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SILNIKI SYNCHRONICZNE W NAPĘDACH POJAZDÓW 

SPORTOWO-REKREACYJNYCH 

 
SYNCHRONOUS MOTORS IN DRIVES OF SPORTS AND RECREATIONAL 

VEHICLES 
 
Streszczenie: W artykule przedstawiono podstawowe typy silników z magnesami trwałymi stosowane w na-
pędach elektrycznych. Omówiono budowę wirników, różnice konstrukcyjne oraz wskazano podstawowe wady 
i zalety silników synchronicznych z magnesami trwałymi (PMSM) i silników bezszczotkowych prądu stałego 
(BLDC). Omówiono wady i zalety pojazdów z napędami elektrycznymi oraz podstawowe kryteria, jakimi na-
leży się kierować chcąc zastosować silniki z magnesami trwałymi w pojazdach sportowo-rekreacyjnych. 
 
Abstract: In the paper basic types of permanent magnet motors used in electric drives was described. Rotors 
construction differences and points the basic advantages and disadvantages of permanent magnets synchronous 
motors (PMSM) and brushless DC motors (BLDC) were described. In the paper discusses the advantages and 
disadvantages of electric vehicles and the basic criteria that should be guided wanting to use permanent mag-
net motors in sports and recreation vehicles.      
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1. Wstęp 

Obecnie w Polsce i Europie coraz większą po-
pularność zdobywają pojazdy sportowo-rekre-
acyjne. Pojazdy te są wykorzystywane do re-
kreacyjnej jazdy po torach terenowych lub do 
szybkiego przemieszczania się na polach gol-
fowych, parkach lub innych terenach gdzie 
wymagany jest napęd na dwa lub cztery koła. 
W pojazdach tego typu wykorzystuje się głów-
nie silniki spalinowe, jednak są one głośne  
i charakteryzują się wysokimi kosztami użytko-
wania oraz zanieczyszczają środowisko. 
  

 
 

Rys. 1. Przykładowy wygląd pojazdu sportowo-

rekreacyjnego 
 

 

 
 

Pozbawione tych wad są silniki elektryczne,  
a szczególnie silniki synchroniczne z magnesa-
mi trwałymi. Silniki z magnesami trwałymi po-
siadają najlepsze parametry elektrodynamiczne 
[1] spośród wszystkich typów silników stoso-
wanych na napędach pojazdów elektrycznych. 
Silniki z magnesami trwałymi są znane już od 
ponad 150 lat [1], początkowo były to głównie 
silniki prądu stałego z niskoenergetycznymi 
magnesami trwałymi. Wraz z rozwojem tech-
nologii materiałów magnetycznych, w szcze-
gólności magnesów z pierwiastków ziem rzad-
kich (NdFeB, SmCo), zaczęto produkować sil-
niki z wysokoenergetycznymi magnesami trwa-
łymi. Początek ekspansji silników z magnesami 
trwałymi z ziem rzadkich można datować na 
lata 90 ubiegłego wieku. Silniki te zdobywają 
coraz większą popularność, a do ich najwię-
kszych zalet należą: 
- wysoka sprawność w całym zakresie prędko-
ści obrotowej; 
- szeroki zakres prędkości obrotowej; 
- duża przeciążalność momentem; 
- mniejsze wymiary gabarytowe (w porównaniu 
do silników indukcyjnych lub silników prądu 
stałego); 
- efektywna regulacja prędkości obrotowej; 
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- duża niezawodność ruchowa w porównaniu do 
silników prądu stałego (brak węzła szczotko-
wego). 
Do wad omawianych silników możemy zali-
czyć: 
- konieczność zastosowania falownika; 
- wyższą cenę w porównaniu do silników in-
dukcyjnych; 
- konieczność zastosowania enkodera lub in-
nych czujników prędkości obrotowej. 
Silniki elektryczne z magnesami trwałymi 
można podzielić na kilka grup w zależności od 
sposobu oraz miejsca umieszczenia magnesów 
trwałych w maszynie. Dodatkowym kryterium 
jest sposób sterowania maszyny. Silniki z ma-
gnesami umieszczonymi na wirniku dzielą się 
ze względu na sposób sterowania na silniki 
bezszczotkowe prądu stałego (BLDC) oraz sil-
niki synchroniczne z magnesami trwałymi 
(PMSM).  Silniki z magnesami umieszczonymi 
wewnątrz wirnika najczęściej są silnikami syn-
chronicznymi PMSM. Algorytm sterowania 
pracą silnika synchronicznego jest zupełnie 
odmienny, od sposobu sterowania silnika bez-
szczotkowego BLDC. Silnik PMSM wymaga 
sinusoidalnego prądu zasilającego, a BLDC 
prostokątnego (trapezowego) kształtu napięcia 
zasilającego. W dalszej części artykułu zostaną 
omówione tylko silniki synchroniczne z ma-
gnesami trwałymi PMSM, gdyż tylko ten typ 
silnika pozwala na efektywną pracę w drugiej 
strefie sterowania (Rys.2.) ze stałą mocą. 

