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ZAŁOŻENIA PROJEKTU SILNIKA DO ZABUDOWY W PIAŚCIE 

KOŁA SAMOCHODU ELEKTRYCZNEGO 
 

DESIGN ASSUMPTIONS OF WHEEL HUB MOTOR FOR ELECTRIC CARS 
 
Streszczenie: Artykuł przedstawia koncepcję projektu silnika do zabudowy w piaście koła samochodu 
elektrycznego. Autorzy przedstawili wady i zalety napędu bezpośredniego oraz możliwe aplikacje tego typu 
rozwiązania. W publikacji zostały przedstawione wyniki wstępnych obliczeń projektowych obwodu 
elektromagnetycznego, modelu termicznego stojana oraz konstrukcji mechanicznej silnika. 
 
Abstract: This article deals with the concept of a motor design for the wheel hub of an electric car. Authors 
presented the pros and cons of direct drive and possible applications of this type of solution. The publication 
presents the results of preliminary design calculations based on the electromagnetic circuit model, the thermal 
model of stator and the assumed motor design. 
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1. Wstęp 

Wraz ze wzrostem zainteresowania i sprzedażą 
samochodów elektrycznych rozwijane są różne 
kierunki techniki związanej bezpośrednio lub 
mającej wpływ na szeroko pojętą elektromo-
bilność [1, 2]. Badania oraz wdrożenia w za-
kresie napędów pojazdów elektrycznych doty-
czą między innymi źródeł zasilania, systemów 
sterowania, systemów zasilania baterii, techniki 
przesyłu energii i samych silników napędowych 
[3, 4, 5, 6, 7, 8]. W ostatnich latach, jednym  
z najbardziej rozpoznawalnych nurtów w dzie-
dzinie trakcyjnych silników elektrycznych są 
silniki do zabudowy w piaście koła napędowe-
go [9]. Rozwiązanie to po raz pierwszy 
wykorzystał, na początku XX wieku Ferdynand 
Porsche do stworzenia pierwszego na świecie 
samochodu hybrydowego [10]. Rozwiązanie 
nie sprostało konkurencji dynamicznie rozwija-
jącego się rynku samochodów spalinowych. Po 
ponad 100 latach, wraz z rozwojem techniki 
koncepcja napędu z silnikami w kołach napędo-
wych znowu cieszy się dużym zainteresowa-
niem [11]. Silniki tego typu mogą być szeroko 
stosowane w przemyśle pojazdów elektrycz-
nych dla różnych zastosowań: od małych sa-
mochodów miejskich, przez samochody osobo-
we i rodzinne, po samochody dostawcze i auto-
busy. 
 

 
 

Należy zwrócić uwagę, że silniki zabudowane 
w piastach kół mogą również pełnić funkcje 
wspomagające napęd innego typu, w tym rów-
nież spalinowy np. podczas ruszania, gdy wy-
magane są od napędu największe wartości 
momentu obrotowego lub podczas wykonywa-
nia manewrów, zwiększając dynamikę jazdy. 
Uwzględniając liczne zapytania ze strony 
przedsiębiorców oraz wyniki obserwacji rynku 
pojazdów elektrycznych można zauważyć, że 
koncepcja napędu bezpośredniego nie ograni-
cza się jedynie do aplikacji w typowych poja-
zdach drogowych (samochody i motory). Zalety 
tego typu rozwiązania kwalifikują je również 
do zastosowania w wielu innych aplikacjach, 
takich jak: przemysłowe pojazdy transportowe  
i pojazdy serwisowe stosowane w dużych fa-
brykach, magazynach, kopalniach czy lotnis-
kach, pojazdy rekreacyjne, takie jak wózki gol-
fowe, quady, drony naziemne, pojazdy wojsko-
we, policyjne lub pożarnicze. Instytut Napędów 
i Maszyn Elektrycznych KOMEL podjął prace 
badawcze i projektowe, mające na celu opraco-
wanie rozwiązań technicznych oraz technolo-
gicznych, które w efekcie pozwolą na świad-
czenie usług związanych z projektowaniem  
i produkcją tego typu silników dla różnego 
rodzaju pojazdów.  
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Prace realizowane są w ramach programu 
LIDER VII finansowanego przez Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju. 

