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DWUSILNIKOWY NAPĘD BEZPOŚREDNI 

DLA POJAZDÓW TURYSTYCZNYCH 
 

DOUBLE MOTOR DIRECT DRIVE FOR TURISTIC VEHICLES 
 
Streszczenie: W referacie przedstawiono koncepcję układu napędowego bezpośredniego przewidzianego dla 
pojazdów turystycznych, osobowo – towarowych o masie całkowitej nie przekraczającej  jednej tony. Napęd 
składa się z dwóch silników zamontowanych w koła napędowe pojazdu, oraz dwóch przekształtników tranzy-
storowych sterowanych przez jeden układ regulacyjny. W napędzie zastosowano silniki synchroniczne o ma-
gnesach trwałymi i o budowie odwróconej tzn. z wirnikiem zewnętrznym połączonym bezpośrednio z felgą 
koła. Omówiona została metoda sterowania jednym programem sterującym dwoma silnikami zasilanymi  
z dwóch falowników. Zaprezentowane zostały wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych układu. 
 

Abstract:  This paper presents the concept of a direct drive system provided for a touristic vehicles, passenger 
– cargo, with a total mass not exceeding one tonne. The drive consists of two motors mounted in the vehicle 
drive wheels, and two transistor inverters which are controlled by one control system. The drive uses perma-
nent magnet synchronous motor with reverse construction, with external rotor, that is connected directly to the 
rim of the wheel. The control method based on one control program for two inverters has been discussed. The 
simulation and experimental research of the system has been presented. 
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1. Wstęp  

Zainteresowanie napędami elektrycznymi w za-
stosowaniu do pojazdów spowodowane zostało 
dbałością o ochronę środowiska naturalnego  
i próbę eliminacji zanieczyszczeń. Jeśli chodzi 
o wpływ na stan środowiska naturalnego, to 
najważniejszymi cechami pojazdów o napędzie 
elektrycznym, uznawanymi za zalety w stosunku 
do napędów spalinowych są: 
- brak spalin w miejscu  użytkowania pojazdu, 
- wyższa sprawność energetyczna, 
- możliwość odzysku energii hamowania, 
- bezpieczny magazyn energii, 
- mniejsze koszty energii i eksploatacji, 
- uniezależnienie się od rynku ropy, 
- niska emisja hałasu. 
Przewiduje się, że pojazdy o napędzie elektry-
cznym stosowane będą tam, gdzie użycie po-
jazdów z silnikami spalinowymi jest zabronione 
lub niewskazane. Wymienia się najczęściej ob-
szary chronione pod względem ekologicznym 
np.: centra zabytkowych miast, wydzielone ob-
szary o ograniczonym ruchu drogowym, parki 
narodowe, pola golfowe, tereny rekreacyjne.  
Ze względu na swoje zalety ekologiczne poja-
zdy o napędzie elektrycznym stanowią dziedzi-
nę transportu intensywnie rozwijaną, na którą  

 
 

przeznacza się coraz większe środki inwesty-
cyjne. W referacie opisano napęd przeznaczony 
dla pojazdów o masie całkowitej do 1 tony i ba-
rdzo różnym przeznaczeniu. Mogą to być po-
jazdy osobowe do przewozu od 2 do 6 osób, to-
warowe, dostawcze, maszyny robocze, ciągniki 
itp. Ze względu na przeznaczenie pojazdów, ich 
prędkość nie przekracza 25 km/h, natomiast 
wymagane są duże momenty napędowe, co ma 
znaczenie przy określaniu parametrów napędu. 
Prace nad tym napędem prowadzono w latach 
2010-2013 w dwóch zakładach Instytutu Elek-
trotechniki. W Zakładzie Maszyn Elektrycz-
nych prowadzono prace nad silnikami synchro-
nicznymi o magnesach trwałych i budowie od-
wróconej. W Zakładzie Napędów Elektrycz-
nych opracowana została metoda sterowania 
napędami, zaprojektowano i wykonano falow-
niki i procesorowy układ sterowania. 

