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1. Wstęp
Wprowadzane ograniczenia doty-

czące składu emisji spalin w pojazdach 
samochodowych, stanowią inspirację dla 
wielu konstruktorów podejmujących się 
wyzwania budowy ekologicznych i bez-
emisyjnych układów napędowych. Jed-
nocześnie spekulacje dotyczące rynku 
paliw powodują ograniczenia w rozwi-
janiu ekologicznych układów napędo-
wych. Niezależnie od wymienionych 
czynników, jednym z układów zalicza-
nych aktualnie do ekologicznych jest 
elektryczny układ napędowy z uwagi na 
fakt, iż w miejscu swego użytkowania 
nie emituje szkodliwych gazów, a także 
w ogóle nie zużywa tlenu, tak niezbęd-
nego dla funkcjonowania organizmów 
żywych. Tendencje w kierunku rozwoju 
napędów elektrycznych, niezależnie 
z jakich źródeł energii byłyby one zasi-
lane (zasilanie czysto bateryjne, hybry-
dowe układy spalinowo-elektryczne, 
ogniwa wodorowe), są widoczne w ofer-
tach handlowych praktycznie wszystkich 
producentów samochodowych. Również 
w literaturze możemy odnaleźć informa-
cje związane z elektrycznymi układami 
napędowymi [2, 4, 12, 13]. Niestety 
wysublimowane technologicznie kon-
strukcje są bardzo drogie. Dodatkowo 
brak rozwiniętej infrastruktury łado-
wania dla samochodów elektrycznych 
w Polsce osłabia zainteresowanie użyt-
kowników eksploatacją pojazdów tego 
typu. Istotnym elementem przy zakupie 
lub konwersji pojazdu spalinowego na 
elektryczny – oprócz aspektów finanso-
wych związanych z niskimi kosztami eks-
ploatacji tego typu pojazdów – jest niski 
poziom emisji hałasu w trakcie eksplo-
atacji (dla dwóch pojazdów tego samego 
typu (Fiat Panda EV / Fiat Panda Diesel) 
różnice emisji hałasu przy prędkości 

Badania eksploatacyjne elektrycznego  
układu napędowego z falownikiem igBt 
samochodu Fiat Panda 2
Andrzej Łebkowski

Streszczenie: W artykule zaprezento-
wano wyniki badań eksploatacyjnych 
układu napędowego zaimplementowa-
nego w samochodzie osobowym Fiat 
Panda 2. Przedsięwzięcie podjęte przez 
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silnik napędowy, falownik IGBT, pakiet 
akumulatorów wraz z systemem kondycjo-
nowania klimatycznego i ładowarką, prze-
twornice DC/DC, a także komputer pokła-
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badań weryfikacyjnych związanych z osią-
ganymi parametrami eksploatacyjnymi 
przez pojazd, takimi jak moc układu napę-
dowego, prędkość maksymalna, zużycie 
energii (zasięg w cyklu miejskim i poza-
miejskim).
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Abstract: The article presents the results 
of utilization testing of an electric pow-
ertrain implemented in a Fiat Panda 2 car. 
The project was undertaken by Gdynia 
Maritime University in cooperation with 
ELTE GPS and Auto-Mobil, and it resulted 
in construction of several cars of this type, 
which are operated to this day in vari-
ous regions of Poland, mainly by elec-
trical energy distribution companies. All 
powertrain parameters were monitored 
and recorded during the project, and it 
allowed to compile, and present in the 
article a comprehensive road test report. 
Additionally, the paper presents the over-
view of elements used to convert a vehicle 
from internal combustion to electric propul-

sion, such as: the traction motor, the IGBT 
inverter, the battery pack with charger and 
climatic control unit, the DC/DC converter 
as well as an on-board computer with 
digital data bus and an instrument clus-
ter. A method of tuning the parameters of 
sub-systems, especially the IGBT inverter 
and the Battery Management System. The 
article concludes with verification tests run 
in order to check the car’s achievable oper-
ational parameters, such as: maximal pow-
ertrain power, top speed and energy con-
sumption in both urban and extra-urban 
conditions.