2. Główne zalety i wady napędów bez-
pośrednich, pojazdów elektrycznych 

Większość układów napędowych pojazdów 
spalinowych, jakie można spotkać obecnie na 
rynku są konstruowane na bazie tej samej ko-
ncepcji od ok. 100 lat. Standardowy napęd skła-
da się z: 

• silnika, 
• sprzęgła głównego, 
• skrzyni biegów, 
• przekładni głównej z mechanizmem, 

różnicowym, 
• półosi napędowych, 
• kół jezdnych.  

Podobną konstrukcją cechuje się większość 
proponowanych na rynku lub prezentowanych 
w różnych materiałach przeglądowych pojaz-
dów elektrycznych i hybrydowych. Przedsta-
wiane układy napędowe zastępują "centralny" 
silnik spalinowy silnikiem elektrycznym [8]. 
Wraz z rozwojem techniki oraz technologii 
związanych z napędami i samymi silnikami 
elektrycznymi, producenci są w stanie osiągać 
coraz lepsze parametry eksploatacyjne napędów 
przy równoczesnym zachowaniu ich wysokiej 
sprawności energetycznej [12, 13, 14].  
Jednym z głównych kierunków rozwoju napę-
dów jest uzyskiwanie jak największego stosun-
ku momentu obrotowego (maksymalnego i mo-
żliwego do osiągnięcia przy pracy długotrwałej) 
do objętości/masy  (tzw. współczynnik gęstości 
mocy /momentu). W taki trend bardzo dobrze 
wpisuje się koncepcja napędu bezpośredniego, 
która oferuje szereg zalet, w tym: 

• wyeliminowanie przekładni mechanicz-
nych, które oprócz zmniejszenia sprawno-
ści układu stanowią element, który wymaga 
konserwacji i może ulec uszkodzeniu, 

• udostępnienie dodatkowego miejsca w sa-
mochodzie, które może posłużyć do zamon-
towania baterii zasilających, 

• brak potrzeby pośrednich transmisji mocy 
przez półosie napędowe, mechanizmy róż-
nicowe oraz inne, złożone mechanizmy, 

• możliwość stosunkowo prostego zaim-
plementowania napędu na 2 lub 4 koła, 

• efektywniejsze hamowanie rekuperacyjne 
(pominięcie spadku sprawności układu na-
pędowego z uwagi na przełożenia), 

• stosunkowo łatwy demontaż silnika pod-
czas serwisu,   

• lepsza sterowność pojazdem z uwagi na 
możliwość bezpośredniego zadawania mo-
mentu osobno na każde z kół. 

Poza szeregiem wymienionych zalet rozwiąza-
nie to posiada również pewne wady i ograni-
czenia: 

• ograniczona przestrzeń, w której musi 
zmieścić się silnik, 

• utrudnione chłodzenie silnika, 
• dodatkowa masa nieresorowana, wynikają-

ca z masy zamontowanych w kołach silni-
ków, 

• konstrukcja w niektórych zastosowaniach 
bardziej skomplikowana pod względem 
uszczelnienia/zachowania wysokiego IP. 

Maksymalny oraz znamionowy moment obro-
towy może być mniejszy niż w rozwiązaniach 
klasycznych z przekładnią. Na rysunku 1 przed-
stawiono schematy różnych układów napędo-
wych stosowanych obecnie w pojazdach ele-
ktrycznych. Rysunek 1f przedstawia układ, któ-
ry jest rozpatrywany w projekcie realizowanym 
przez Instytut KOMEL. 

 
Rys. 1. Różne konfiguracje napędów pojazdów 

elektrycznych. EM – silnik elektryczny, FG – 

stała przekładnia, C – sprzęgło, GB – skrzynia 

biegów, D – mechanizm różnicowy. 
 

3. Wstępny projekt silnika 
 

Rozwiązanie silnika przystosowanego do zabu-
dowy w piaście koła pojazdu elektrycznego wy-
maga kompleksowego podejścia uwzględnia-
jącego: 

• parametry eksploatacyjne gwarantujące sta-
bilną i dynamiczną pracę, 

• możliwości układu chłodzenia, 
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• ograniczenie przestrzenne i dopuszczalną 
masę silnika, która jest masą nieresorowa-
ną, mającą wpływ na komfort i bezpie-
czeństwo jazdy. 