2. Koncepcja napędu dla pojazdu 

Opracowując napęd dla pojazdu uwzględniono 
następujące uwarunkowania: 
Napędzany pojazd ma dużą masę, co określa 
duży moment bezwładności sprowadzony do 
wału silnika napędzającego. Masa ta zmienia 
się w dużym zakresie, co utrudnia regulację na-
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pędu w pętli sprzężenia prędkościowego. Ko-
nieczne jest zmienianie momentu napędowego 
niezależnie od prędkości pojazdu. Wskazana 
jest możliwość jazdy wybiegiem, co wyklucza 
zastosowanie przekładni mechanicznej, szcze-
gólnie samohamownej. 
Dalej założono, że układ regulacji napędu po-
winien zapewniać: 
− pracę w czterech ćwiartkach układu współ-

rzędnych moment − prędkość, 
− pracę przerywaną w funkcji czasu, 
− hamowanie generatorowe, 
− niski poziom hałasu, co określa częstotliwość 

impulsów PWM co najmniej 10 kHz.   
Przyjęto, że na przebieg typowego cyklu pracy 
napędu składa się [4]: 
− rozruch do prędkości ustalonej z zadanym 

momentem. Napęd pracuje silnikowo, moc 
napędu dodatnia, 

− jazda ze stałą prędkością. Praca silnikowa  
z niewielkim momentem, 

− jazda wybiegiem. Praca bez momentu ze 
zmniejszającą się prędkością, 

− hamowanie od prędkości ustalonej z zadanym 
momentem hamującym. Napęd pracuje 
generatorowo, moc napędu ujemna, 

− nawrót; początkowy okres to hamowanie 
generatorowe (moc ujemna) końcowy okres 
to rozruch do ustalonej prędkości (praca silni-
kowa, moc dodatnia). 

Założono parametry techniczne napędu prze-
znaczonego do pojazdu o masie nie przekra-
czającej 1 tony, prędkości nie większej niż  
20 km/h, przyspieszeniu do 2,5 m/s2. Średnica 
kół napędowych ok. 50 cm. 
− moc znamionowa napędu P = 2x4 kW            

z możliwością dwukrotnego przeciążenia, 
− prędkość maksymalna ω = 22,4 rad/s, 
− moment napędowy T = 360 Nm, 
− napięcie zasilające U = 96 V. 
Aby spełnić ww. założenia wybrano topologię  
napędu  zawierającą (Rys. 1): 
− Dwa silniki synchroniczne o magnesach trwa-

łych i o budowie odwróconej, wbudowane  
w koła napędowe pojazdu. Są to silniki mo-
mentowe, wolnoobrotowe.  
W celu umożliwienia synchronizacji, silniki 
wyposażono w czujniki optoelektroniczne 
odbiciowe określające położenie wirnika 
względem stojana. 

− Dwa przekształtniki tranzystorowe trójfazo-
we, zasilające silniki prądem o zadanej war-
tości. Silniki synchroniczne lub bezszczotko-

we wymagają synchronizacji napięcia zasila-
jącego względem strumienia, co wymusza ko-
nieczność zastosowania układu „jeden prze-
kształtnik – jeden silnik”. 

− Jeden sterownik procesorowy z procesorem 
TMS320F2812. Napęd sterowany jest za po-
mocą jednego programu sterującego. 

− Napęd zasilany jest z baterii 8 akumulatorów 
12-woltowych o pojemności 90 Ah czyli  
o napięciu znamionowym 96 V i energii zma-
gazynowanej ok. 31 MJ. 

STEROWNIK 
Z procesorem DSP  TMS320F2812 
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Rys. 1. Topologia napędu bezpośredniego z sil-

nikami synchronicznymi o magnesach trwałych 

i budowie odwróconej wbudowanymi w koła. 
 

W rezultacie powstał dwusilnikowy napęd bez-
pośredni pojazdu z silnikami umieszczonymi  
w kołach i bez przekładni mechanicznej. 
Umieszczenie silnika w kole ma wiele zalet [1, 
3], w tym: 
− brak potrzeby stosowania przekładni mecha-

nicznych, mechanizmów różnico-wych lub 
innych złożonych elementów; 

− możliwość montażu dodatkowych modułów 
akumulatorów, zwiększających zasięg i moc 
pojazdów w porównaniu do poprzednich po-
jazdów elektrycznych; 

− możliwość jazdy wybiegiem oraz bardziej 
efektywne hamowanie regeneracyjne; 

− większe możliwości w projektowaniu wnętrza 
pojazdu przez stylistów wynikające z braku 
takich elementów jak dźwignia zmiany bie-
gów, tunel centralny itp. 

