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Wstęp
W latach 80. XX wieku nastąpiło ponowne odro-

dzenie się pojazdów elektrycznych w USA dzięki 
preferencyjnej polityce podatkowej w tej sprawie. 
Pojazdy z napędem elektrycznym zostały uznane 
przez California Air Resources Board (CARB) za po-
jazdy nieemitujące zanieczyszczeń (ang. ZEV-zero 
emission vehicle). CARB ustawił roczną minimalną 
liczbę pojazdów z napędem elektrycznym, jakie mają 
być produkowane. Jednak rozporządzenie to zosta-
ło zawieszone ze względu na skargi producentów 
aut, iż ograniczenia tego typu są nieuzasadnione 
ekonomicznie ze względu na zapotrzebowania kon-
sumentów. Producenci zdążyli jednak wyproduko-
wać kilka samochodów dostosowanych do nowych 
przepisów, jak GM EV1, Honda EV Plus, czy Toyota 
RAV4 EV. Większość tych pojazdów była wynajmo-
wana, a po zakończeniu umowy, kiedy CARB zdą-
żył już zmienić rozporządzenie, samochody zostały 
zebrane i zniszczone. Zgodnie z opinią Electric Dri-
ve Transportation Association w Stanach Zjedno-
czonych występuje ciągły wzrost liczby pojazdów 
napędzanych z baterii od ok. 56 000 w roku 2004 
do ok. 76 000 w lipcu 2006 roku. Od współczesnych 
pojazdów napędzanych energią elektryczną wyma-
ga się możliwości regulacji prędkości obrotowej me-
todami nie zwiększającymi znacznie strat energii, 
płynnej regulacji i w maksymalnym zakresie zmian. 
Docelowo możliwości regulacyjne silnika mają do-
prowadzić do redukcji skrzyni biegów i później do 
całkowitego jej wyeliminowania. Sposoby regulacji 
zależą od przyjętego rodzaju silnika. Spotkać moż-
na praktyczne rozwiązania pojazdów na silnikach 
o działaniu ciągłym i dyskretnym. Przy wyborze 
sposobu sterowania należy brać pod uwagę rodzaj 
silnika, wartości prądów w obwodzie regulacyjnym 
i dostępne metody regulacji.

1. Silniki prądu stałego o działaniu ciągłym
Podstawową energią w pojeździe elektrycznym 

jest prąd stały wytwarzany w ogniwie chemicznym 

bądź przyszłościowo wodorowym lub innym. Przy 
zastosowaniu silników prądu stałego nie występują 
problemy przy przetwarzaniu energii DC/AC [1-7].

Moment obrotowy silnika DC jest maksymalny 
na najniższych obrotach, zatem najekonomiczniej-
sza jazda wydaje się być dla wyższych biegów, dla 
których są niższe prędkości obrotowe a najwyższe 
wartości przyspieszeń. Optymalnym będzie korzy-
stanie z biegu IV-V, a niższe - tylko w przypadku 
konieczności uzyskania większych momentów ob-
rotowych (np. przy stromych podjazdach). 

Zaletą stosowania silników prądu stałego jest 
znacznie prostszy układ sterujący silnikiem, a tak-
że samoczynne działanie silnika jako prądnica przy 
hamowaniu lub jeździe „na luzie” (oczywiście przy 
wyłączonym silniku i odwrotnie jak w samochodach 
spalinowych na wrzuconym biegu). 

Elementy cierne silników DC podlegają okreso-
wej wymianie w wyniku zużycia rzadziej pierścienie 
a bardziej szczotki, a pozyskanie (zdobycie) same-
go silnika odpowiedniej mocy nie jest tak proste, jak 
w przypadku silnika AC. 

Stosowanie skrzyni biegów umożliwia precyzyjne 
sterowanie momentem obrotowym przenoszonym 
na koła pojazdu. W odróżnieniu od silników AC, 
silniki DC posiadają moment obrotowy zależny od 
obrotów. Dla wysokich obrotów moment obrotowy 
silnika spada, dlatego skrzynia biegów wydaje się 
być niezbędna (wyjątkiem są sytuacje, gdy silnik 
DC jest silnikiem wolnoobrotowym).

Sterowaniem obrotów zajmuje się regulator. 
W początkowej fazie ich rozwoju był to rodzaj zwy-
kłego potencjometru z odpowiednimi układami za-
bezpieczającymi i kontrolującymi parametry prądu 
(zabezpiecza silnik m.in. przed zbyt dużym sko-
kiem napięcia). Regulator może być bezpośrednio 
sprzężony z pedałem gazu.