Dostępna dla konstruktora silnika przestrzeń 
jest ograniczona średnicą zewnętrzną, kształtem 
felgi, osadzeniem felgi (ET) oraz bębnem ha-
mulcowym (jeżeli jest uwzględniony w ukła-
dzie hamulcowym). W efekcie pozostała do 
wykorzystania objętość przyjmuje kształt toroi-
dalny o stosunkowo dużej średnicy względem 
długości. Taki stosunek wymiarów pozwala na 
bardzo korzystne zagospodarowanie dostępnej 
przestrzeni obwodu silnika oraz uzyskanie 
wysokiego współczynnika gęstości momen-
tu/masy. W ogólnym uproszczeniu, moment 
obrotowy T silnika jest proporcjonalny do śre-
dnicy czynnej D oraz długości rdzenia magne-
tycznego LFe. Zwiększenie średnicy czynnej  
silnika powoduje proporcjonalny wzrost dłu-
gości ramienia, do którego przyłożona jest siła 
styczna do wirnika. Dodatkowo zwiększenie 
średnicy D zwiększa powierzchnię szczelinową. 
W związku z powyższym, w przypadku wzros-
tu średnicy wytwarzany moment obrotowy 
rośnie z kwadratem, natomiast w przypadku 
zwiększenia długości rdzenia rośnie liniowo.  
 

                       (1) 
 

Przyjmując ogólnie stały stosunek momentu 
obrotowego do objętości silnika można uzyskać 
różne proporcje średnicy czynnej do długości 
rdzenia magnetycznego, co w efekcie pozwala 
na kształtowanie maszyny od klasycznego cy-
lindra do kształtu płaskiego dysku. W publi-
kacji [15] autorzy zwracają uwagę na punkt 
krytyczny, w którym przyjęte założenie stałego 
momentu obrotowego do objętości silnika jest 
niewłaściwe, z uwagi na fakt, że zwiększając 
znacząco średnicę czynną, przestrzeń wew-
nętrzna przestaje być wykorzystywana. Od tego 
punktu obwód elektromagnetyczny przyjmuje 
kształt toroidalny (rys.3). 
 

 
Rys. 2. Modele geometryczne przyjęte do ro-

zważań: a) model cylindryczny, b) model toro-

idalny 
 

Objętość modelu cylindrycznego oraz toroidal-
nego można obliczyć z zależności: 
 

                    (2) 
więc 

                      (3) 
 

       (4) 
 
przy założeniu, że b = const. można przyjąć: 
 

.                       (5) 
gdzie: 
T - moment obrotowy silnika, 
D -  średnica czynna, 
LFe - długość rdzenia,  
Vc - objętość cylindra, 
Vt - objętość toroidu. 
Dzieląc wyrażenie (1) przez (3) dla obwodu 
cylindrycznego oraz (1) przez (5) dla obwodu 
toroidalnego otrzymujemy następujące 
zależności: 
a) dla modelu cylindrycznego: 

 

                   (6) 
 

b) dla modelu toroidalnego: 
 

                        (7) 
 

Na rysunku 3 obrazowo przedstawiono powyż-
sze rozumowanie.  
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Rys. 3. Zależność współczynnika gęstości mocy 

(T/V) od proporcji średnicy D i długości rdze-

nia LFe. 
 

Dodatkową zaletą toroidalnego kształtu jest do-
datkowa przestrzeń umożliwiająca zabudowę 
dodatkowych elementów np. enkodera czy 
układu hamulcowego. W ramach realizowanego 
projektu przeprowadzono obliczenia obwodu 
elektromagnetycznego metodą elementów sko-
ńczonych. Koncepcja konstrukcji silnika, zakła-
da jego montaż w feldze o średnicy 17" .  Prze-
widziano zastosowanie silnika z wirnikiem ze-
wnętrznym. Na rysunku 4 przedstawiony został 
przekrój modelu 3D koła wraz z obszarem prze-
znaczonym na montaż silnika - obszar D. Ogra-
niczeniem średnicy wewnętrznej (D - b) jest ha-
mulec bębnowy uwzględniony w zabudowie 
piasty koła - obszar C. W  obszarze D należy 
również uwzględnić układ chłodzenia.. 
Wymiary piasty koła determinują następujące 
ograniczenia projektowe: 

• średnicę zewnętrzną wirnika, 
• średnicę wewnętrzną stojana, 
• długość rdzenia magnetycznego, 
• długość czół uzwojeń oraz połączeń  

czołowych, 
• rozwiązania odprowadzenia ciepła z sil-

nika. 
Odprowadzenie ciepła z silników z wirnikami 
zewnętrznymi jest utrudnione.  W przypadku 
silników z wirnikami wewnętrznymi stojan bez-
pośrednio może oddawać ciepło do chłodzo-
nego  kadłuba. 

