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BADANIA EKSPLOATACYJNE ELEKTRYCZNEGO UKŁADU 

NAPĘDOWEGO Z FALOWNIKIEM MOSFET  

SAMOCHODU FIAT PANDA 2  

 
OPERATIONAL TESTS OF AN ELECTRIC POWERTRAIN WITH MOSFET 

INVERTER FOR AN EV FIAT PANDA 2 

 
Streszczenie: W artykule zaprezentowano wyniki badań eksploatacyjnych układu napędowego zaimplemen-
towanego w samochodzie osobowym Fiat Panda 2 w roku 2010. W ramach przetargu nieograniczonego „Do-
stawa samochodów elektrycznych” ZP/MARR/02/2009 ogłoszonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego 
„MARR” S.A., w 2010 roku dostarczonych zostało 20 pojazdów z napędem elektrycznym. W grupie tych po-
jazdów znajdowały się samochody marki Fiat Panda 2 skonstruowane i skonwertowane w ramach konsorcjum 
Green Cars, w skład którego wchodziły między innymi Akademia Morska w Gdyni oraz Branżowy Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych KOMEL z siedzibą w Katowicach. W pracy przedstawiono 
konstrukcję oraz podzespoły wykorzystane do konwersji pojazdu spalinowego na elektryczny, zawierające ta-
kie elementy jak: trakcyjny silnik napędowy, falownik, pakiet akumulatorów z ładowarką, przetwornice 
DC/DC, a także komputer pokładowy z rejestratorem parametrów. Omówiono wyniki testów drogowych 
obejmujące warunki eksploatacyjne w ruchu drogowym, a także parametry związane z ładowaniem pakietu 
akumulatorów.  
 

Abstract: The article contains the results of electric powertrain operational tests implemented in a Fiat Panda 
2, passenger car, in the year 2010. As a result of a won open tender titled “Delivery of electric cars” 
ZP/MARR/02/2009 ordered by Agency for Regional Development „MARR” S.A, in 2010, twenty electric cars 
were delivered. As part of the order, there were passenger cars Fiat Panda 2, built and converted under Green 
Cars consortium, which consisted of, among others, the Gdynia Maritime University and the Institute of Elec-
trical Drives and Machines KOMEL from Katowice. The article presents the construction and elements used 
during the process of conversion of internal combustion engine vehicle to an electric drive, such as: traction 
motor, inverter, battery pack with a charger, DC/DC converter and an onboard computer with parameter re-
cording capability. Road test results are discussed including operational conditions encountered during traffic 
on public roads as well as parameters connected with battery charging process.    
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1. Wstęp 

„Zastąpienie ropy energią elektryczną w trans-

porcie jest realną szansą na zwiększenie bez-

pieczeństwa energetycznego naszego kraju. 

Energia elektryczna jako napęd samochodów 

gwarantuje Polsce wysoki stopień bezpieczeń-

stwa, gdyż jej głównym źródłem jest węgiel,  

a więc źródło lokalne i występujące w Polsce  

w dużych ilościach”. Przedstawione postulaty 
były głównymi argumentami projektu pt. „Bu-
dowa rynku pojazdów elektrycznych i infra-
struktury ich ładowania – podstawą bezpie-
czeństwa energetycznego”, jaki został przy-
znany do realizacji dla Mieleckiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego “MARR” S.A.. w 2009 
roku [9]. Jednym z zadań wymienionego pro-
jektu w ramach Programu Operacyjnego Inno- 

 
 

wacyjna Gospodarka Oś. Priorytetowa V: Dy-
fuzja Innowacji Działanie 5.1 Wspieranie roz-
woju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu 
ponadregionalnym, była realizacja postępowa-
nia ZP/MARR/02/2009 na temat "Dostawa sa-
mochodów elektrycznych". Przetarg na wyżej 
wymienione zadanie wygrało konsorcjum,  
w skład którego wchodziły między innymi Aka-
demia Morska w Gdyni oraz Branżowy Ośro-
dek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycz-
nych KOMEL z siedzibą w Katowicach. W ra-
mach realizacji projektu dostarczono 20 samo-
chodów elektrycznych z czego 6 pojazdów 
marki Fiat Panda 2, powstało na drodze kon-
wersji nowych pojazdów spalinowych na elek-
tryczne, zrealizowanej na przełomie roku 
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2009/2010 na podstawie koncepcji opracowanej 
w Akademii Morskiej w Gdyni. Pojazdy zostały 
wyposażone w system monitoringu parametrów 
firmy ELTE GPS z Krakowa. W czasie testów 
rejestrowanych było bardzo wiele parametrów. 
Do najważniejszych z nich zaliczyć można: 
współrzędne geograficzne położenia pojazdu, 
prędkość, wartość prądu pomiędzy zasobnikiem 
energii a falownikiem, wartość prądu w obwo-
dzie ładowania pakietu akumulatorów, napięcie 
na pakiecie akumulatorów, prąd na fazie sil-
nika, temperatura silnika, temperatura falow-
nika oraz temperatura pakietu akumulatorów. 