Cechy uważane za niekorzystne to [2]: 
− zwiększenie tzw. masy nieresorowanej; 
− zwiększenie momentu bezwładności sprowa-

dzonego do wału silnika.  
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Przy względnie małej prędkości pojazdu nieko-
rzystne efekty związane ze zwiększeniem masy 
nieresorowanej są na ogół małe i praktycznie 
niezauważalne dla kierowcy. Natomiast możli-
wość indywidualnego sterowania silnikami  
w kołach daje duże możliwości poprawy wła-
ściwości jezdnych pojazdu poprzez zastoso-
wanie odpowiednich rozwiązań konstrukcyj-
nych. 
 

3. Silnik synchroniczny o budowie od-
wróconej 

Tradycyjne silniki synchroniczne mają zewnę-
trzny stojan, w którym umieszczone są uzwo-
jenia trzech faz. Wirnik o magnesach trwałych 
umieszczony jest wewnątrz. Najczęściej są to 
silniki szybkoobrotowe i napędzają koła poja-
zdu za pośrednictwem przekładni mechanicz-
nej. 
W celu eliminacji przekładni mechanicznej oraz 
bezpośredniego połączenia silnika z kołem na-
pędowym pojazdu opracowano silniki o budo-
wie odwróconej. Uzwojony stojan mocowany 
jest do elementu konstrukcyjnego pojazdu,  
a wirnik z magnesami trwałymi połączony zo-
stał bezpośrednio z kołem. 
Silniki do napędu bezpośredniego można po-
dzielić [6]: 
− ze względu na drogę strumienia: na silniki  

o strumieniu osiowym i silniki o strumieniu 
promieniowym; 

− ze względu na prędkość obrotową: na sil- 
niki wolnoobrotowe (prędkość mniejsza niż 
350 obr/min) i silniki szybkoobrotowe 
(prędkość większa niż 1000 obr/min). 

Dla pojazdu o masie do 1 tony opracowano sil-
niki typu ETMm-180/12 o strumieniu promie-
niowym, momencie znamionowym 180 Nm  
i możliwością dwukrotnego przeciążenia.  
Są to silniki wolnoobrotowe o prędkości do  
300 obr/min przy zasilaniu przekształtnika 
napięciem 96 V. 
Silniki wyposażone są w czujniki optoelektro-
niczne odbiciowe określające położenie wirnika 
względem stojana i pozwalające synchronizo-
wać napięcie zasilające fazy silnika z położe-
niem wirnika.  

 
Rys. 2. Silnik typu ETMm-180/12 (widok od 

strony mocowania do podwozia pojazdu) 

 
Rys. 3. Silnik z felgą i oponą zamontowany na 

ramie pojazdu (widok od strony mocowania 

koła pojazdu) 

Parametry techniczne wykonanych dwóch mo-
deli silników zostały określone w wyniku badań 
laboratoryjnych.  
Próbę nagrzewania silników przeprowadzono 
przy obciążeniu momentem 120 Nm i przy  
prędkościach obrotowych 107 obr/min  
i 214 obr/min. Czas próby wynosił 210 min  
(3,5 godz.). Moce mechaniczne obciążenia wy-
nosiły odpowiednio 1345 W i 2690 W.  
Mierzono: 

• moce zasilające silniki wynoszące odpo-
wiednio 1600 -1700 W i 3000 - 3050 W, 

• sprawność silników oszacowano odpowie-d-
nio na 79-84% oraz 88-90 %,  

• przyrost temperatury silników w funkcji 
czasu wynoszący po 3,5 godz. próby              
∆Θ=110oC (Rys. 4).  



Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 2/2014 (102) 188

Na podstawie pomiarów temperatury można 
oszacować stałą temperaturową silnika na ok. 
60 min. Ponieważ przewidywany czas jazdy 
ciągłej z mocą znamionową i przy jednym 
naładowaniu silnika nie przekracza 2 godz. to 
nie zachodzi niebezpieczeństwo przegrzania 
silnika.  
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Rys. 4. Przyrost temperatury silnika nr 1 

Stwierdzono też, że wykonane silniki o stru-
mieniu promieniowym charakteryzują się m.in. 
bardzo małym momentem zaczepowym wyno-
szącym 0,9 % [7]. 