W napędzie głównym pojazdu elektrycznego 
możliwe jest zastosowanie silnika obcowzbudnego, 
szeregowego, bocznikowego i szeregowo-boczni-
kowego. Charakterystyki mechaniczne tych silni-
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ków wskazują na przewidywane obszary zastoso-
wań, zależne od rodzaju obciążenia. Wybrany typ 
silnika rzutuje na możliwe sposoby regulacji pręd-
kości obrotowej.  

W silniku bocznikowym zmiany momentu ob-
ciążającego nie wpływają na wartość strumienia 
głównego, zatem występuje tu mała zależność 
prędkości obrotowej od momentu obciążenia. Przy 
obciążeniu tego silnika momentem znamionowym 
MN, jego prędkość obrotowa nN jest o 2 ÷ 5% mniej-
sza niż prędkość przy biegu jałowym n0.

Silnik szeregowy charakteryzuje się znacznym mo-
mentem obrotowym, zwłaszcza przy niewielkiej pręd-
kości obrotowej. Przy małym obciążeniu prędkość ob-
rotowa może osiągać niebezpiecznie dużą wartość.

Prędkość obrotową silnika bocznikowego i ob-
cowzbudnego możemy regulować przez: 
 – zmianę strumienia Φfa – regulacja bocznikowa, 
 – zmianę rezystancji Rra – regulacja szeregowa,
 – zmianę napięcia zasilającego U. 
Przy stosowaniu regulacji szeregowej, sprawność 

układu napędowego maleje w miarę zmniejszania 
prędkości kątowej, gdyż dodatkowa rezystancja 
zwiększa straty na ciepło. Ponadto rezystancje 
wprowadzone w obwód twornika przenoszą duże 
wartości prądu i powodują powstawanie przepięć 
łączeniowych. 

Prąd magnesujący w obwodzie wzbudzenia jest 
mniejszy niż w obwodzie twornika. Straty w rezy-
storze regulacyjnym w metodzie bocznikowej są 
niewielkie, a sprawność regulacji jest wysoka. 
Wadą tej metody jest ograniczony zakres regula-
cji (regulacja w górę - prędkość kątowa rośnie przy 
zmniejszaniu strumienia). Niedopuszczalną wadą 
tej metody jest zjawisko rozbiegania się maszyny 
przy wprowadzeniu przerwy w obwód magneśnicy. 
Pojazd w trakcie awarii i uszkodzeniu obwodu ste-
rującego strumieniem Φfa, zamiast zatrzymać się, 
zacząłby zwiększać prędkość. Komutacje w obwo-
dzie magneśnicy charakteryzują się małą wartością 
prądu w obwodzie lecz dużą wartością indukcyjno-
ści uzwojenia.

W silniku szeregowym prędkość kątową można 
regulować przez zbocznikowanie wirnika, zmianę 
napięcia zasilającego lub zmianę rezystancji szere-

gowej Rra. Wszystkie metody regulacji w tym silniku 
wymagają ingerencji w obwód wysokoprądowym. 
Silnik szeregowy mając duży (największy z silników 
DC) moment rozruchowy jest najbardziej optymal-
nym rozwiązaniem w pojeździe elektrycznym. 

Rozwój nowych technologii i poprawa własności 
eksploatacyjnych magnesów trwałych przyczynił 
się do opracowania silników wykorzystujących sil-
ne pole wytworzone w sprasowanym związku neo-
dymu, żelaza i boru Nd2Fe14B (magnes neodymo-
wy) (rys. 1). 

Metody zmiany wartości rezystancji w obwodzie 
wysokoprądowym oprócz problemów komutacyj-
nych, pogarszają sprawność regulacji. Rozwiąza-
niem tego problemu może być zastosowanie kluczo-
wania ze zmianą współczynnika wypełnienia (PWM). 
Zwiększa się przez to sprawność regulacji lecz 
kosztem zwiększenia wpływu wyższych harmonicz-
nych. Przykładowo sterownik fi rmy Curtis (72÷120V, 
550A w impulsie, 375A /5 min, 225A /1 godz.) 
kluczuje w obwodzie wysokoprądowym silnika DC 
z częstotliwością do 15 kHz (rys. 2) [7, 9, 10, 11-14].

Regulacja prędkości w silniku DC w samocho-
dach elektrycznych wymaga komutacji w głównym 
obwodzie prądowym silnika. Dotyczy to zarówno 
metod opartych na zmianach wartości rezystancji, 
jak i PWM. 

