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PROJEKT HYBRYDOWEGO UKŁADU NAPĘDOWEGO  

DLA POJAZDU FIAT PANDA  

 
HYBRID POWERTRAIN FOR USE IN FIAT PANDA VEHICLE 

 
Streszczenie: W artykule przedstawiono projekt hybrydowego układu napędowego przeznaczonego do  

miejskiego pojazdu FIAT Panda . W rozwiązaniu tym przednie koła napędzane są za pomocą tradycyjnego 

układu napędowego, który składa się z silnika spalinowego, sprzęgła i automatycznej skrzyni biegów. Koła 

tylne zaś napędzane są za pomocą maszyny elektrycznej. Poprzez połączenie dwóch różnych jednostek 

napędowych w jednym układzie napędowym uzyskano wiele dodatkowych funkcji: poruszanie pojazdu 

wykorzystując do tego wyłącznie energie elektryczną, wspomaganie przyśpieszania, odzysk energii 

hamowania, zasilanie oraz funkcję napędu na cztery koła. W prezentowanej pracy przedstawiono konstrukcję 

oraz system sterowania hybrydowym układem napędowym. Ze względu na zastosowanie różnych jednostek 

napędowych układ wyposażono w zintegrowany system sterowania, który na podstawie odczytanych 

parametrów ze sterowników podrzędnych steruje przepływem mocy pomiędzy osią przednią napędzaną 

silnikiem spalinowym, a osią tylną napędzaną przez maszynę elektryczną. 
 

Abstract: This paper presents a hybrid powertrain designed for use in an urban vehicle (FIAT Panda). In this 

solution front wheels are driven with a traditional powertrain, which consists of a combustion engine, clutch 

and an automatic transmission. Rear wheels are driven from an electrical machine. As a result of coupling the 

engine and the motor in one powertrain, it was possible to implement a number of functionalities: vehicle start-

up using electric power only, secure better acceleration, braking energy recovery and power feed to four 

wheels. The presentation in the paper reports on the design and control system of a hybrid powertrain. Due to 

the application of various powertrains, the system needed an integrated control system, which controls power 

flow between the front wheel with power supply from a combustion engine and the rear wheel which is driven 

by an electric motor on the basis of parameters obtained from auxiliary controllers. 
 

Słowa kluczowe: hybrydowy układ napędowy, silnik spalinowy, silnik elektryczny, zintegrowane sterowanie 
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1. Wstęp 

Hybrydowe układy napędowe są coraz szerzej 

stosowane w pojazdach. Wyróżnikiem tych 

układów jest wykorzystanie co najmniej dwóch 

jednostek napędowych, najczęściej spalinowej 

i elektrycznej. Od sposobu współdziałania tych 

jednostek napędowych i konstrukcyjnego ich 

połączenia istotnie zależą podstawowe właś-

ciwości pojazdu [7,9].  

Aktualnie najczęściej wykorzystywany jest na-

pęd równoległy ze względu na prostą kons-

trukcję oraz stosunkowo niskie nakłady inwes-

tycyjne potrzebne na adaptację tego rozwią-

zania w obecnych napędach z silnikami spalino-

wymi. Mimo, iż rozwiązania te wymagają pew-

nych zmian konstrukcyjnych układu napędo-

wego to pozwalają efektywniej wykorzystywać 

pracę silnika spalinowego. Przykładem takiego 

prostego systemu jest system START & STOP, 

który czuwa, aby silnik spalinowy wykorzysty-

wany był jedynie w czasie jazdy, a nie na po- 

 
 

stoju kiedy nieefektywnie spala paliwo. Najsku-

teczniejszym sposobem na poprawę efekty-

wności przetwarzania energii są systemy poz-

walające odzyskiwać energię z hamowania 

[10].  Częściowy odzysk energii można uzyskać 

nawet w prostych układach, w których (w odró-

żnieniu od rozwiązań stosowanych w samo-

chodach w pełni hybrydowych), nie wymagane 

jest stosowanie silnika elektrycznego. Układ ten 

wykorzystuje jedynie generator, który podczas 

hamowania magazynuje energię w kondensa-

torze. Energia odzyskana wykorzystana jest do 

zasilania pokładowej instalacji elektrycznej. Ła-

dowanie kondensatora uruchamiane jest w mo-

mencie odpuszczenia pedału „gazu”, gdy samo-

chód zwalnia hamowany silnikiem spalinowym. 