4. Strategia sterowania napędem 

Kierowanie pojazdem polega na ustalaniu przez 
kierowcę następujących wielkości: 
1. kierunku ruchu pojazdu, do przodu/tyłu, 
2. prędkości, z jaką powinien jechać pojazd, 
3. chwilowego przyspieszenia lub spowolnienia 

pojazdu, 
4. odległości, którą ma przejechać pojazd. 
Podczas jazdy kierowca ocenia aktualną pręd-
kość, przyspieszenie lub spowolnienie pojazdu  
i we właściwy sposób reaguje zwiększając lub 
zmniejszając wartość zadaną momentu napędo-
wego. Kierunek zadanego momentu określa 
kierunek jazdy. Kierowca jest więc „regulato-
rem prędkości pojazdu”. Układ napędowy poja-
zdu stanowi dla kierowcy element wykona-
wczy, którego zadaniem jest  regulowanie mo-
mentu napędowego lub wielkości proporcjo-
nalnej do momentu, np. prądu. Maksymalna 
prędkość pojazdu ograniczana jest przez war-
tość napięcia akumulatorów. W testowanym po-
jeździe wartość napięcia akumulatorów w za-
leżności od ich rozładowania zmieniała się od 
115 V do 80 V.   
Opracowując program regulacyjny oparto się  
na założeniach:   
− moduł wektora strumienia w silniku synchro-

nicznym o magnesach trwałych jest stały, 

− położenie wektora strumienia jest ściśle zwią-
zane z położeniem wirnika, 

− program regulacyjny powinien tak synchro-
nizować napięcie zasilające względem poło-
żenia wirnika, aby  kąt między wektorami 
strumienia i prądu był stały,  

− moment wytwarzany w silniku jest propor-
cjonalny do modułu wektora prądu, 

− synchronizacja wektora napięcia względem 
położenia wirnika odbywa się za pomocą op-
toelektronicznego czujnika położenia, z któ-
rego otrzymywane są trzy sygnały prosto-
kątne o wypełnieniu 50% przesunięte wzglę-
dem siebie o 120oel.  Pozwala to na określenie 
położenia wirnika z dokładnością do 60oel 
podobnie jak przy sterowaniu silnikiem 
BLDC. 
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Rys. 5. Schemat blokowy metody bezpośred-niej 

regulacji prądu z modulacją wektora napięcia 

zastosowanej do napędu dwusilnikowego 

Do regulacji napędu wybrano metodę bezpośre-
dniej regulacji prądu z modulacją wektora na-
pięcia (DCC-SVM: ang. Direct Current Control 
with Space Vector Modulation) (Rys. 5).  
Zastosowanie bezpośredniej regulacji prądu,  
a nie momentu pozwoliło na znaczne uprosz-
czenie programu regulacyjnego. Zrezygnowano 
z estymacji strumienia, co znacznie uprościło 
program regulacyjny i przyspieszyło jego wy-
konywanie. Uzyskano w ten sposób często-
tliwość impulsów PWM f =10 kHz, dzięki cze-
mu praca napędu jest niesłyszalna dla użyt-
kownika. 
Zastosowanie czujników położenia pozwala sy-
nchronizować prąd względem wirnika, co po-
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woduje, że moment rozwijany przez silnik jest 
proporcjonalny do prądu. 
Sygnałami wejściowymi programu są:  
− sygnał zadający wartość prądu, 
− sygnał określającego kierunek zadanego prą-

du, co jest związane z kierunkiem jazdy. 
Program realizuje dwa układy regulacji składa-
jące się z pętli sprzężeń zwrotnych:  
− pętli regulacji amplitudy prądu,       
− pętli synchronizacji względem wirnika. 
Napęd dwusilnikowy pracuje jako całość napę-
dzając pojazd. Ponieważ silniki są sztywno po-
łączone z drogą to przy jeździe na wprost ich 
prędkości obrotowe są sobie równe. Można tu 
wyróżnić przypadki: 
• Jazda z prędkością mniejszą od maksymalnej 
(Rys. 6).  Ponieważ SEM silników są mniejsze 
od napięć zasilających, pracują pętle regulacji 
prądu i modulatory PWM obniżają wartości na-
pięć fazowych. Wartości prądów zasilających 
silniki są równe wartościom zadanym prądów. 
• Jazda z prędkością maksymalną (Rys. 7). Po-
nieważ amplituda SEM silników jest większa 
od napięć zasilających, pętle regulacyjne prą-
dów są przerwane i modulatory PWM nie pra-
cują. Prędkość kątowa silników ograniczana 
jest wartością napięcia zasilającego. Wartości 
prądów zasilających są mniejsze od wartości 
zadanych. 
• Przejście od jazdy ze stałą prędkością do 
jazdy wybiegiem. Zadanie zerowych wartości 
prądów powoduje, że pętle regulacyjne prądów 
ograniczają wartości prądów do zera.  Modula-
tory PWM dostrajają wartości napięć fazowych 
do wartości SEM.   
• Rozruch silników od prędkości zerowej do 
maksymalnej. Podczas rozruchu pętle regulacji 
prądów ograniczają prądy fazowe do wartości 
zadanej. Po osiągnięciu prędkości bliskiej mak-
symalnej pętle regulacji prądów zostają prze-
rwane, a wartości prądów fazowych silników 
odpowiadają momentowi równemu oporom ru-
chu. Wartości prądów są mniejsze od wartości 
zadanych. 
• Hamowanie generatorowe, zmniejszanie prę-
dkości. Zadanie przeciwnej wartości prądu po-
woduje wymuszenie prądu i momentu hamu-
jącego. Wartość prądu hamującego jest równa 
wartości zadanej. 