 
Rys. 4. Przekrój modelu 3D koła samochodu  

z naniesioną bryłą reprezentującą: 

A - oponę, B - felgę, C - hamulec bębnowy,  

D-  objętość do zabudowy silnika 
 

W przypadku omawianej konstrukcji stojan mu-
si być zamontowany na stałej części wsporczej, 
która stanowi najkorzystniejszą drogę odprowa-
dzenia ciepła poza kadłub silnika. W takiej kon-
strukcji, również sama powierzchnia oddawania 
ciepła jest znacznie mniejsza w stosunku do sil-
ników z wirnikiem wewnętrznym. Na rys. 5 
został przedstawiony koncepcyjny model 3D 
stojana z układem chłodzenia cieczą, wbudowa-
nym w konstrukcję wsporczą. Wszystkie prze-
strzenie pomiędzy uzwojeniem, pakietem blach 
stojana i konstrukcją wsporczą z układem chło-
dzenia zostały wypełnione żywicą epoksydową 
o odpowiednim stosunku przewodności cieplnej 
i lejności. 
 
 
 
 
 
 
 

C 

D 

B A 
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Rys. 5. Przekrój modelu 3D stojana silnika, 

osadzonego na konstrukcji wsporczej wypo-

sażonej w labirynt układu chłodzenia a) żywica 

epoksydowa, b) uzwojenie, c) pakiet blach 

stojana, d) labirynt układu chłodzenia, e) kon-

strukcja wsporcza stojana. 
 

Zastosowana żywica epoksydowa ma za zada-
nie zwiększenie przewodności cieplnej pomię-
dzy uzwojeniem a rdzeniem magnetycznym 
stojana oraz pomiędzy czołami uzwojenia a 
układem chłodzenia. Biorąc pod uwagę ogra-
niczenia przestrzeni oraz przyjęty sposób chło-
dzenia silnika, został zaprojektowany obwód 
elektromagnetyczny oraz model cieplny stojana 
z układem chłodzenia. Obliczenia cieplne prze-
prowadzono dla trzech punktów pracy, przy 
uwzględnieniu poszczególnych strat wyznaczo-
nych w drodze obliczeń elektromagnetycznych.  
W tabeli 1 przedstawiono obliczeniowe para-
metry eksploatacyjne silnika dla poszczegól-
nych stanów pracy P1, P2 oraz P3. 
 

Tabela. 1 Obliczone parametry eksploatacyjne 

silnika dla wybranych punktów pracy 
 

 1P  2P  3P  

[V]nU  205 205 205 
[A]nI  134 300 350 
[kW]nP  42.6 75.8 79.2 
[obr/min]nn  1000 900 850 
[Nm]nT  407 805 890 

 

Dla wszystkich przypadków założony został 
przepływ wody w układzie chłodzenia 15 l/min. 
Na rysunkach 6-7 oraz 9–10 przedstawiono wy-
niki obliczeń rozkładu temperatury w stanie 
ustalonym. 
 

 
 

Rys. 6. Przekrój wzdłużny modelu termicznego 

dla punktu pracy P1 
 

 
 
Rys. 7. Przekrój poprzeczny modelu termiczne-

go twornika dla punktu pracy P1 
 

W tabeli 2 przedstawiono temperatury poszcze-
gólnych elementów obwodu elektromagnetycz-
nego i konstrukcji wsporczej dla punktu pra-
cy P1. 
 

