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PROBLEMY EKSPLOATACYJNE PROTOTYPU SAMOCHODU 

ELEKTRYCZNEGO SYRENA 105 EV  

 
OPERATIONAL PROBLEMS OF ELECTRIC CAR SYRENA 105 EV PROTOTYPE  

 
Streszczenie: W niniejszej pracy przedstawiono problemy eksploatacyjne prototypu samochodu osobowego 

Syrena 105 uruchamianego w wersji z napędem elektrycznym HPEVS AC35 oraz baterią trakcyjną opartą na 

ogniwach LiFePO4 załączaną stycznikami sterowanymi przez systemem zarządzania baterią tzw. BMS. Praca 

powstała w ramach projektu demonstracji możliwości instalacji napędów elektrycznych w pojazdach 

produkowanych jako spalinowe (tak zwanych konwersji). Analizowano ciągi danych zapisywanych przez 

BMS, takich jak prąd płynący przez baterię trakcyjną, dopuszczalny prąd rozładowania (DCL), dopuszczalny 

prąd ładowania (CCL), a także napięcie baterii pomocniczej 12V, która zasilała BMS oraz oryginalne 

odbiorniki prądu zasilane z 12 V pojazdu. Odnaleziono dwie niezależne przyczyny samoistnego wyłączania 

się napędu pojazdu (wyłączania stycznika łączącego baterię trakcyjną z kontrolerem silnika): baterię 

pomocniczą 12V oraz komunikację po magistrali CAN pomiędzy BMS, a kontrolerem silnika. Podsumowano, 

iż awarie objawiające się wyłączaniem się napędu są często trudne do zdiagnozowania w przypadku 

zaawansowanych układów elektronicznych zastosowanych w pojeździe. Zaproponowano sposoby na 

zwalczenie zaistniałych awarii oraz metody ich diagnozowania. 
 

Abstract: In this work, operational problems of electric car Syrena 105 EV prototype launched in a version 

equipped with HPEVS AC-35 electric drive, and traction battery composed of LiFePO4 cells, that was 

switched on and off by a contactor controlled by battery management system (BMS) were presented. The work 

was made as a part of a project demonstrating possibilities of mounting electric drives in vehicles produced as 

with internal combustion engine (so called conversions). Series of data acquired by BMS were analysed , 

among which current flowing through the traction battery, discharge current limit (DCL), Charge Current 

Limit (CCL) , auxiliary 12V battery voltage, which powered both BMS and the original 12 V car appliances. 

Two independent causes of the vehicle drive turning off were found: auxiliary battery 12V and communication 

through CAN bus between battery management system (BMS) and motor controller.  It was concluded that the 

failures showing up as turning off the drive are most often difficult to diagnose in the case of sophisticated 

electronic systems used in the vehicle. Solutions to overcome the failures encountered and solutions how to 

diagnose them were proposed. 
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1. Wstęp 

W realiach ciągle rosnącego popytu na samo-

chody elektryczne i wciąż bardzo ograniczonej 

podaży takich pojazdów przez światowych 

producentów samochodów, wizja otrzymywa-

nia całkowicie bezemisyjnych samochodów po-

przez konwersję istniejących samochodów spa-

linowych wydaje się być bardzo kusząca.[1]. 

Niniejsza praca powstała w ramach projektu 

„Elektrycznej Syreny 105” łódzkiej firmy – 

PEVT s.c., który ma na celu demonstrację mo-

żliwości instalowania nowoczesnych napędów 

elektrycznych w pojazdach produkowanych 

jako spalinowe.   

2. Cel i zakres pracy 

Niniejsza praca ma na celu opisanie zaisniałych 

problemów eksploatacyjnych w prototypowym 

pojeździe – Elektrycznej Syrenie 105. Diagno-

styka tych problemów i sposoby ich zwalczania 

mogą być pomocne zarówno przy tym konkre-

tnym projekcie, jak i innych, gdzie nowoczesne 

napędy ze skomplikowanymi podzespołami 

elektronicznymi są stosowane. W niniejszym 

artykule problemy eksploatacyjne są diagno-

zowane na podstawie danych zapisanych przez 

współpracujący z systemem zarządzania baterią 

(BMS) program komputerowy Orion BMS 

Utility. Znając odpowiedź na pytanie dlaczego 

napęd się rozłącza, autor proponuje sposoby na 

zapobieżenie tym awariom. 
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3. Metodyka badawcza 