Keywords: electric vehicle, electric pow-
ertrain, synchronous motor, IGBT inverter 
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poniżej 50 km/h wynosiły ok. 7 dB i 3 dB 
dla prędkości powyżej 50 km/h. [8]) 
oraz obojętny wpływ na stan układu 
oddechowego ludzi. Według Światowej 
Organizacji Zdrowia (WHO) choroba 
niedokrwienna serca, udar i inne cho-
roby naczyń mózgowych, zakażenia dol-
nych dróg oddechowych oraz przewlekła 
obturacyjna choroba płuc to cztery naj-
częstsze przyczyny zgonów w skali świata 
[14]. Wśród najczęstszych skutków dłu-
goletniej ekspozycji na wysokie poziomy 
zanieczyszczeń powietrza wymienia się 
rozwój chorób oskrzelowo-płucnych, 
a także choroby układu sercowo-naczy-
niowego [3]. Wyniki badań przeprowa-
dzonych w wielu uprzemysłowionych 
państwach wykazały, że zamieszkiwanie 
przy głównych ciągach komunikacyj-
nych, będących źródłem zanieczyszczeń 
powietrza, istotnie wpływa na zwięk-
szenie liczby zachorowań z powodu 
przewlekłej obturacyjnej choroby płuc 
[1, 5, 6, 7, 10, 11]. Przyjmując, że ponad 
60% polskiego społeczeństwa zamiesz-
kuje tereny miejskie, należałoby opraco-
wać metody umożliwiające zauważalne 
ograniczenie poziomów zanieczyszczeń 
w powietrzu, a w szczególności ich nega-
tywny wpływ na mieszkańców. Zatem 
wsparcie rozwoju elektrycznej mobilno-
ści w Polsce jest tematem bardzo istot-
nym, szczególnie z punktu widzenia 
rozwoju polskiej gospodarki w kilku 
aspektach, zaczynając od ogranicze-
nia jakości życia lub braku możliwości 
realizowania aktywności zawodowych, 
przez zwiększone wydatki na hospitali-
zację, farmakoterapię osób cierpiących 
z powodu chorób układu oddechowego 
i sercowo-naczyniowego spowodowa-
nych zanieczyszczeniem powietrza, po 

koszty związane z absencją w miejscu 
pracy, koszty finansowania rent z tytułu 
utraty zdrowia oraz koszty skrócenia 
życia. W niniejszej publikacji przed-
stawiono autorski elektryczny układ 
napędowy, jaki poddano badaniom eks-
ploatacyjnym w warunkach drogowych 
oraz na hamowni podwoziowej.

2. Elektryczny układ napędowy
W ramach zamówień publicznych 

na dostawę samochodów z napędem 
elektrycznym, ogłaszanych przez różne 
koncerny energetyczne, w 2011 roku 
został opracowany i zrealizowany pro-
jekt układu napędowego przez pracow-
ników Akademii Morskiej w Gdyni 
we współpracy z firmą ELTE GPS 
Sp. z o.o. (dostawca podzespołów) oraz 
PUH Auto-Mobil Sp. z o.o. (dostawcą 
pojazdów). Opracowana konstruk-
cja jest nieprzerwanie eksploatowana 
w różnych warunkach klimatycznych 
od roku 2011. Z samochodu marki Fiat 
Panda 2 wymontowano silnik benzy-
nowy o pojemności 1200 ccm. W miejsce 
spalinowej jednostki napędowej zamon-
towany został silnik synchroniczny 
z magnesami trwałymi, zamontowanymi 
powierzchniowo na płaszczyźnie wir-
nika (SM-PMSM, ang. Surface-Mounted 
Permanent Magnet Synchronous Motor), 
którego prędkość obrotowa kontro-
lowana jest przez falownik umiejsco-
wiony w centralnej przedniej części pasa 
przedniego pojazdu. Powyżej elektrycz-
nego układu napędowego zamontowano 
pojemnik z pakietem akumulatorów 
litowo-fosforowo-żelazowych (LiFePO4). 
Kolejne dwa pakiety akumulatorów tego 
samego typu zostały umiejscowione pod 
tylną kanapą pasażerów oraz w miejscu 

Rys. 1. Widok komory silni-

ka Fiat Panda 2 z elektrycz-

nym układem napędowym

reklama
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montażu koła zapasowego. Podobny spo-
sób rozmieszczenia elementów układu 
napędowego został opisany na stronie 
internetowej EVPL.PL, przy okazji kon-
wersji pojazdu Ford Eskort MK3 w roku 
2005. 

Głównym elementem napędo-
wym układu jest silnik synchroniczny 
SM-PMSM z ośmiobiegunowym wir-
nikiem i dwunastoma cewkami skupio-
nymi na obwodzie stojana. 

Silnik własnej konstrukcji, przy 
zachowaniu umiarkowanych kosztów 
produkcji, charakteryzuje się dobrymi 
właściwościami regulacyjnymi, wysoką 
sprawnością oraz bezawaryjnością, 
a także korzystnym współczynnikiem 
masy i objętości w stosunku do rozwija-
nej mocy. Wysoka sprawność jednostki 
napędowej wyklucza konieczność sto-
sowania cieczowego układu chłodzenia. 
Konstrukcja korpusu silnika, wspoma-
gana wymuszonym obiegiem powietrza, 
zapewnia prawidłowe parametry eksplo-
atacyjne praktycznie w każdych warun-
kach klimatycznych. 