Tabela. 2. Temperatury pracy w elementach ob-

wodu elektromagnetycznego i konstrukcji wspo-

rczej dla punktu pracy P1 
 

temperatura o[ C]  

uzwojenie w żłobku 90 106÷  
rdzeń magnetyczny stojana  
(przy szczelinie powietrznej): 

 

– jarzmo 55  
– ząb 80  

czoła uzwojenia stojana 95 113÷  
konstrukcja wsporcza 30 35÷  

 

Przedstawione wyniki obliczeń na modelu ob-
wodu elektromagnetycznego oraz na modelu 
termicznym wskazują, że silnik może pracować   
ze znamionowymi parametrami w reżimie 
pracy 1S  (punkt 1P ). 

a b c 

d 

e 
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Na kolejnych rysunkach zostały przedstawione 
wyniki obliczeń termicznych dla opisywanego 
przeciążenia w punkcie pracy P3. 
Dla przeciążenia prądem 350AI =  przy pręd-
kości obrotowej 850obr/minn =  maksymalnie 
dopuszczalne temperatury w uzwojeniu silnika 
( o180 C ), które są uwarunkowane temperaturą 
pracy izolacji uzwojenia oraz zastosowanej 
żywicy epoksydowej zostały osiągnięte po 48s, 
przy założeniu, że silnik rozpoczyna pracę  
z temperaturą równą temp. otoczenia o30 C  
(Tabela 3).  
 

Tabela. 3. Temperatury pracy w elementach ob-

wodu elektromagnetycznego i konstrukcji wspo-

rczej dla punktu pracy P3 
 

temperatura o[ C]  

uzwojenie w żłobku 150 177÷  
rdzeń magnetyczny stojana  
(przy szczelinie powietrznej): 

 

– jarzmo 55  
– ząb 90  

czoła uzwojenia stojana 120 160÷  
konstrukcja wsporcza 30 50÷  

 

Na rysunku 7 przedstawiono krzywe narastania 
temperatury w uzwojeniu dla poszczególnych 
punktów pracy.  

 
Rys. 8. Krzywe temperatury nagrzewania uzwo-

jenia w  przy założonej temp początkowej 30
0
C 

dla poszczególnych punktów pracy 
 

Na podstawie wyników obliczeń można stwier-
dzić, że ostygnięty silnik ( o30 C – temp. otocze-
nia) może pracować z maksymalnym momen-
tem obrotowym ok. 50s lub ok. 20s w sytuacji, 
gdy wcześniej pracował długotrwale w punkcie 
znamionowym (od ustalonej temperatury dla 

1S ).   

Analogicznie, silnik może pracować z przecią-
żeniem 300 AI =  przez ok. 80s oraz przez 
ok. 30s po ustaleniu się temperatury przy pra-
cy S1.  
 

 
 

Rys. 9. Przekrój poprzeczny modelu termicz-

nego twornika dla punktu pracy P3 
 

 
 
Rys. 10. Przekrój wzdłużny modelu termicznego 

dla punktu pracy P3  
  

4. Obliczenia trakcyjne 
 

Właściwości ruchowe samochodu elektrycz-
nego można scharakteryzować przedstawiając 
je graficznie za pomocą charakterystyk trak-
cyjnych: 

• siły uciągowej dla różnych wartości prądu  
z naniesionymi charakterystykami oporów 
ruchu, 

• przyspieszenia w funkcji prędkości jazdy 
dla różnych wartości prądu 

 

W przypadku układu napędowego z zabudowa-
nymi przekładniami, powyższe wartości byłyby 
podawane dla różnych poziomów przełożenia  
z uwzględnieniem przekładni głównej. W przy-
padku napędu bezpośredniego przyjęto przeło-
żenie całkowite równe 1, a charakterystyki 
obliczono dla różnych prądów zasilania. Poni-
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żej przedstawiono niezbędne dane techniczne 
pojazdu przyjęte w obliczeniach trakcyjnych 
oraz przedstawiono uwzględnione opory ruchu. 
Do obliczeń przyjęto założenie, że dwa silniki 
zostały zamontowane w piastach kół samocho-
du Fiat Panda III (tabela 4). 
Przy określaniu wartości momentu napędowego 
na kołach ważnym jest określenie czynników 
mających wpływ na opór ruchu pojazdu. Pod-
czas przyspieszania na prostym, płaskim od-
cinku drogi sumaryczną siłę Fs działającą na 
pojazd wyznacza się z następującej zależności: 
  

s t p bF F F F= + +                      (8) 

gdzie: 
tF  – siła oporów toczenia 

 
pF  – siła oporów powietrza, 

 
bF  – siła bezwładności. 

