy ze sobą silnik spalinowy z jarzmem 

przekładni planetarnej. Dodatkowo na wale 

zintegrowanej przekładni zainstalowano tarcze 

hamulca H1, który służy do blokowania wału 

silnika spalinowego w trybie elektrycznym. 

Zgodnie z założeniami przyjętymi w pracy, aby 

można było uzyskać dwa stopnie swobody, wy-

braną przekładnię planetarną należało ułoży-

skować z obu stron na odpowiednio do tego 

przygotowanych podporach (rys. 5).  
 

 

Rys. 5. Ułożyskowana przekładnia planetarna 

 

Do sterowania prędkością koła słonecznego 

przekładni planetarnej wybrano silnik BLDC  

z magnesami trwałymi o mocy ciągłej 7kW. 

Silnik elektryczny wraz z ułożyskowaną prze-

kładnią planetarną zainstalowano na specjalnie 

zaprojektowanej podstawie, którą przykręcono 

do wahacza pojazdu (rys. 6). Koła pojazdu 

połączono za pomocą pasa zębatego z zębatką 

na obudowie przekładni planetarnej (czyli ko-

łem koronowym). Natomiast jarzmo przekładni 

planetarnej połączono za pomocą pasa zębatego 

z zębatką na wałku zdawczym zintegrowanej 

przekładni w obudowie silnika spalinowego, 

która łączy się z silnikiem spalinowym. 
 

 

Rys. 6. Montaż układu napędowego z przekład-

nią planetarną w pojeździe  
 

4. Układ sterowania 
 

Przedstawiony w artykule hybrydowy układ 

napędowy mimo prostej konstrukcji, wymaga 

jednak zastosowania skomplikowanego sys-

temu sterowania. W tym celu zaprojektowano 

zintegrowany system sterowania, który stanowi 

skomputeryzowany system służący do monito-

ringu i sterowania całym układem napędowym 

uwzględniając przepływ mocy pomiędzy jed-

nostkami napędowym w różnych trybach pracy. 

Przy opracowaniu sposobu sterowania kiero-

wano się pracami  [1,2,3], w których rozpatruje 

się zadania sterowania układem napędowym  

w ujęciu systemowym. Sterownik nadrzędny  

w takim systemie koordynuje działanie całego 

napędu, natomiast poszczególne podsterowniki 

sterują własnymi funkcjami. Proponowany 

system sterowania pojazdu obejmuje trzy różne 

sterowniki. Elektroniczny sterownik silnika 

spalinowego, który steruje jego pracą za po-

mocą elektronicznej przepustnicy. Sterownik 

maszyny elektrycznej steruje prędkością kątową 

wału maszyny elektrycznej. Umożliwia on 

również pracę w trybie odzysku energii, co po-

zwala również na pracę maszyny elektrycznej w 

roli generatora. Do monitorowania parametrów 

akumulatora wykorzystano sterownik baterii 

akumulatorów BMS (Battery Management Sys-

tem), który odczytuje napięcie i temperaturę 

każdego ogniwa i na podstawie tych informacji 

kontroluje stan naładowania oraz prąd ładowa-

nia i rozładowania każdego ogniwa tak, aby nie 

dopuścić do przeładowania lub głębokiego 
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rozładowania. Taki system zapewnia bezpie-

czne użytkowanie akumulatorów oraz zwiększa 

ich żywotność. Wszystkie dane pomiędzy 

sterownikami przekazywane są poprzez sieć lo-

kalną sterownika nadzorczego (CAN). Na ry-

sunku 7 przedstawiono schemat sterowania 

uwzględniając zastosowane urządzenia. 
 

 

Rys. 7. Schemat zintegrowanego systemu stero-

wania układu napędowego w pojeździe Buggy 
 

Przedstawiony sposób sterowania, zapewnia 

pełną kontrolę nad całym system w badanym 

pojeździe. Jak widać na przedstawionym ry-

sunku, zaproponowany system sterowania od-

znacza się równoległym przepływem sygnałów, 

umożliwiając przez to: niezależne sterowanie 

momentem obrotowym i prędkością kątową sil-

nika spalinowego, wykorzystanie wyłącznie 

jednej jednostki napędowej (tryb elektryczny  

i tryb spalinowy) oraz doładowanie energii 

elektrycznej za pomocą zewnętrznej ładowarki. 

Ze względu na terenowy charakter pojazdu,  

a przed wszystkim za względu na ochronę 

przed deszczem i uszkodzeniami mechanicz-

nymi, sterowniki systemu sterowania umiesz-

czono na górnej obudowie skrzyni akumulato-

rów (rys. 8). Umieszczono tam m.in. sterownik 

przepustnicy, sterownik maszyny elektrycznej, 

sterownik zarządzający energią akumulatorów 

BMS, stycznik i bezpiecznik zasilania 72V oraz 

przetwornicę DC\DC, która przekształca napię-

cie 72V z baterii akumulatorów na napięcie 

12V służące do zasilania układu sterowania.  