2. Elektryczny układ napędowy 

Koncepcja konwersji spalinowego układu na-
pędowego na elektryczny opracowana została 
dla pojazdu Fiat Panda 2 w Akademii Morskiej 
w Gdyni. Pierwsze pojazdy z opracowaną kon-
cepcją napędu elektrycznego testowane były 
pod koniec roku 2009. Od roku 2010 pojazdy są 
eksploatowane przez różne instytucje i firmy na 
ternie kraju. Inne ośrodki w Polsce, w później-
szym okresie, także podejmowały tematykę za-
stosowania napędu elektrycznego w samocho-
dach [1,4,5,6,7,8]. Układ napędowy jaki został 
zastosowany do napędu pojazdu marki Fiat 
Panda 2, w pierwszym etapie eksploatacji, skła-
dał się z silnika PMSM z chłodzeniem cieczo-
wym, falownika MOSFET oraz pakietu aku-
mulatorów litowo-fosforowo-żelazowych (Li-
FePO4) w liczbie 28 ogniw.  

 
Rys. 1. Widok komory silnika Fiat Panda 2  

z silnikiem PMSM KOMEL 
 

W późniejszej fazie eksploatacji, silnik z chło-
dzeniem cieczowym został testowo zastąpiony 
silnikiem PMSM z chłodzeniem powietrznym. 
Podczas procesu przystosowania pojazdu spali-
nowego do pracy z nowym elektrycznym ukła-
dem napędowym, z samochodu marki Fiat 
Panda 2 wymontowano silnik benzynowy o po-

jemności 1100 ccm wraz z wszystkimi insta-
lacjami i podzespołami pomocniczymi. W miej-
scu połączenia manualnej skrzyni biegów i sil-
nika spalinowego, zamontowano elektryczny 
silnik synchroniczny sterowany przy pomocy 
falownika MOSFET energią elektryczną zgro-
madzoną w pakiecie akumulatorów litowo-fos-
forowo-żelazowych. Powyżej elektrycznego 
układu napędowego zamontowano pojemnik  
z pakietem akumulatorów litowo-fosforowo-że-
lazowych (LiFePO4). Kolejny pakiet akumu-
latorów tego samego typu został umiejscowiony 
w miejscu montażu koła zapasowego.  
 

 
Rys. 2. Fiat Panda 2 podczas ładowania pa-

kietu akumulatorów  
 

Elementem napędowym układu jest silnik syn-
chroniczny z sinusoidalnym przebiegiem siły 
elektromotorycznej składający się ośmiobiegu-
nowego wirnika i dwunastu cewek skupionych 
na obwodzie stojana. Silnik został wykonany  
w oparciu o projekt, który powstał w Akademii 
Morskiej w Gdyni.  

 
Rys. 3. Silnik synchroniczny PMSM 
 

Przy zachowaniu powietrznego systemu chło-
dzenia, silnik charakteryzuje się dobrymi wła-
ściwościami regulacyjnymi, wysoką sprawno-
ścią oraz bezawaryjnością, a także korzystnym 
współczynnikiem masy i objętości w stosunku 
do rozwijanej mocy.  
Podstawowe dane silnika PMSM: 
• moc znamionowa 50 kW, 
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• moc maksymalna 85 kW, 
• prąd znamionowy 260 A, 
• prąd maksymalny 440 A, 
• moment znamionowy 105 Nm, 
• moment maksymalny 190 Nm, 
• prędkość obrotowa znamionowa 4300 RPM, 
• wymiary: dł. 360mm, szer. - wys. 190mm, 
• typ chłodzenia: strumień powietrza. 
Do sterowania prędkością obrotową silnika 
PMSM zastosowano falownik własnej kon-
strukcji zrealizowany z użyciem tranzystorów 
MOSFET.  
Podstawowe dane falownika MOSFET: 
• moc znamionowa 24 kW, 
• moc maksymalna 36 kW, 
• prąd znamionowy 180 A, 
• prąd maksymalny 300 A, 
• zakres napięcia wejściowego: 12-120 VDC, 
• typ chłodzenia: strumień powietrza. 
 