Tabela. 4. Dane pojazdu przyjęte do obliczeń 

trakcyjnych 

całkowita masa pojazdu (z kierowcą)  m[kg]  1200 

ogumienie R14 175/65  

promień dynamiczny koła  
ogumionego  rd [m] 

0.29 

pole powierzchni czołowej pojazdu A[m2] 2.039 
współczynnik oporu powietrza wzdłuż 

podłużnej osi symetrii samochodu 
xc   

0.32 

maksymalna moc Pmax [kW] 
(przy 850 obr/min) 

79 

maksymalny moment Tmax [Nm] 
(przy 850 obr/min) 

890 x 2 

przełożenie całkowite gi  1 

 

Wartości sił z równania (8) mogą być obliczone 
z następujących zależności: 

,t

d

e
F mg

r
=                           (9) 

21
,

2p xF c Avρ=                    (10) 

,bF maδ=                        (11) 
 
gdzie: 

 
e  

 
– 

 
ramię toczenia, 

 ρ  – gęstość powietrza dla wa-
runków normalnych przy te-
mperaturze 288K  i ciśnie-

niu 1013hPa , wynosi 
31.226kg/m , 

 ,v a  – prędkość i przyspieszenie 
pojazdu, 

 g  – przyspieszenie ziemskie, 
 
 
 

 δ  – współczynnik mas 

wirujących, 
2

4
1 k

d

I

mr
δ = + , 

 
kI  – masowy moment 

bezwładności koła. 
 

Na rysunkach 11 i 12 przedstawiono obliczone 
charakterystyki siły uciągu oraz przyspieszenia 
w funkcji prędkości jazdy samochodu z za-
montowanymi dwoma silnikami w piaście koła. 
Charakterystyki zostały obliczone dla różnych 
wartości prądu zasilania silników. Do obliczeń 
wykorzystano charakterystyki momentu, które 
zostały przyjęte na podstawie obliczeń cie-
plnych bazujących na wcześniej przedstawio-
nym modelu termicznym silnika. W kolejnych 
etapach projektu model termiczny zostanie uzu-
pełniony o inne elementy jak np. straty gene-
rowane w magnesach trwałych. 

 

Rys. 11. Charakterystyki siły uciągu napędu  

w funkcji prędkości jazdy dla różnych wartości 

prądu zasilania 

 
Rys. 12. Charakterystyki przyspieszenia w fun-

kcji prędkości jazdy dla różnych wartości prądu 

zasilania 

Na podstawie obliczonych charakterystyk oraz 
korzystając z zależności dla ruchu jednostajnie 
przyspieszonego można wyznaczyć czas w ja-
kim samochód wyposażony w dwa  propono-
wane silniki w piaście koła osiągnie daną prę-
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dkość jazdy. Dla przykładu, rozpatrzmy czas, 
w jakim samochód będzie w stanie uzyskać 
prędkość 0 100km/h→ . Przy założeniu, że na-
pęd będzie pracował z maksymalnym momen-
tem obrotowym w całym zakresie prędkości 
obrotowej, samochód może osiągnąć prędkość 
100km/h  w ok. 5s. 
W tabeli 5 przedstawiono obliczone czasy uzys-
kania prędkości pojazdu 0 100km/h→ , przy 
różnych wartościach prądów zasilania. 
 

Tabela. 5. Obliczone czasy uzyskania prędkości 

pojazdu 0 100km/h→ , przy różnych wartoś-

ciach prądów zasilania 
 

[A]I  [s]t  

350 5.06 
300 6.39 
250 7.41 
200 9.26 
150 11.56 
134 13.23 
100 18.52 

0 100km/h→  

 

Przy opracowywaniu napędu bezpośredniego 
dla pojazdów elektrycznych, oprócz parame-
trów samego silnika, zasadne jest również okre-
ślenie jego wpływu na pracę układu koło-za-
wieszenie. Silniki elektryczne montowane  
w kołach samochodu stanowią dodatkową masę 
nieresorowaną, czyli taką, której drgania są 
bezpośrednio wymuszone nierównościami 
nawierzchni. Przykładami takich mas są masy: 
opony, felgi, hamulce, osie oraz fragmenty 
dolnego zawieszenia. Elementy te, w trakcie 
jazdy po nierównej nawierzchni są stale 
narażone na drgania oraz działanie sił dyna-
micznych. Projekt napędu wykorzystującego 
technologię silników zabudowanych w piastach 
kół powinien uwzględniać określenie dyna-
micznych sił węzłowych działających w połą-
czeniach ruchowych układu koło-zawieszenie, 
analizę odkształceń i naprężeń wybranych ele-
mentów zawieszenia na przykład wahacza. 
Wykonanie takich analiz pozwala na okre-
ślenie, które elementy są najbardziej podatne na 
odkształcenia oraz uszkodzenia spowodowane 
przekroczeniem dopuszczalnych naprężeń. Za-
tem w analizie projektowej należy wykonać 
model obliczeniowy do analizy kinematyki oraz 
dynamiki układu koło-zawieszenie uwzględnia-
jący konstrukcję zawieszenia z zamontowanymi 
silnikami (rys. 13). Model taki można wykonać 
z zastosowaniem pakietu do modelowania 
układów wieloczłonowych (UW) w połączeniu 