Podstawowe dane silnika PMSM:
zl moc znamionowa 50 kW;
zl moc maksymalna 85 kW;
zl prąd znamionowy 260 A;
zl prąd maksymalny 440 A;
zl moment znamionowy 105 Nm;
zl moment maksymalny 190 Nm;
zl prędkość obrotowa znamionowa 4300 
RPM;

zl wymiary: dł. 360 mm, szer.–wys. 190 
mm;

zl typ chłodzenia: strumień powietrza;
zl masa silnika 54 kg.

Silnik, wraz z łącznikiem, kołem 
zamachowym i sprzęgłem, poprzez płytę 
montażową przykręcony jest do manual-
nej skrzyni biegów.

Rys. 3. Napęd pojazdu 

Fiat Panda 2 z falow-

nikiem IGBT

Rys. 4. Widok 

zestawu wskaźników 

w pojeździe Fiat 

Panda 2

Głównym elementem decydującym 
o parametrach rozwijanych przez pojazd 
jest falownik IGBT. Poprzez zmiany 
w oprogramowaniu możliwe jest kory-
gowanie charakterystyk elektromecha-
nicznych układu napędowego. 

Podstawowe dane falownika IGBT:
zl moc znamionowa 200 kW;
zl moc maksymalna 350 kW;
zl prąd znamionowy 500 A;
zl prąd maksymalny 800 A;
zl zakres napięcia wejściowego: 12–1000 
V DC;
zl typ chłodzenia: strumień powietrza;
zl masa falownika 27 kg.

W omawianej konstrukcji zastoso-
wano falownik z tranzystorami mocy 
IGBT zamontowanymi na stopie radia-
tora chłodzonego strumieniem powie-
trza. Konstrukcja radiatora została tak 
dobrana i wyprofilowana, że stanowi 
jednocześnie podstawę do umieszczenia 
układu sterującego pracą tranzystorów 
mocy IGBT odizolowanego elektroma-
gnetycznie oraz zapewnia miejsce do 
przykręcenia obudowy z wyprowadzo-
nymi złączami obwodu wejściowego 

(układ pośredniczący), złączami obwodu 
końcowego (wyjściowego) falownika 
oraz złączem sygnałowym. 

Do falownika doprowadzone jest zasi-
lanie z rozproszonego pakietu akumu-
latorów litowo-fosforowo-żelazowych 
LiFePO4. W omawianym pojeździe 
zastosowano łącznie 36 ogniw LiFePO4 
o pojemności 160 Ah każde, co pozwo-
liło na uzyskanie całkowitej pojemności 
pakietu na poziomie 19 kWh o masie 
202 kg. Pakiet akumulatorów ładowany 
jest zestawem składającym się z łado-
warki oraz systemu BMS (ang. Battery 
Management System). Zestaw do ładowa-
nia pakietu akumulatorów opracowany 
został przy współpracy z firmą POWER-
SYS. Zakres eksploatacji ogniw litowych 
ustawiony został w granicach od 2,5 V 
do 3,8 V na pojedynczym ogniwie. 
Dodatkowo pakiet akumulatorów może 
być podgrzewany w okresie zimowym, 
co zwiększa jego wydajność. 

Oprócz wymienionych podzespo-
łów związanych z układem napędo-
wym pojazdu, w skład elementów, 
które zostały opracowane samodzielnie 
w ramach konwersji pojazdu spalino-
wego na elektryczny wchodzi komputer Rys. 2. Silnik synchroniczny PMSM
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pokładowy sterujący pracą pompki próżniowej 
wspomagającej układ hamulcowy, cieczowy 
układ ogrzewania kabiny (pompa obiegowa, 
grzałka), układ włączający zasilanie dla obwodu 
trakcyjnego, zestaw wskaźników zintegrowany 
z konsolą prędkościomierza, system podgrze-
wania pakietu akumulatorów, układ sygnaliza-
cji ładowania pod klapką wlewu paliwa oraz 
układ sterujący pracą przetwornicy DC/DC. 
Sterowanie wymienionych elementów realizo-
wane jest w sposób automatyczny lub zdalny za 
pomocą przycisków znajdujących się po lewej 
i prawej stronie zestawu wskaźników pojazdu. 

Przedmiotowy układ napędowy z falow-
nikiem IGBT instalowany był w pojazdach 
marki Fiat Panda 2 w wersjach nadwozia oso-
bowej i osobowo-ciężarowej w taki sposób, że 
w jakimkolwiek stopniu nie naruszono prze-
strzeni pasażersko-ładunkowej. 