Dzięki temu silnik nie musi przez jakiś czas 

wytwarzać dodatkowej energii elektrycznej 

potrzebnej do zasilania świateł, klimatyzacji 

oraz innych urządzeń elektrycznych znajdują-
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cych się w pojeździe. Z uwagi na niewielką 

moc zainstalowanego generatora oraz niewielką 

pojemność kondensatora nie można odzyskiwać 

całej dostępnej energii powstałej w czasie 

hamowania. Ponadto generator uniemożliwia 

wspomaganie silnika spalinowego np. podczas 

przyśpieszania. Aby to uzyskać należy dopo-

sażyć układ napędowy w dodatkową maszynę 

elektryczną tak, jak to ma miejsce w równo-

ległym hybrydowym układzie napędowym. 

Częstym rozwiązaniem napędu równoległego 

jest mechaniczne połączenie maszyny elektry-

cznej z wałem korbowym silnika spalinowego. 

W zależności od warunków drogowych oraz 

zapotrzebowania na moment obrotowy maszyna 

ta może pracować jako silnik lub generator.  

W czasie przyspieszania pracuje jako silnik 

zwiększając moc maksymalną układu, nato-

miast w czasie hamowania pracuje jako gene-

rator, odzyskując energię hamowania. Bezpoś-

rednie połączenie maszyny elektrycznej z wa-

łem korbowym jednostki spalinowej stanowi 

jednak pewne ograniczenie, gdyż uniemożliwia 

dowolne sterowanie punktem pracy silnika spa-

linowego. Najkorzystniejsze właściwości pojaz-

du uzyskuje się w układzie pełnej hybrydy, któ-

ry można nazwać układem szeregowo – równo-

ległym. Charakteryzuje się on jednak dużą 

złożonością konstrukcji i wymaga zastosowania 

co najmniej dwóch maszyn elektrycznych. Jest 

to rozwiązanie bardzo kosztowne oraz istotnie 

zwiększające masę pojazdu. 

Każdy z przedstawionych systemów, niezależ-

nie od przyjętego rozwiązania, charakteryzuje 

efekt mniejszego zużycia paliwa i poprawy efe-

ktywności wykorzystania silnika spalinowego. 

Rozwiązania te jednak rozróżnia stopień skom-

plikowania oraz nakłady inwestycyjne potrzeb-

ne na jego adaptację w pojeździe.  

Mając na uwadze powyższe istnieje pilna po-

trzeba poszukiwania rozwiązań połączenia sil-

nika spalinowego z maszyną elektryczną  

w układ, w którym poprzez niewielkie nakłady 

finansowe będzie można go zastosować w obe-

cnie produkowanych pojazdach. Sama konce-

pcja połączenia dwóch różnych jednostek na-

pędowych w jednym pojeździe jest bardzo ko-

rzystna, gdyż jedna jednostka napędowa może 

kompensować wady drugiej. Tu właśnie zaczy-

na się rola dobrego układu hybrydowego, który 

dopasowany jest do danego pojazdu i wyko-

rzystuje zalety obu jednostek napędowych  

w zależności od warunków drogowych i prze-

znaczenia pojazdu [1].  

W tradycyjnych układach napędowych dołą-

czenie dodatkowej maszyny elektrycznej do sil-

nika spalinowego jest bardzo utrudnione. Dla-

tego według autorów najkorzystniejszym pod 

względem kosztów, łatwości instalacji oraz wy-

dajności jest układ bazujący na strukturze ró-

wnoległej, w której napęd elektryczny dołączo-

ny jest do tylnej osi pojazdu. Taka konstrukcja 

jest sklasyfikowana jako równoległy układ na-

pędowy połączony przez drogę „Through-the-

road hybrid " (TTR) [8].  