z pakietem metody elementów skończonych 
(MES), aby uwzględnić podatność wybranych 
elementów konstrukcyjnych. W modelu obli-
czeniowym, oddziaływanie silnika na koło mo-
że być realizowane przez moment napędowy, 
którego przebieg jest zgodny z przebiegami ge-
nerowanymi przez rzeczywisty silnik elektry-
czny wbudowany w koło.  

 
Rys. 13. Model konstrukcyjny 3D zawieszenia 
 

Schemat działań wykonywanych podczas ana-
lizy dynamiki układu pokazano na rysunku 14. 

 
 

Rys. 14. Schemat czynności realizowanych  

w trakcie analizy dynamiki układ koło-zawie-

szenie 
 

W literaturze można spotkać przykłady obli-
czeń dynamiki zawieszenia pojazdów. Niektóre 
z nich wykorzystują model Fiala [16] do mo-
delowania ogumienia, inne zaś wprowadzają 
modele funkcjonalne zawieszenia, zamiast do-
kładnych modeli konstrukcyjnych [17,18]. 
Wyniki uzyskane z analizy kinematyki i dyna-
miki układu koło-zawieszenie będą publikowa-
ne w kolejnych pracach autorów. 
 

Wnioski 
 

Silniki do zabudowy w piaście kół napędo-
wych, ze względu na miejsce aplikacji powinny 
charakteryzować się: 
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• stosunkowo dużym stosunkiem momentu 
obrotowego (znamionowego i maksymalne-
go) do masy silnika,  

• wysoką sprawnością energetyczną, mającą 
bezpośredni wpływ na zasięg pojazdu, 

• odpowiednio niską masą, z uwagi na wzrost 
masy nieresorowanej, związanej z zastoso-
waniem tego typu rozwiązania, 

• konstrukcją zapewniającą odpowiednią 
szczelność i wytrzymałość, 

• odpowiednią dynamiką pracy, zape-
wniającą właściwe parametry jezdne po-
jazdu. 

 

Wszystkie cechy silnika omawianego typu oraz 
ograniczenie zadaną objętością przeznaczoną na 
montaż silnika wymagają od zespołu projekto-
wego poszukiwania kompromisowych rozwią-
zań. Projekt silnika do zabudowy w kole po-
jazdu powinien być rozpatrywany komple-
ksowo, dlatego też koncepcja projektu powinna 
uwzględniać działania projektowe i badawcze 
ujmujące następujące moduły: 

• projekt obwodu elektromagnetycznego, 
• rozwiązania konstrukcyjne silnika, 
• testy technologiczne, 
• obliczenia cieplne, 
• modele dynamiki koło-zawieszenie. 

 

Przedstawione wyniki uzyskane w oparciu  
o opracowane modele konstrukcyjny 3D, obli-
czeniowy MES 2D, termiczny MES 3D oraz 
wstępne obliczenia trakcyjne pojazdu potwier-
dzają słuszność przyjętej koncepcji projekto-
wej. Kolejnym etapem prac w projekcie będzie 
przeprowadzenie szeregu prób technologicz-
nych w zakresie wykonalności przedstawionej 
konstrukcji silnika. Zostaną również przepro-
wadzone wielowariantowe symulacje pracy dla 
różnych konstrukcji układu chłodzenia, a na-
stępnie określone dla nich możliwe parametry 
eksploatacyjne silnika. 
Równocześnie zostaną przeprowadzone symu-
lacje modelu silnika współpracującego z zawie-
szeniem podczas jazdy po różnego typu prze-
szkodach (np. w postaci wybojów, dziur, na-
jazdu na krawężnik). 
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