T, P, U,

U
1max

n
b

n

0

0

Zakres pracy ze stałym

momentem

T = const.

Zakres pracy ze stałą

mocą

P
m
 = const.

n
max

T
N

U
1

T ~ 1/n

T ~ I
1

P
m

P
N

 
Rys. 2. Charakterystyki silnika PMSM z dwu-

strefową regulacją prędkości obrotowej 
 

W pierwszej strefie regulacji prędkości obroto-
wej, od zera aż do tzw. prędkości bazowej nb, 
silniki PMSM są sterowane przez falownik 

zgodnie z algorytmem, który wymusza, by pra-
cowały przy optimum ilorazu osiąganego mo-
mentu elektromagnetycznego do prądu zasilania 
T/I1. W drugiej strefie regulacji prędkości,  
P = const. powyżej prędkości bazowej nb silnik 
pracuje w drugiej strefie regulacji prędkości,  
w której dalszy wzrost napięcia na zaciskach si-
lnika nie jest już możliwy. Dalsze zwiększanie 
prędkości obrotowej silnika jest osiągane dzięki 
zastosowaniu osłabiania głównego strumienia 
magnetycznego w szczelinie powietrznej sil-
nika. Osłabianie strumienia w silnikach PMSM 
uzyskuje się poprzez wytworzenie odpowied-
niej ujemnej podłużnej reakcji twornika skut-
kującej nie przekroczeniem limitu napięcia za-
silającego.  
 

2. Silniki synchroniczne z magnesami 
trwałymi PMSM 

Spośród silników synchronicznych z magne-
sami trwałymi z punktu widzenia rozwiązania 
konstrukcyjnego wirnika, wyróżnić można trzy 
podstawowe ich odmiany:  
- silniki z magnesami trwałymi umieszczonymi 
na powierzchni wirnika (SPM),  
- silniki z magnesami trwałymi umieszczonymi 
przy powierzchni wirnika w odpowiednio 
ukształtowanych kanałach (SPM),   
- silniki z magnesami trwałymi umieszczonymi 
wewnątrz rdzenia magnetycznego wirnika 
(IPM). 
Silniki PMSM najczęściej są wykonywane  
w wersji z wirnikiem IPM (interior permanent 
magnet), w takim typie wirnika magnesy trwałe 
są umieszczone wewnątrz wirnika. Znanych 
jest, co najmniej kilkanaście sposobów umiesz-
czania magnesów wewnątrz wirnika, jednak nie 
różnią się one zasadniczo sposobem sterowania. 
Silniki z wirnikami IPM dysponują dwoma 
składowymi momentu elektromagnetycznego. 
Oprócz występującej we wszystkich konstruk-
cjach silników PMSM składowej związanej  
z siłą magnetomotoryczną magnesów trwałych, 
w silnikach tych występuje jeszcze składowa 
reluktancyjna momentu synchronicznego. Zale-
żnie od konstrukcji wirnika, składowa reluktan-
cyjna ma zwykle od 5% do 30% udziału w wy-
padkowym momencie synchronicznym wytwa-
rzanym przez silnik  [3]. 
Z punktu widzenia użytkownika silniki syn-
chroniczne SPM i IPM różnią się sposobem ste-
rowania. Falownik z oprogramowaniem opty-
malizowanym dla silnika synchronicznego  
z magnesami na powierzchni wirnika (SPM) nie 
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będzie prawidłowo pracował lub nie będzie  
w ogóle pracował z silnikiem synchronicznym  
z magnesami umieszczonymi wewnątrz wirni-
ka, nie jest również możliwa praca w odwrotnej 
sytuacji. Dlatego tak ważnym elementem napę-
du jest właściwy dobór silnika i falownika. 
Dysponując silnikiem o bardzo dobrych para-
metrach elektromechanicznych oraz falowni-
kiem o odpowiedniej wydajności prądowej 
ale nie odpowiednim oprogramowaniu uzyska-
my napęd o słabych parametrach lub napęd, 
który nie będzie mógł w ogóle pracować. 