W artykule przedstawiono rozwiązanie hybry-

dowego układu napędowego opartego na roz-

wiązaniu TTR przeznaczonego do miejskiego 

pojazdu FIAT Panda. W rozwiązaniu tym prze-

dnie koła napędzane są za pomocą tradycyjnego 

układu napędowego, który składa się z silnika 

spalinowego, sprzęgła i automatycznej skrzyni 

biegów. Koła tylne natomiast napędzane są za 

pomocą maszyny elektrycznej. Ten brak połą-

czenia mechanicznego napędów w proponowa-

nym układzie jest korzystnym rozwiązaniem 

dla producentów oferowanych już pojazdów. 

Poprzez niewielkie zmiany konstrukcyjne mogą 

oni wprowadzić na rynek nowy rodzaj układu 

napędowego w produkowanych już pojazdach. 

2. Konstrukcja hybrydowego układu na-

pędowego 

Zaproponowana przez autorów koncepcja ukła-

du napędowego wykorzystuje wiele źródeł 

energii, dlatego jej konstrukcja powinna być zo-

ptymalizowana wielokryterialnie. Jako główne 

kryteria powinna uwzględniać masę układu, na 

którą największy wpływ ma akumulator o dos-

tatecznej pojemności, stopień skomplikowania, 

wymagana moc maszyny elektrycznej, zużycie 

paliwa, sprawność przetwarzania energii oraz 

kryterium ekologiczne, czyli poziom emisji 

związków toksycznych.  

Hybrydowy układ napędowy zaprojektowano 

dla pojazdu FIAT Panda z silnikiem o pojem-

ności 1,2 dm
3
, wyposażonego w automatyczną 

skrzynię biegów. Zaproponowane rozwiązanie 

(rys.1) bazuje na strukturze równoległej, która 

łączy ze sobą tradycyjny układ napędowy 

napędzający przednią oś oraz elektryczny układ 

napędzający koła tylnej osi pojazdu. Interakcja 

tych napędów występuje jedynie poprzez 

nawierzchnię drogi i ogumione koła połączone 

z osiami napędowymi pojazdu. Silnik spalino-

wy (S) poprzez sprzęgło (SP) i automatyczną 

skrzynię biegów (PG) dostarcza moc do przed-

niej osi (PKP). Natomiast maszyna elektryczna 
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(ME) przez jednostopniową przekładnię plane-

tarną (PP) oraz sprzęgło (SP) napędza oś tylną 

(TKP). Sprzęgło to ma za zadanie rozłączać wał 

maszyny elektrycznej od przekładni planetarnej 

w zakresie wyższych prędkości pojazdu, tak 

aby nie dopuścić do przekroczenia dopuszczal-

nej prędkości obrotowej maszyny elektrycznej. 

Maszyna elektryczna sterowana jest za pomocą 

układu sterowania (US), który połączony jest 

z akumulatorem pojazdu (B). Sumowanie mocy 

obu tych jednostek występuje jedynie poprzez 

współpracę kół z nawierzchnią drogi w czasie 

jazdy, gdy obie osie są napędzane. Jazda w try-

bie elektrycznym oraz odzysk energii hamo-

wania odbywa się za pośrednictwem maszyny 

elektrycznej umieszczonej przy tylnej osi po-

jazdu.  
 

 

Rys. 1. Hybrydowy układ napędowy 
 

Mimo, iż zaproponowana przez autorów kon-

strukcja bazuje na równoległej strukturze napę-

du hybrydowego należy oczekiwać znacznie 

większych oszczędności od tradycyjnego napę-

du równoległego, gdyż: 

- wał silnika spalinowego nie jest na stałe po-

łączony z wałem maszyny elektrycznej. Dzięki 

temu jednostka spalinowa może być wykorzy-

stana w zakresie swojej największej spraw-

ności,  

- maszyna elektryczna w tzw. trybie elektry-

cznym może być wykorzystana do ruszania i ja-

zdy w przedziale niskich prędkości pojazdu. 