Stanowisko badawcze składało się z samochodu 

Syrena 105 z zainstalowanym napędem elektry-

cznym HPEVS AC35 z kontrolerem 650A, oraz 

systemem BMS marki Orion będącym na po-

kładzie pojazdu. Bateria trakcyjna oparta na og-

niwach LiFePO4 miała pojemność około  

10 kWh. Kontroler silnika, nazywany też często 
 

w przypadku silników prądu przemiennego fa-

lownikiem, produkcji Curtis Instruments, który 

został zaprojektowany z myślą o napędach po-

jazdów, obsługuje zarówno sterowanie skalar-

ne, jak i wektorowe sterowanie momentem i ma 

wbudowaną możliwość komunikacji po magi-

strali CAN z peryferyjnymi urządzeniami w po-

jeździe.  
 
 

 

Rys. 1. Prąd pobierany z baterii a granice prądów ładowania i rozładowania - Próba 1 
 

 

Rys. 2. Napięcie baterii pomocniczej 12V - Próba 1 
 

 

Rys. 3. Napięcie baterii pomocniczej 12V - Próba 2 
 

 

Rys. 4. Prąd pobierany z baterii a granice prądów ładowania i rozładowania - Próba 2 
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W badanym pojeździe, kontroler był podłą-

czony przy pomocy szyny CAN z optoizolacją 

do Orion BMS dla wzajemnego przepływu in-

formacji, a w szczególności, aby BMS komu-

nikował falownikowi aktualne możliwości ba-

terii – zarówno jej ładowania jak i rozładowy-

wania (odpowiednio CCL i DCL) i dostosowy-

wał na bieżąco dostępny dla kierowcy moment 

obrotowy, skorelowany wprost z prądem płyną-

cym przez silnik. BMS pełni w pojeździe rolę 

ochronną dla baterii trakcyjnej i poza ww. 

komunikacją, steruje stycznikami umożliwiając 

całkowite odłączenie odbiorników prądu od 

baterii trakcyjnej. Sam BMS, podobnie jak 

wszystkie oryginalne odbiorniki prądu o na-

pięciu 12 V, zasilany jest z żelowej baterii po-

mocniczej 12V o pojemości 16Ah. Na potrzeby 

niniejszej pracy z BMS uzyskiwano ciągi wielu 

zmiennych, takich jak: napięcie pomocniczej 

baterii 12V, prąd pobierany z baterii/oddawany 

do baterii, a także parametry wyliczane na 

bieżąco, w zależności od warunków, przez 

BMS dla ochrony baterii, takie jak ograniczenie 

rozładowania baterii (Discharge Current Li-

mit), czy ograniczenie ładowania baterii (Char-

ge Current Limit). Wszystkie zmienne prób-

kowane są co 100 ms. Dokonano pięciu serii 

pomiarowych, w których rejestrowano 20 ró-

żnych zmiennych, dwie spośród których zo-

staną przedstawione w niniejszej pracy, jako 

wyniki reprezentatywne wystarczające do opi-

sania. 

4. Wyniki 

Pierwsze otrzymane wyniki, które reprezentuje 

próba pierwsza (patrz Rys.1 i Rys.2), pokazały, 

że napęd wyłączany jest jest bardzo często. 

Rys.1 prezentuje przebieg prądu płynącego 

przez baterię, a także obliczane na bieżąco 

przez BMS granice prądu ładowania (CCL) 

oraz granicę prądu rozładowania (DCL). Jak 

można zauważyć, samochód w czasie kilku-

krotnego ruszania i hamowania silnikiem gene-

rował do 146 A prądu rozładowania (oznaczo-

nego wartościami dodatnimi) oraz do 23 A prą-

du ładowania. Jak widać, pomimo niewielkiego 

prądu ładowania bezpośrednio poprzedzającego 

osiemdziesiątą ósmą sekundę próby, granice 

DCL oraz CCL spadły wówczas do zera i nas-

tąpiło wyłączenie napędu zainicjowane przez 

BMS. Podobna sytuacja pojawiła się również  

w 105 sekundzie, a wyłączenie napędu przy 

postoju, czyli braku poboru prądu z baterii 

głównej wystąpił również w 90 i 94 sekundzie.  