3. Wirniki silników z magnesami trwa-
łymi 

W silnikach BLDC rozkład pola magnetyczne-
go determinuje budowę wirnika. Aby uzyskać 
przebieg indukcji zbliżony do prostokątnego  
(w praktyce uzyskuje się przebieg trapezowy) 
wirnik silnika BLDC ma całkowicie wypeł-
nioną podziałkę biegunową magnesami trwa-
łymi. W silnikach PMSM dąży się do sinuso-
idalnego rozkładu pola magnetycznego  
w szczelinie. Aby uzyskać przebieg indukcji 
magnetycznej zbliżony do sinusoidalnego dla 
wirników z magnesami na powierzchni po-
działka biegunowa powinna być wypełniona  
w 2/3. W przypadku wirników z magnesami 
umieszczonymi wewnątrz wirnika oprócz dąże-
nia do osiągnięcia przebiegu indukcji magne-
tycznej zbliżonej do sinusoidalnego należy 
uwzględnić wpływ różnicy reaktancji w osiach 
poprzecznej i podłużnej maszyny. 
 

 

Rys. 3. Typowe wirniki silników PMSM 
 

Rozwiązania wirników w maszynach BLDC  
i PMSM są różne i różny jest sposób sterowa-
nia, który determinuje charakterystyki napę-
dowe silników oraz dopasowanie do wymagań 
napędu, przez co silniki te mają różne właści-
wości elektromechaniczne. 
 