 
Rys. 3. Falownik MOSFET 
 

Zastosowany falownik z tranzystorami mocy 
MOSFET charakteryzuje się niskimi kosztami 
produkcji przy stosunkowo dużych możliwo-
ściach regulacyjnych. Oferowana moc sprawia, 
że pojazd samochodowy wyposażony w tego 
typu falownik porusza się sprawnie w ruchu 
ulicznym. Zaletą falownika jest fakt, iż do pra-
widłowej pracy i utrzymywania parametrów nie 
wymaga stosowania cieczowego układu chło-
dzenia. Zastosowany radiator aluminiowy  
z wentylatorem powietrza w pełni zabezpiecza 
pracę 48 tranzystorów IRFS4115 przed nad-
miernym nagrzewaniem. 
Testowany pojazd wyposażony był w pakiet 
akumulatorów składający się z 26 cel litowo-
fosforowo-żelazowych LiFePO4, których praca 
nadzorowana jest przez pasywny system BMS. 
Całkowita pojemność pakietu akumulatorów 
składającego się z ogniw o pojemności 160Ah 
wynosi 13,7kWh. Pakiet akumulatorów łado-
wany jest przy pomocy przekształtnika firmy 
TC Charger o mocy 2,5kW. Zakres eksploatacji 

poszczególnych ogniw akumulatorowych  usta-
wiony został w granicach od 2,5V do 3,8V na 
pojedynczym ogniwie. Poza wymienionymi 
podzespołami do funkcjonowania pojazdu z na-
pędem elektrycznym niezbędne było zainstalo-
wanie: pompki próżniowej wspomagającej 
układ hamulcowy, system podgrzewania ka-
biny, układ sterujący pracą przetwornicy 
DC/DC, opcjonalnie zestaw wskaźników oraz 
system podgrzewania pakietu akumulatorów 
trakcyjnych. Poniżej przedstawiono zdjęcia 
układu napędowego wykonane kamerą termo-
wizyjną Testo 890-2, po przebyciu dystansu 
kilkudziesięciu kilometrów w cyklu miesza-
nym. 
 

 
 

 
Rys. 4. Termogram pojazdu Fiat Panda 2 oraz  

jego komory silnika 
 

Na podstawie przedstawionych zdjęć i pomia-
rów temperatury elementów układu napędo-
wego, można stwierdzić, iż przyrost tempera-
tury jest niewielki i wynosi maksymalnie 
25÷30°C. Dla tak znikomych różnic tempera-
tury nieopłacalne jest konstruowanie cieczo-
wego układu chłodzenia, który wprowadza do 
eksploatacji samochodu elektrycznego dodat-
kowe koszty i możliwość wystąpienia poten-
cjalnej usterki. Zaobserwowany rozkład tempe-
ratur w rejonie komory silnika jest praktycznie 
równomierny, z dwiema niewielkimi różnicami 
w postaci układu ogrzewania kabiny pojazdu 
znajdującego się za skrzynką z pakietem aku-
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mulatorów oraz fabryczną skrzynką z bez-
piecznikami i przekaźnikami, w której standar-
dowo nagrzewają się przekaźniki. W porówna-
niu z samochodem spalinowym, którego termo-
gram komory silnika  przedstawiono na rys. 5. 
Dla porównania  komora silnika samochodu 
elektrycznego posiada znacznie niższą tempe-
raturę.  
 

 
Rys. 5. Termogram komory silnika samochodu 

spalinowego 

3. Wyniki badań eksploatacyjnych  

Podczas prowadzonych testów samochodu oso-
bowego marki Fiat Panda 2 z falownikiem 
MOSFET, rejestrowane były takie parametry 
jak: napięcie i prąd pakietu akumulatorów, 
prędkość przemieszczania się pojazdu, wyso-
kość nad poziomem morza oraz temperatury 
falownika i silnika. Rejestracji parametrów do-
konano z wykorzystaniem automatycznego 

urządzenia rejestrującego [3].  
W czasie testów pojazd przemieszczał się po 
drogach województwa pomorskiego w cyklu 
mieszanym (teren zabudowany 70% - teren nie-
zabudowany 30%). Temperatura otoczenia wy-
nosiła ok. 0°C. Przykładowe wyniki pomiarów 
przedstawione zostały na rysunku 6. 