Wykorzystanie energii elektrycznej zmagazy-

nowanej m.in. poprzez odzysk energii hamo-

wania w ruchu miejskim może przynieść zna-

czące oszczędności paliwa. Ten tryb jest niemo-

żliwy do uzyskania w obecnie znanym układzie 

równoległym.  

Z uwagi na wykorzystanie dwóch jednostek na-

pędowych największe znaczenie dla zmniej-

szenia zużycia paliwa oraz emisji substancji 

szkodliwych emitowanych przez silnik spalino-

wy będzie miał sposób sterowania zapropono-

wanym układem napędowym tak, aby wyko-

rzystywał on jednostki napędowe w zakresie ich 

największej sprawności [2,5]. Jednak ograni-

czenia wynikające z konstrukcji i związku po-

między warunkami w jakich pracuje przednia  

i tylna oś pojazdu powodują, że zaproponowany 

układ napędowy uniemożliwia sterowanie ma-

szyną elektryczną w pełnym zakresie. Przez to, 

że prędkość maszyny elektrycznej zależy od 

prędkości pojazdu, nie będzie ona mogła pra-

cować stale w warunkach swojej maksymalnej 

sprawności tak, jak to ma miejsce w przypadku 

układu pełnej hybrydy szeregowo – równo-

ległej. Ponadto maksymalna prędkość obrotowa 

maszyny elektrycznej ogranicza prędkość jazdy 

w trybie elektrycznym. Ograniczony zakres prę-

dkości pojazdu wynika ze stałego przełożenia 

przekładni planetarnej łączącej maszynę ele-

ktryczną z mechanizmem różnicowym. Przeło-

żenie to jest uzależnione od mocy maksymalnej 

maszyny elektrycznej zainstalowanej w pojeź-

dzie. Chcąc zwiększyć prędkość maksymalną 

pojazdu należy zwiększyć moc maszyny ele-

ktrycznej. Jednak wiąże się to z koniecznością 

zwiększenia pojemności akumulatorów, co 

wpłynie na zwiększenie masy pojazdu. Innym 

rozwiązaniem tego problemu może być zain-

stalowanie wielostopniowej przekładni pomię-

dzy maszyną elektryczną a mechanizmem róż-

nicowym tylnej osi, jednak zwiększa to stopień 

skomplikowania konstrukcji i w wielu pojaz-

dach ze względu na zbyt małą przestrzeń może 

być niewykonalne. Dlatego autorzy skupili się 

na wykorzystaniu maszyny elektrycznej w za-

kresie niskich prędkości pojazdu, w którym 

silnik spalinowy pracuje najmniej efektywnie,  

a ograniczenia wynikające z konstrukcji autorzy 

pragną zrekompensować adaptacyjnym algoryt-

mem sterowania, który będzie zarządzał prze-

pływem mocy w układzie tak, aby uzyskać naj-

lepsze właściwości trakcyjne i najmniejsze zu-

życie paliwa.   

3. System sterowania pojazdu 

Zaproponowana konstrukcja hybrydowego 

układu napędowego przewiduje zainstalowanie 

napędu elektrycznego do już istniejącego pojaz-

du wyposażonego w napęd spalinowy. W skład 

dodatkowego napędu elektrycznego wchodzi: 

maszyna elektryczna, sterownik (przekształtnik 

energoelektroniczny) zasilający maszynę ele-

ktryczną oraz źródło energii w postaci wysoko-

wydajnego akumulatora wysokiego napięcia.  