4. Zastosowanie silników PMSM w po-
jazdach sportowo-rekreacyjnych 
 

Pojazdy sportowo-rekreacyjne są pojazdami 
gdzie masa całego pojazdu odgrywa znaczącą 
rolę. Silniki PMSM mają znacznie mniejsza 
masę od silników prądu stałego lub indukcyj-
nych przy takich samych właściwościach trak-
cyjnych, dzięki czemu idealnie nadają się do 
zastosowania w tego typu pojazdach. 
Pojazdy sportowo-rekreacyjne z napędem elek-
trycznym zyskują coraz większy udział w rynku 
oraz mają coraz więcej zastosowań, związane to 
jest z ich zaletami tj: 
- dużą sprawnością przetwarzania energii elek-
trycznej na mechaniczną; 
- małymi kosztami eksploatacji; 
- niskim hałasem;  
- wysoką dynamiką pojazdu szczególnie przy 
niskich prędkościach pojazdu; 
- relatywnie małym kosztem energii elektrycz-
nej; 
- brakiem emisji dwutlenku węgla w miejscu 
użytkowania; 
- prostą konstrukcją; 
- możliwością odzyskiwania energii przy re-
dukcji prędkości lub hamowaniu; 
- małym prawdopodobieństwem zapalenia się 
podczas wywrotki lub wypadku. 
Do największych wad wszystkich pojazdów  
z napędem elektrycznym należy: 
- wysoka cena pojazdu (ze względu na cenę za-
sobnika energii); 
- mały zasięg pojazdu (w porównaniu do pojaz-
dów z napędem spalinowym);  
- długi czas ładowania zasobnika energii;  
- ograniczona liczba ładowań zasobnika energii; 
- mała ilość ogólnie dostępnych punktów łado-
wania.  
Główną przyczyną małej popularności napędu 
elektrycznego jest brak odpowiednich zasobni-
ków energii (akumulatorów) oraz ich wysoka 
cena. Jednak stale zmniejszające się zasoby pa-
liw kopalnych oraz duża zmienność ich cen 
wywołana np. sytuacją międzynarodową, po-
woduje, że zarówno koncerny produkujące sa-
mochody osobowe jak i mniejsze firmy pracują 
nad opracowaniem nowoczesnych zasobników 
energii dla takich pojazdów. Zwiększająca się 
liczba użytkowników zarówno samochodów 
osobowych jak innych pojazdów z napędem 
elektrycznym będzie powodowała systema-
tyczny wzrost punktów ładowania z równocze-
snym skróceniem czasu ładowania zasobników 
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energii. Obecnie stosowane akumulatory li-
towo-jonowe lub litowo-polimerowe pozwalają 
na szybkie ładowanie (80% pojemności w ciągu 
15 minut). Szybkie ładowanie akumulatorów 
wymaga budowy kosztownej sieci stacji obsłu-
gi. Pojazdy sportowo-rekreacyjne użytkowa-
ne są w różnych warunkach środowiskowych, 
od dróg asfaltowych po tereny błotniste i piasz-
czyste, w związku z tym zastosowany w nich 
napęd musi prawidłowo pracować we wszyst-
kich warunkach, w jakich znajdzie się pojazd. 
Wszystkie elementy napędu elektrycznego takie 
jak silnik, falownik oraz magazyn energii 
(akumulator) muszą być zaopatrzone w efek-
tywny system wymiany ciepła z otoczeniem 
(chłodzenie i ogrzewanie). Szczególnym przy-
padkiem jest akumulator, który w niskich tem-
peraturach do prawidłowej i wydajnej pracy 
wymaga dostarczenia energii cieplnej. Tanim  
i efektywnym systemem wymiany ciepła  
w przypadku pojazdów sportowo-rekreacyjnych 
jest chłodzenie płynem, gdyż inne sposoby 
chłodzenia (np. powietrzne) nie spełniają swojej 
roli szczególnie, jeżeli pojazd jest użytkowany 
w błotnistym terenie. Elementy napędu muszą 
być tak zaprojektowane i wykonane, aby obu-
dowa zabezpieczała je przed dostępem wody  
i innych zanieczyszczeń, co gwarantuje długą  
i bezawaryjną pracę napędu. 

  
 

Rys. 4. Silnik PMSM przystosowany do pracy  

w pojeździe sportowo-rekreacyjnym 

 
Silnik zaprojektowany specjalnie do pojazdu 
sportowo-rekreacyjnego pokazano na rys. 4. 
Maszyny elektryczne wzbudzane magnesami 
trwałymi mogą być wykorzystywane zarówno, 
jako prądnice oraz jako silniki. Tryb pracy ma-
szyn określa się poprzez odpowiednie sterowa-
nie kierunkiem przepływu mocy. 

Nowoczesny elektryczny napęd pojazdu składa 
się z trzech podstawowych zespołów: 
- silnika; 
- przekształtnika energoelektronicznego; 
- zasobnika energii; 
Aby cały napęd mógł prawidło funkcjonować  
w pojeździe sportowo-rekreacyjnym potrzebu-
jemy dodatkowych elementów, takich jak: 
- układ chłodzenia silnika i przekształtnika; 
- układ chłodzenia i ogrzewania zasobnika 
energii (akumulatora); 
- układ ładowania zasobnika energii; 
- układ kontrolująco nadzorujący pracę wszyst-
kich elementów napędu (ECU); 
- układ sterujący wskaźnikami oraz wizualizacji 
pracy napędu. 
W pojazdach sportowo rekreacyjnych, które zo-
stały wyposażane w układy wspomagania kie-
rownicy i wspomagania hamulców (Rys.6) na-
leży dodatkowo użyć elektrycznych odpowied-
ników tych układów.  
Polskie przepisy homologacyjne dla kategorii 
L7e, w której znajduje się większość pojazdów 
sportowo rekreacyjnych, ograniczają maksy-
malną moc silnika do 15kW i masę pojazdu do 
400kg dla pojazdu przeznaczonego do prze-
wozu osób (Rys.6). Dla pojazdów przeznaczo-
nych do przewożenia towarów, dopuszczalna 
masa całkowita może być wyższa o 150 kg 
(Rys.5). 