4. Dyskusja wyników 

Otrzymane wyniki pomiarów wykonywanych 
podczas testów w normalnych warunkach eks-
ploatacyjnych w ruchu drogowym, potwier-
dzają niewielkie zapotrzebowanie na moc wy-
korzystywaną do przemieszczania się samo-
chodu należącego do segmentu pojazdów kl. B. 
Maksymalne wartości mocy generowanej przez 
układ napędowy podczas normalnej eksploata-
cji w ruchu drogowym sięgały 25kW. Średni 
zasięg jaki uzyskano z pakietu akumulatorów 
LiFePO4 o pojemności 13,7kWh wyniósł ok. 
105km. Prędkość maksymalna jaką osiągnięto 
na badanym układzie napędowym to 130km/h. 
Średni czas ładowania pakietu akumulatorów 
wyniósł ok. 6 godzin. Średnie zużycie energii 
elektrycznej na poziomie 130Wh/km można 
uznać za przyzwoite. Jednak taki wynik jest 
głównie efektem stylu jazdy przyjętej przez kie-
rującego. Wynik ten mógłby być jeszcze lepszy, 
gdyby zmniejszono prędkość poruszania się w 
ruchu drogowym. Kierujący pojazdem prowa-
dził pojazd w taki sposób, aby dostoso-wać się 

 
Rys. 6. Przykładowe przebiegi wielkości zarejestrowanych podczas testów pojazdu Fiat Panda 2 z 

sterownikiem MOSFET 
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do warunków panujących na drodze  
i nie stanowić zawalidrogi dla innych pojaz-
dów. Wyniki testów prowadzonych w latach 
2010 - 2015 na kilku pojazdach marki Fiat 
Panda 2 wykazały, że zużycie energii przez 
pojazd  
w głównej mierze związane jest z przyjętym 
stylem jazdy kierującego oraz mocą dostępną  
w układzie napędowym, ale również od: tempe-
ratury otoczenia, stanu ogumienia i panującego 
w nim ciśnienia, załadowania pojazdu, uchyla-
nia szyb, eksploatacji urządzeń pokładowych  
w tym systemu ogrzewania kabiny, stanu na-
wierzchni i terenu, w którym porusza się po-
jazd. Z tego względu zarejestrowane zużycie 
energii dla różnych pojazdów i różnych kierują-
cych wahało się w granicach od 110Wh/km do 
nawet 280Wh/km. Podczas prowadzonych te-
stów hamowanie odzyskowe było ustawione na 
niskim poziomie i wyniosło od 2 do 8% całko-
witej energii skonsumowanej przez pojazdy. 
Zastosowany falownik z tranzystorami 
MOSFET cechuje się cichą pracą nawet przy 
dużych obciążeniach występujących na przy-
kład podczas ruszaniu pojazdu z miejsca i przy-
spieszania [2]. Zaprojektowany i zrealizowany 
układ napędowy w Akademii Morskiej w Gdyni 
sprawdził sie w warunkach drogowych. Zasto-
sowanie elektrycznego układu napędowego  
z falownikiem MOSFET i parametrami usta-
wionymi na stosunkowo niewielkiej mocy ma-
ksymalnej, przyczyniło się do uzyskania wię-
kszego zasięgu niż w sytuacji, gdy falownik dy-
sponował większą mocą.  

5. Podsumowanie 

Dzięki zastosowaniu elektrycznego układu na-
pędowego z falownikiem MOSFET: 

• ograniczono lokalną emisję substancji szko-
dliwych do atmosfery,  

• zmniejszono poziom hałasu,  

• ograniczono zużycie energii (ok. 130Wh/km) 
przeznaczanej na ruch pojazdu w stosunku do 
pojazdów spalinowych tej samej klasy (ok. 
680Wh/km),  

• ograniczono koszty eksploatacji pojazdu 
elektrycznego (ok. 5zł/100km) w stosunku do 
pojazdów spalinowych (ok. 30zł/100km (śred-
nie zużycie Pb 7,5l/100km)). 
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