Po przeanalizowaniu 20 rejestrowanych serii 

danych, wybrano napięcie baterii pomocniczej 

(przedstawionej na Rys.2.), jako najbardziej 

prawdopodobną przyczynę wyłączania napędu 

przez BMS. Okazało się bowiem, że już od 

początku, bateria pomocnicza o napięciu nomi-

nalnym 12V była rozładowana i miała mniej niż 

9 V, a ponadto jej napięcie gwałtownie spadało 

w momencie hamowania regeneracyjnego oraz 

w czasie postoju, w czasie trzymania nogi na 

pedale hamulca. Naciskanie nogą na pedał 

hamulca powodowało, że zapalały się dwie 

żarówki STOP o łącznej mocy 42 W, co 

powodowało znaczne obciążenie dla instalacji 

12 V. Dodatkowo nawet hamowanie regenera-

cyjne realizowane przez podniesienie nogi z pe-

dału przyspieszenia rozpędzonego pojazdu po-

wodowało ten sam efekt, jako że prototypowy 

pojazd wyposażony został w system zawia-

dywania o hamowaniu silnikiem jadących za 

samochodem poprzez zapalenie świateł STOP. 

Jak wynika z porównania wykresu na Rys.1. 

oraz Rys. 2., wyłączanie napędu zachodziło za 

każdym razem, kiedy obciążenie instalacji 12V 

powodowało spadnięcie jej napięcia poniżej  

6 V. Jest to dokładnie napięcie, poniżej którego 

według instrukcji użytkowania BMS [2] [3], 

BMS odłącza wszelkie odbiorniki prądu z ba-

terii. W wyniku próby pierwszej dokonano szy-

bkiej zmiany konstrukcyjnej polegającej na 

równoległym podłączeniu dużego akumulatora 

12V do rozładowanego akumulatora, który 

powodował nadmierne spadki napięcia. Wykres 

przedstawiający zachowanie się napięcia w po-

większonym akumulatorze przy cyklu jazdy 

prototypu zaprezentowanym na Rys. 4 przed-

stawia Rys.3. Jak widać, napięcie nie spada  

z 11 V poniżej 9,7 V, co gwarantuje, że napęd 

nie jest wyłączany przez BMS. Fakt, iż napęd 

nie jest rozłączany przez BMS widać również 

na Rys.4, gdzie poza jedynym wystąpieniem  

w 337s, wyłączenie napędu nie wystąpiło.  

W tym wyjątkowym przypadku doszło w czasie 

intensywnego przyspieszania prototypu do 

przekroczenia prądu rozładowywania baterii 

głównej o więcej, niż dopuszczalne przez kon-

figurację BMS. Sytuacja przedstawiona na Rys. 

4. pokazuje, iż kontroler silnika nie bierze pod 

uwagę granicy prądu rozładowania baterii 

(DCL) obliczanego przez BMS i nie dostoso-
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wuje prądu rozładowania do aktualnie ustala-

nego przez BMS parametru DCL. 

5. Podsumowanie 

Odnaleziono dwie niezależne przyczyny samo-

istnego wyłączania się napędu pojazdu: baterię 

pomocniczą 12V oraz komunikację po magi-

strali CAN pomiędzy systemem zarządzania 

baterią tzw. BMS, a kontrolerem silnika.  

W przypadku baterii pomocniczej, rozwiązanie 

problemu polegać może na zastosowaniu aku-

mulatora pomocniczego większej pojemności, 

który ładowany byłby przy każdym ładowaniu 

baterii trakcyjnej. Drugą możliwością jest 

zastosowanie przetwornicy DC-DC obniżającej 

napięcie baterii trakcyjnej do napięcia 12V, co 

marginalizowałoby użycie akumulatora 12V 

jedynie do sytuacji awaryjnych. Problem komu-

nikacji po magistrali CAN został dodatkowo 

sprawdzony i okazało się, że komunikacja po 

magistrali CAN występuje i część parametrów 

jest przesyłanych z BMS do kontrolera silnika, 

jednak nie wszystkie wiadomości emitowane 

przez BMS są odczytywane przez kontrolera 

silnika – Curtis. Awarie objawiające się wyłą-

czaniem się napędu są często trudne do zdia-

gnozowania w przypadku zaawansowanych 

uładów elektronicznych zastosowanych w po-

jeździe. Rzadko natrafić można na poprawny 

trop poszukiwania przyczyn awarii, a często 

należy systematycznie analizować kolejne 

zarejestrowane serie danych (jak na przykład 20 

w tym wypadku), aby odnaleźć jakąś zależność, 

która wskazuje na przyczynę awarii. 
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