 

Rys. 5. Pojazd sportowo rekreacyjny z prze-

strzenią ładunkową 

Do maksymalnych mas homologacyjnych nie 
wlicza się masy zasobnika energii (akumula-
tora) pojazdu, jednak nadmierne zwiększanie 
masy akumulatora wymusza zbudowanie od-
powiednio wytrzymałej ramy, która również 
podnosi masę pojazdu, a równocześnie z cięż-
kim akumulatorem i ograniczeniem mocy mak-
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symalnej silnika ogranicza się dynamikę jazdy 
pojazdu. W przypadku użycia silnika z magne-
sami trwałymi konieczne jest zastosowanie 
przekształtnika energoelektronicznego (falo-
wnika). Wykorzystując falownik można dowol-
nie kształtować charakterystykę mocy napędu 
pojazdów elektrycznych z zależności od rynku, 
na którym pojazd będzie użytkowany. Parame-
try napędu wykorzystującego silniki z magne-
sami trwałymi (BLDC i PMSM) zależą w bar-
dzo dużym stopniu od zastosowanego prze-
kształtnika.  Z badań wynika, że tylko prawi-
dłowy dobór falownika do silnika gwarantuje 
wymagane parametry napędu.  

 

Rys. 6. Pojazd sportowo-rekreacyjny wyposa-

żony w układy wspomagania hamulców i kie-

rownicy 

Należy również zaznaczyć, że pomimo bardzo 
dobrych parametrów silnika możliwych do uzy-
skania przy zastosowaniu odpowiedniego fa-
lownika, ten sam silnik ze źle dobranym prze-
kształtnikiem będzie dostarczał zaledwie nie-
wielką część mocy możliwej do uzyskania. Bio-
rąc pod uwagę, że obecne akumulatory litowo-
jonowe mają znacznie mniejszą gęstość energii 
w porównaniu do paliwa stosowanego w silni-
kach spalinowych, zastosowanie lekkich silni-
ków z magnesami trwałymi daje możliwość za-
stosowania akumulatora o większej pojemności, 
co wpływa korzystnie na zasięg i dynamikę ta-
kiego pojazdu. 

5. Podsumowanie 

Pojazdy sportowo-rekreacyjne z napędem elek-
trycznym będą się coraz szybciej rozwijać. Ze 
względu na specyfikę użytkowania tych pojaz-
dów optymalnym wg autora jest wykorzystanie 
w napędzie silników z magnesami trwałymi, 
które, pozwalają uzyskać dynamikę pojazdu 
wyższą od pojazdów z napędem spalinowym.  
Kolejnym elementem napędu pojazdów spor-

towo rekreacyjnych jest zasobnik energii,  rów-
nież w tym przypadku należy zastosować lekki 
i pojemny akumulator litowo-jonowy lub inny  
o porównywalnych paramentach. 
Zastosowanie w napędzie pojazdów lekkiego,  
a zarazem wydajnego silnika z magnesami 
trwałymi oraz zastosowanie relatywnie lekkiego 
zasobnika energii umożliwia uzyskanie bardzo 
dobrych parametrów eksploatacyjnych kom-
pletnego napędu elektrycznego. Dynamika oraz 
czas pracy pojazdu są jednymi z najważniej-
szych parametrów napędu pojazdów sportowo- 
rekreacyjnych. 
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