W celu wykorzystania w pełni potencjału za-

proponowanego rozwiązania, układ sterowania 
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napędu elektrycznego zintegrowano z pokłado-

wym systemem sterowania pojazdu. Zapewnia 

to najbardziej efektywne działanie całego sys-

temu, w której sterownik nadrzędny kontroluje 

całość [3,6].  

Wszystkie sterowniki systemu sterowania po-

jazdu komunikują się ze sterownikiem nadrzę-

dnym za pomocą sygnałów analogowych lub 

magistrali danych CAN. Dzięki temu sterownik 

nadrzędny na podstawie odczytanych w ten 

sposób parametrów układu napędowego pojaz-

du może sterować całym systemem, a poszcze-

gólne podsterowniki sterują własnymi funkcja-

mi. Proponowany system sterowania pojazdu 

(rys.2) obejmuje cztery główne sterowniki: ste-

rownik silnika spalinowego, sterownik skrzyni 

biegów, sterownik maszyny elektrycznej oraz 

sterownik zarządzający energią akumulatora 

(BMS). 
 

 

Rys. 2. Hybrydowy układ napędowy pojazdu 

FIAT Panda 
 

Elektroniczny sterownik silnika spalinowego, 

steruje jego pracą za pomocą elektronicznej 

przepustnicy. Sterownik skrzyni biegów kontro-

luje zmianę przełożenia spalinowego układu 

napędowego na podstawie poleceń zadawanych 

ze sterownika nadrzędnego. Sterownik maszyny 

elektrycznej steruje prędkością maszyny ele-

ktrycznej. Pracuje on dodatkowo w trybie od-

zysku energii, co pozwala również na pracę ma-

szyny elektrycznej w roli generatora. Kontro-

luje on wartość płynącego prądu oraz tempe-

raturę maszyny elektrycznej nie dopuszczając 

do jej przegrzania. W razie przekroczenia dopu-

szczalnych parametrów, sterownik ogranicza jej 

moc. Do monitorowania parametrów akumu-

latora wykorzystano sterownik BMS (Battery 

Management System), który odczytuje napięcie 

i temperaturę każdego ogniwa i na podstawie 

tych informacji kontroluje stan naładowania 

oraz prąd ładowania i rozładowania każdego 

ogniwa tak, aby nie dopuścić do przeładowania 

lub głębokiego rozładowania. Taki system za-

pewnia bezpieczne użytkowanie akumulatorów 

oraz zwiększa ich żywotność. Wszystkie dane 

pomiędzy sterownikami przekazywane są pop-

rzez sieć lokalną sterownika nadzorczego (CAN 

BUS). 

4. Strategia sterowania 

Największym wyzwaniem proponowanego roz-

wiązania jest opracowanie strategii sterowania 

układem napędowym, uwzględniającej prze-

pływ mocy pomiędzy przednią i tylną osią  

w różnych warunkach drogowych.  

Sterowanie zaproponowane przez autorów 

umożliwia wykorzystanie jednostki spalinowej 

i elektrycznej w trzech głównych trybach: ele-

ktrycznym, hybrydowym i spalinowym. W ru-

chu miejskim najczęściej wykorzystywany bę-

dzie tryb elektryczny. W trybie tym silnik spa-

linowy jest wyłączony, a przekładnia silnika 

spalinowego znajduje się w położeniu neutra-

lnym. Do napędu wykorzystywana jest jedynie 

maszyna elektryczna, która wykorzystuje ener-

gię elektrochemiczną przechowywaną w aku-

mulatorze. W czasie przyśpieszania lub jazdy 

w zakresie średnich prędkości, które są naj-

częściej wykorzystywane w ruchu drogowym 

do napędu pojazdu wykorzystywane są obie je-

dnostki napędowe. W zależności od stopnia na-

ładowania akumulatora oraz warunków drogo-

wych maszyna elektryczna może być wykorzy-

stywana jako silnik lub generator. Dodatkowo, 

gdy silnik spalinowy wspomagany jest przez 

maszynę elektryczną pojazd osiąga znacznie le-

psze przyspieszenie.  