2. Silniki trójfazowe prądu przemiennego 
Moment obrotowy silnika AC jest w przybliżeniu 

stały - niezależny od liczby obrotów, jednak jego 
wartość ściśle zależy od mocy nominalnej silnika 
zwykle wynoszą one 7, 10, 14 kW. Silnik 14 kW 
dysponuje zatem dwukrotnie większym momentem 
obrotowym niż silnik 7 kW, co powoduje iż silnik 
ten może rozpędzić pojazd szybciej i do większych 
prędkości. Najważniejszą zaletą stosowania silni-
ków prądu zmiennego jest ich względnie niewielka 
cena i stały moment obrotowy (co de facto pozwala 
zlikwidować skrzynię biegów) [7]. 

Wskutek możliwości bezpośredniego przyłożenia 
wału napędowego do kół pojazdu, silnik powinien 
się charakteryzować niską prędkością obrotową, 
rzędu 1500 obr/min - teoretycznie wartość ta po-
zwala na osiągnięcie przez pojazd prędkości około 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 1. Silnik prądu stałego fi rmy LEMCO D-135, 
parametry silnika: moc - 14 kW, moc szczytowa  -  30 kW, 
napięcie zasilania – 84 V, waga – 11 kg Rys. 2. Zdjęcie sterownika Curtis DC [12]
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170km/h, stosowanie więc szybszych silników mija 
się z celem, szczególnie iż wskazana jest praca sil-
nika na szybkich obrotach, przy których silnik pro-
dukuje najmniej ciepła (najmniej się grzeje), a jego 
sprawność jest najwyższa. 

Stosowanie skrzyni biegów umożliwia precyzyjne 
sterowanie momentem obrotowym przenoszonym 
na koła pojazdu (moment obrotowy wzrasta o war-
tość przełożenia), stąd dla przełożenia 2:1 (2 obro-
ty silnika na 1 obrót kola) moment obrotowy będzie 
2× większy - oczywiście dla tej samej prędkości 
obrotowej silnika elektrycznego. Skrzynia biegów 
powinna się jednak przydawać w sytuacjach wyma-
gających wysokich mocy na kołach, jak jazda 

z obciążeniem, w trudnym terenie czy pod górę.
Silniki przeznaczone do zastosowania 

w napędach o regulowanej prędkości obrotowej, 
np. w pojazdach elektrycznych, powinny cechować 
się wysoką sprawnością, dużą przeciążalnością 
momentem oraz szerokim zakresem regulacji pręd-
kości obrotowej n. Wymagania te spełniają silniki 
synchroniczne z magnesami trwałymi, zaprojekto-
wane do pracy z dwustrefową regulacją prędkości 
obrotowej. W pierwszej strefi e regulacji, w zakresie 
prędkości obrotowych od zera do prędkości bazo-
wej nb, silnik pracuje przy stałym stosunku napięcia 
zasilania do częstotliwości U1/f, czyli przy stałym 
strumieniu magnetycznym, a moment elektroma-
gnetyczny Mel silnika jest w przybliżeniu liniowo za-
leżny od prądu zasilania I1. Jest to obszar pracy ze 
stałym momentem.

Przy prędkości bazowej nb, napięcie na zaciskach 
silnika U1 osiąga wartość maksymalną U1max, jaką 
może wygenerować przekształtnik energoelektro-
niczny, zasilany np. z baterii lub z akumulatorów. 
Niektóre rozwiązania napędów w pojazdach elek-
trycznych wykorzystują silniki trójfazowe bezsz-
czotkowe. Regulacja prędkości odbywa się w nich 
poprzez zmianę wartości prądu w obwodzie zasi-
lania. Zmiana prędkości silnika w wyniku synchro-
nicznego oddziaływania na czujniki położenia wału 
powoduje zmianę częstotliwości przebiegu napię-
cia zasilającego. Rozwiązanie takie umożliwia po-
prawę warunków regulacyjnych i zmniejszenie strat 
mocy.

Zaletą jest tańszy i mniej awaryjny silnik, wadą 
natomiast konieczność stosowania falowników 
i układów współpracujących. Falownik przekształ-

ca napięcie stałe na przemienne. Możliwe jest to 
poprzez komutacje w tranzystorach stopnia mocy.