3. Wyniki badań eksploatacyjnych 
W trakcie prowadzonych testów elektrycz-

nego układu napędowego z falownikiem IGBT 
rejestrowano parametry związane z napięciem 
i prądem pakietu akumulatorów, prędkość 
przemieszczania się pojazdu oraz temperatury 
falownika i silnika. Parametry były rejestro-
wane za pomocą opracowanego urządzenia 
do monitoringu pojazdu [9] bez aktywacji 
funkcji sterowania podzespołami pojazdu na 
odległość. W czasie testów pojazd przemiesz-
czał się po drogach województwa pomorskiego, 
a także odcinków wyłączonych z ruchu. Wyniki 
pomiarów przedstawiono na rysunku 6.

4. Dyskusja wyników
Otrzymane wyniki pomiarów w trakcie pro-

wadzenia testów potwierdziły zasadność prze-
prowadzenia procesu konwersji dla pojazdu 

Rys. 5. Fiat Panda 2 po realizacji 

konwersji na pojazd elektryczny

spalinowego Fiat Panda 2 wyposażonego 
w falownik IGBT oraz silnik synchroniczny 
PMSM. Zasięg, jaki otrzymano w czasie testów 
w cyklu mieszanym, to 170 km (przy chwilowej 
prędkości maksymalnej na odcinku specjalnym 
150 km/h). Średnie zużycie energii elektrycznej 
na poziomie 112 Wh/km w cyklu mieszanym 
można uznać jako wynik dobry. Możliwość 
ustawienia parametrów falownika w dowolny 
żądany sposób przez kierującego pojazdem 
sprawia, że przedstawione parametry opisu-
jące zużycie energii mogą być zmienne, a o ich 
wielkości decyduje w głównej mierze styl jazdy 
kierującego (jazda spokojna, jazda sportowa). 
Prędkość maksymalna, jaka została zarejestro-
wana na hamowni podczas testów to 217 km/h 
(przy tej wartości nastąpiło uszkodzenie ogu-
mienia ze względu na przekroczenie indeksu 
prędkości). Możliwość regulacji parametrów 
falownika IGBT (hamowanie odzyskowe, 
odwzbudzanie) powoduje, iż właściwości trak-
cyjne pojazdu mogą ulec zmianie – zwiększony 
zasięg, większe prędkości. Średni poziom ener-
gii uzyskanej podczas hamowania odzysko-
wego wyniósł ok. 6% i w głównej mierze jest 
on zależny od stylu jazdy kierującego pojazdem, 
ale także od ustawienia parametrów falownika. 
Zaprojektowany i zrealizowany układ napę-
dowy w Akademii Morskiej w Gdyni wyka-
zał swoją praktyczną przydatność w napędzie 
samochodu osobowego. Wysoka sprawność 
i dobór parametrów falownika IGBT, zostały 
potwierdzone faktem zastosowania do chło-
dzenia podzespołów układu napędowego 
chłodzenia powietrznego. W trakcie prowadzo-
nych testów przyrost temperatury elementów 
układu napędowego wyniósł ok. 25°C (maksy-
malny przyrost temperatury, jaki zaobserwo-
wano podczas eksploatacji pojazdu, wyniósł 

reklama
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35°C). Oznacza to, iż układ napędowy 
został prawidłowo dobrany i dostro-
jony do parametrów pojazdu. Należy 
zauważyć, iż w trakcie testów w terenie 
zabudowanym moc pobierana z pakietu 
akumulatorów nie przekraczała 25 kW, 
przy zachowaniu płynności ruchu wraz 
z innymi użytkownikami drogi. Zapo-
trzebowanie na większą moc pojawiało 
się przy rozwijaniu dużych prędkości 
i realizacji przyspieszeń. 

5. Podsumowanie
Stosując pojazdy z napędem elektrycz-

nym:
zl uzyskujemy znaczne ograniczenie 
zużycia energii (ok. 120 Wh/km) prze-
znaczanej na ruch pojazdu w stosunku 
do samochodów spalinowych (ok. 680 
Wh/km); 
zl uzyskujemy znaczne ograniczenie 
kosztów eksploatacji pojazdu (ok. 
5 zł/100 km) w stosunku do samocho-
dów spalinowych (ok. 30 zł/km (śred-
nie zużycie Pb 7,5 l/100 km));

zl znacznie ograniczamy lokalną emisję 
szkodliwych gazów z uwagi na fakt, 
iż samochody elektryczne nie zuży-
wają tlenu i pozostają obojętne dla 
środowiska; 

zl emitujemy niższy poziom hałasu, 
szczególnie w zakresie prędkości do 
60 km/h; 

zl na drodze konwersji ze spalino-
wego otrzymujemy tańszy pojazd niż 
fabryczny, przy zachowaniu co naj-
mniej takich samych funkcjonalności;

zl powinniśmy mieć świadomość (aktu-
alnie) ograniczonych możliwości 
takich konstrukcji w stosunku do aut 
hybrydowych i spalinowych, z uwagi 
na osiągany zasięg i czas ładowania 
pakietu akumulatorów. 
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