Jak widać zaprojektowany układ ma szereg do-

datkowych zalet w porównaniu do tradycyjnego 

napędu spalinowego, jednak aby mógł mieć za-

stosowanie w obecnych pojazdach musi chara-

kteryzować się prostą konstrukcją. Najtrudniej-

szym wyzwaniem w adaptacji napędu hybry-

dowego jest sprzęgnięcie obecnie zainstalowa-

nego napędu spalinowego z dodatkowym na-

pędem elektrycznym, gdyż układy te wymagają 

różnych metod sterowania. W silniku spalino-

wym sterowanie opiera się głównie o sterowa-

nie uchyleniem przepustnicy. Natomiast pręd-

kość maszyny elektrycznej kontrolowana jest 

przez zmianę jej napięcia zasilania. Aby ste-

rownik nadrzędny mógł prawidłowo sterować 

całym systemem potrzebuje uzyskać niezbędne 

informacje od wszystkich sterowników. Z uwa-

gi na to, iż pojazd badawczy wyposażony jest 
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w pokładowy system transmisji danych (magi-

stralę CAN BUS), do odczytu niezbędnych pa-

rametrów pojazdu najkorzystniej było wyko-

rzystać właśnie tę magistralę, z którą komuni-

kują się wszystkie sterowniki pojazdu. Niestety 

producenci, aby zachować swoistą tajemnicę 

nie podają informacji o sposobie kodowania 

wysyłanych tam danych [4]. Dlatego przed  

przystąpieniem do budowy zaprojektowanego 

hybrydowego układu napędowego przeprowa-

dzono szczegółową identyfikację znaczenia po-

szczególnych wiadomości i sposobu kodowania 

wysyłanych tam danych. 

5. Identyfikacja magistrali CAN 

Magistrala CAN BUS jest źródłem bezpośre-

dnich informacji przekazywanych pomiędzy 

sterownikami sieci pokładowej samochodu. 

Bezpośredni odczyt danych z magistrali CAN 

ma wiele zalet, spośród których najistotniejszą 

z punktu widzenia sterowania jest transmisja 

parametrów (tj. prędkość obrotowa silnika spa-

linowego, prędkość pojazdu itp.) w czasie rze-

czywistym z częstotliwością dochodzącą nawet 

do 100Hz. Jedynym problemem w identyfi-

kacji tych parametrów jest nieznajomość szcze-

gółowego protokołu. Pomimo obszernych do-

kumentacji serwisowych informacje na temat 

protokołów transmisji używanych w magistra-

lach CAN są bardzo ograniczone. Transmisji 

danych CAN, pomimo przyjętej standaryzacji 

może różnić się szczegółami wykonania. Pola 

danych przesyłane magistralą CAN są różne 

nawet u jednego producenta samochodu, gdyż 

w ramach jednego modelu, numer ID przesyła-

nych wiadomości ulega zmianie [4]. Jedną  

z mteod odczytania przesyłanych danych po-

między sterownikami jest bezpośrednie podłą-

czenie się do linii magistrali CAN, tworząc 

dodatkowy punkt węzłowy sieci. Czasami  

w pojazdach, w których występuje dużo stero-

ników, występuje więcej niż jedna linia trans-

misyjna. Dlatego ważne jest, aby zlokalizować 

właściwą linię transmisyjną, w której przesyła-

ne są istotne informacje z punktu widzenia 

sterowania. Trudnością w takim odczycie jest 

identyfikacja przesyłanych danych w magistrali 

CAN, tj. odseparowanie z protokołu transmisji 

pola danych odpowiedzialnego za dany para-

metr, a następnie jego dekodowanie. W pojaz-

dach zmianie ulegają zarówno prędkość trans-

misji, identyfikator sterownika, jak również 

zakres przesyłanych danych na magistrali CAN. 
 