3. Silniki trójfazowe prądu przemiennego 
typu BLDC

Niektóre rozwiązania napędów w pojazdach elek-
trycznych wykorzystują silniki trójfazowe bezsz-
czotkowe BLDC. Regulacja prędkości odbywa się 
w nich poprzez zmianę wartości prądu w obwodzie 
zasilania. Zmiana prędkości silnika w wyniku syn-
chronicznego oddziaływania na czujniki położenia 
wału powoduje zmianę częstotliwości przebiegu 
napięcia zasilającego. Rozwiązanie takie umożli-
wia poprawę warunków regulacyjnych i zmniejsze-
nie strat mocy. Zaletą jest tańszy i mniej awaryjny 
silnik, wadą natomiast konieczność stosowania fa-
lowników i układów współpracujących. 

Firma Impact Automotive Technologies zastoso-
wała w pojeździe Re-Volt silnik prądu przemien-
nego (rys. 4). Przy zmianie prędkości kątowej, dla 
regulacji częstotliwościowej, silnik prądu przemien-
nego ma stały moment. Zatem takie rozwiązanie 
nie wymaga stosowania skrzyni biegów. Silnik dla 
Re-Volta przygotowała (opracowała) fi rma Komel. 
Jest to silnik synchroniczny z magnesami trwały-
mi sterowany wektorowo o mocy maksymalnej 
11.6 kW [3]. Blok napędowy zawiera stałe przeło-
żenie na tylne koło i nie posiada sprzęgła.

W silnikach typu BLDC wymaga się aby strumień 
magnetyczny twornika przyjmował strategię tra-
pezoidalną. Wielkość strumienia magnetycznego 
wpływa na prędkość wirowania silnika w zamkniętej 
pętli sprzężenia zwrotnego [13, 14]. Uzyskuje się 
to poprzez sterowanie PWM prądem w poszcze-
gólnych fazach. Wyróżnić tu można dwa sposoby 
sterowania. Metody prądowe (symbol C) bazują na 
zmianie prądów fazowych silnika. Metody napięcio-
we (symbol V) różnią się od prądowych tym, że wiel-
kością regulowaną jest napięcie zasilające silnik.

Podsumowanie
W pojazdach samochodowych z napędem elek-

trycznym bez względu na rodzaj stosowanego 
napędu ważną funkcję spełnia zespół sterowania 
momentem obrotowym. Szczególnie jest to pro-
blem ważki przy stosowaniu silników trójfazowych 
prądu przemiennego typu BLDC [14]. Układ ste-
rowania w takim zespole napędowym wyznacza 

Rys. 4. Pojazd elektryczny Re-Volt fi rmy Impact Au-
tomotive Technologies i jego blok napędowy z silni-
kiem BLDC zespolony z tylną osią [8]

Rys. 3. Silnik prądu przemiennego jako napęd po-
jazdu elektrycznego ELIPSA [15]
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moment komutacji – pośrednio – na podstawie 
zmierzonych wartości chwilowych prądu i napięcia 
w każdej fazie. Metoda ta ma największe wyma-
gania obliczeniowe od układu sterowania, gdyż 
wykorzystuje model matematyczny silnika. Sposób 
ten wymaga precyzyjnego opisu matematycznego 
zjawisk zachodzących w maszynie i stałych fi zycz-
nych charakteryzujących silnik (np. rezystancja 
i indukcyjność każdej fazy, strumień magnetyczny 
magnesów trwałych, moment bezwładności). Układ 
mikroprocesorowy w czasie rzeczywistym musi wy-
znaczyć położenie wirnika. Błędy pomiarowe i obli-
czeniowe są kompensowane w sterowniku napędu. 
Układ sterowania zatem powinien zawierać: wyso-
ko prądowe źródło DC, klucze elektroniczne, układ 
kontrolny regulujący prąd i prędkość, układ logicz-
ny sterujący załączaniem kluczy, układ pomiarowy 
napięcia i prądu oraz zespół sterujący i blok obli-
czający napięcia średnie w czasie rzeczywistym.

Zespół sterowania napędem silnika na podstawie 
zmierzonych wielkości wyznacza chwilowe położe-
nie i prędkość wirnika. Wielkości te są przekazywa-
ne do układu sterującego i układu wyznaczającego 
wymagane napięcia fazowe. Prędkość kątowa jest 
wielkością zadawaną i jest przekazywana do regu-
latora prędkości.
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Electric motors used the car drives 

Abstract
The article discusses the use of electric motors drive vehicles. The possible ways to adjust the speed of 

the electric motor in an electric car. Presents the advantages and disadvantages de-scribed in an article 
characterizing electrical machines.
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