  

Rys. 8. Skrzynia baterii akumulatorów wraz ze 

sterownikami systemu sterowania pojazdem 
 

Natomiast w celu ciągłego monitorowania 

wszystkich funkcji pojazdu sterownik nadzor-

czy sterujący całym układem napędowym zain-

stalowano w kabinie pojazdu (rys. 9). 
 

  
Rys. 9. Sterownik nadzorczy umieszczony w ka-

binie pojazdu 
 

Sterownik ten, na podstawie otrzymanych sy-

gnałów z czujników i przy wykorzystaniu spe-

cjalnie utworzonych algorytmów sterowania, 

zarządza przepływem mocy między silnikiem 

spalinowym, maszyną elektryczną i akumulato-

rami. Każdy sterownik systemu sterowania po-

jazdu komunikuje się ze sterownikiem nadrzęd-

nym za pomocą sygnałów analogowych i magi-

strali danych CAN. Dzięki temu sterownik nad-

rzędny na podstawie odczytanych w ten sposób 

parametrów układu napędowego pojazdu może 

sterować całym systemem. Sterownik nad-

rzędny w swojej pamięci ma zapisaną strategię 

sterowania, na podstawie której ustala wartości 

zadane dla sterownika przepustnicy, silnika 

spalinowego oraz sterownika maszyny elek-

trycznej. Steruje również zasilaniem każdego 

urządzenia wchodzącego w skład systemu. We-

dług autora tak zaprojektowany i wykonany 

układ sterowania pojazdu umożliwia pełną 

kontrolę wszystkich elementów wchodzących  

w skład hybrydowego układu napędowego. 
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5. Podsumowanie 

Układy hybrydowe w małych pojazdach typu 

skuter, Quad lub Buggy są jeszcze bardzo 

rzadko spotykane. Rozwiązania hybrydowe 

znane z pojazdów samochodowych charaktery-

zują się skomplikowaną, ciężką i kosztowną 

konstrukcją, przez co w znaczny sposób unie-

możliwia to ich montaż w małych pojazdach. W 

pracy zaprezentowano rozwiązanie hybrydo-

wego układu napędowego, które można zasto-

sować właśnie w małych pojazdach.  

Na podstawie analizy kinematycznej oraz badań 

symulacyjnych w środowisku Matlab/Simulink 

przedstawionych w pracy [5] wykazano, że 

proponowane rozwiązanie hybrydowego układu 

napędowego umożliwia bezstopniową zmianę 

przełożenia w całym zakresie prędkości po-

jazdu oraz posiada znacznie większy zakres 

pola sterowań niż tradycyjny układ napędowy  

z klasyczną przekładnią CVT. 

W celu stwierdzenia przydatności opracowanej 

koncepcji zaprojektowano i wykonano hybry-

dowy układ napędowy na bazie pojazdu typu 

Buggy marki KINROAD XT150. Adaptacja 

napędu hybrydowego w pojeździe wymagała 

rozwiązania wielu problemów, spośród których 

najtrudniejszy był etap wykonania zespołu 

napędowego, który łączy ze sobą silnik elek-

tryczny z przekładnią planetarną. Dużo uwagi 

poświęcono również opracowaniu systemu ste-

rowania rozpatrywanym układem napędowym. 

Do tego celu zaprojektowano zintegrowany 

system sterowania, który odpowiedzialny jest 

za sterowanie jednostkami napędowymi w po-

szczególnych trybach pracy.  

Największą zaletą przedstawionego układu jest 

możliwość sterowania punktem pracy silnika 

spalinowego. Dzięki zastosowaniu przekładni 

planetarnej jako przekładni bezstopniowej pro-

ponowane rozwiązanie jest znacznie bardziej 

wydajne od rozwiązania z klasyczną przekład-

nią CVT, które okupione jest niską sprawno-

ścią. Ponadto dzięki zastosowaniu w pojeździe 

dodatkowej maszyny elektrycznej możliwe jest 

również poruszanie pojazdu wykorzystując do 

tego wyłącznie energię elektryczną, np. podczas 

ruszania i jazdy z niską prędkością. Jest bardzo 

prawdopodobne, że zastosowanie systemu za-

rządzania energią w pojazdach napędzanych 

silnikiem spalinowym umożliwi efektywniejsze 

wykorzystanie silnika spalinowego, poprawę 

parametrów trakcyjnych oraz zmniejszenie zu-

życia paliwa i emisji substancji szkodliwych.  
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