Tabela 1. Parametry odczytane z magistrali 

CAN pojazdu FIAT Panda 

 

W pojeździe FIAT Panda magistrala danych 

CAN pracuje z prędkością 500 Kbit/s. Produ-

cent jednak nie podaje informacji odnośnie pa-

rametrów, które są zaszyfrowane w poszcze-

gólnych wiadomościach ID. Wiadomo jedynie, 

że w jednej wiadomości przesyłanych jest 8 

bajtów w systemie szesnastkowym. Parametry 

pojazdu  najczęściej przesyłane są na jednym 

lub dwóch bajtach, gdzie zakres zmiany na 

jednym bajcie wynosi od 0 do 255, a na dwóch 

od 0 do 65 535. Aby odczytać rzeczywistą 

wartość wybranego parametru trzeba go odpo-

wiednio przeskalować, np. uchylenie pedału 

przyśpieszenia w Fiacie Panda wysyłane jest 

w 7 bajcie wiadomości ID równym 0x361h 

i zmienia się w zakresie 0x00h (0 DEC) do 

0xFAh (250 DEC). Odpowiada to 0% do 100% 

uchylenia pedału przyśpieszenia, czyli 0x01h 

(1DEC) wynosi 0,4%. Aby poprawnie zidenty-

fikować przesyłane informację w magistrali 

CAN autorzy porównali je z danymi przesyła-

nymi przez złącze OBDII. W tabeli 1 przedsta-

wiono zidentyfikowane dane z magistrali CAN, 

które wykorzystane zostaną w sterowaniu na-

pędem hybrydowym. Jak widać z magistrali 

CAN można odczytać bardzo wiele ważnych 

informacji niezbędnych do sterowania napędem 

hybrydowym. Taki sposób odczytu znacznie 

upraszcza układ sterowania, gdyż nie wymaga 

to instalacji dodatkowych czujników i okablo-

wania. 

6. Wnioski 

Różnorodność konstrukcji układów hybrydo-

wych oraz zalety wynikające z wykorzystania 

maszyny elektrycznej we współpracy z silni-
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kiem spalinowym  skłoniły autorów do podjęcia 

tej tematyki. Na wstępie konieczne było prze-

prowadzenie intensywnych prac nad identyfi-

kacją istniejących rozwiązań napędów hybrydo-

wych, które stały się bazą do opracowania na-

pędu w pojeździe FIAT Panda. Proponowane 

rozwiązanie to układ charakteryzujący się pro-

stą konstrukcją i łatwością doposażenia go do 

istniejących już na rynku pojazdów wyposa-

żonych w napęd na obie osie.  

W celu stwierdzenia przydatności opracowanej 

koncepcji zaprojektowano hybrydowy układ na-

pędowy na bazie pojazdu FIAT Panda. Dużo 

uwagi poświęcono również opracowaniu syste-

mu sterowania rozpatrywanym układem napę-

dowym oraz identyfikacji magistrali CAN ba-

danego pojazdu. Sterownik nadrzędny, niezbę-

dny dla tego rozwiązania, będzie miał zapisaną 

odpowiednią strategię, która dobierze sposób 

działania układu napędowego w zależności od 

warunków drogowych. Strategia ta wpłynie na 

efektywne wykorzystanie silnika spalinowego, 

odzysk energii z hamowania oraz doładowy-

wanie baterii akumulatorów w czasie jazdy. 

Sterownik nadrzędny na podstawie zadanej prę-

dkości przez kierowcę oraz stopnia naładowa-

nia akumulatora zdecyduje jaki tryb najlepiej 

użyć oraz jak rozdzielić moment pomiędzy jed-

nostką spalinową i elektryczną. Układ ten ma 

jeszcze jedną bardzo ważną zaletę. Jeżeli ukła-

dy napędowe obu osi są aktywne poprawiają się 

właściwości trakcyjne pojazdu. 

W rezultacie pracy  powstała wyjątkowo spójna 

koncepcja, który łączy zalety napędu spalino-

wego i elektrycznego w jednym pojeździe.  
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