 

Rys. 6. Przebiegi napięć i prądów w napędzie 

lewego koła pojazdu. Jazda do przodu z pręd-

kością 0,75 maksymalnej 

1.  Napięcie przewodowe między fazami A – B 

2.  Napięcie przewodowe między fazami A – C 

3.  Prąd fazy A 
 

 
Rys. 7. Przebiegi napięć i prądów w napędzie 

koła lewego pojazdu. Jazda do przodu z pełną 

prędkością 

1.  Napięcie przewodowe między fazami A – B 

2.  Napięcie przewodowe między fazami A – C 

3.  Prąd fazy A 

W przypadku jazdy po zakręcie koło zewnę-
trzne toczy się szybciej, a wewnętrzne wolniej. 
Działające pętle regulacji prądu ustalają warto-
ści prądów fazowych równe wartościom zada-
nym, niezależnie od różnych dla obu kół pręd-
kości kątowych.  
W ten prosty sposób realizowany jest w napę-
dzie mechanizm różnicowy. 

5. Wnioski 

Opisany w referacie napęd przeznaczony do 
pojazdów turystycznych, wolnobieżnych o ma-
sie całkowitej do 1 tony charakteryzuje się na-
stępującymi cechami:  



Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 2/2014 (102) 190

• W napędzie zastosowano dwie maszyny syn-
chroniczne o magnesach trwałych, o budowie 
odwróconej z wirnikiem zewnętrznym. Są to 
silniki momentowe, wolnobieżne, zamonto-
wane bezpośrednio bez przekładni mechanicz-
nej w kole napędowym pojazdu. Takie rozwią-
zanie znacznie zmniejsza straty w układzie 
przeniesienia momentu napędowego oraz po-
zwala na jazdę wybiegiem.  
• Wykonane modelowe egzemplarze silników 
charakteryzują się wysoką sprawnością, nie-
wielkimi oporami ruchu, dużą stałą temperatu-
rową i bardzo małym momentem zaczepowym.  
• Również oryginalnym rozwiązaniem jest 
zastosowanie mikroprocesorowego układu re-
gulacyjnego, który steruje pracą  dwóch prze-
kształtników tranzystorowych, zasilających dwa 
silniki synchroniczne. Jeden program re-
gulacyjny steruje dwoma układami napędo-
wymi, zapewnia pracę silnikową i prądnicową, 
z regulacją prądu, niezależnie od zmian prędko-
ści kątowej. Realizuje też programowo układ 
różnicowy napędów.  
• Pod względem regulacyjnym jest to ciekawy 
układ napędowy dwusilnikowy, w którym pętle 
regulacyjne realizowane są synchronicznie przez 
jeden program regulacyjny i wykonywane przez 
jeden procesor sygnałowy. Takie rozwiązanie 
upraszcza układ sprzętowy, gdyż układ trady-
cyjny wymagałby trzech procesorów: dwóch ste-
rujących napędami i jednego nadrzędnego oraz 
trzech programów regulacyjnych pracujących 
synchronicznie.  
• Badania laboratoryjne i jazdy doświadczalne 
po terenie Instytutu potwierdziły wysoką 
sprawność układu napędowego. Brak prze-
kładni mechanicznej i zastosowana metoda ste-
rowania, pozwalająca na jazdę wybiegiem, 
umożliwiła wydłużenie zasięgu jazdy do 80 km 
przy jednym ładowaniu akumulatorów. 
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