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KONCEPCJA MODELOWANIA ELEKTRYCZNEGO UKŁADU 

NAPĘDOWEGO ZASTOSOWANEGO W POJEŹDZIE 
HYBRYDOWYM FIAT PANDA 4X4 

 
CONCEPT OF MODELING AN ELECTRIC POWERTRAIN DESIGNED FOR USE  

IN A FIAT PANDA HYBRID VEHICLE 
 

Streszczenie: W artykule przedstawiono modele matematyczne elektrycznego układu napędowego 

dołączonego do tylnej osi hybrydowego pojazdu FIAT Panda 4x4. W rozwiązaniu tym tylne koła pojazdu 

napędzane są za pomocą maszyny elektrycznej poprzez dwubiegową przekładnię i mechanizm różnicowy. 

W prezentowanej pracy przedstawiono modele matematyczne poszczególnych elementów elektrycznego 

układu napędowego, który składa się z modelu maszyny elektrycznej, modelu sprzęgła, modelu układu 

napędowego, modelu oporów ruchu pojazdu oraz modelu kierowcy. Modele te posłużą do wykonania badań 

symulacyjnych rozpatrywanego układu napędowego w środowisku Matlab/Simulink.  
 
Abstract:This paper presents mathematical models of the components of an electric powertrain coupled with 

the rear axle of a hybrid FIAT Panda 4x4. In  this solution, rear wheels are driven by an electric motor through 

a transmission with two gears and a differential. Mathematical models of particular parts of the electric pow-

ertrain are discussed in the paper including: electric motor, clutch, powertrain, drag forces and driver models. 

This is needed to perform simulations of the examined electric powertrain  in the Matlab/Simulink environ-

ment. 
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1. Wstęp 

Rozwój napędu hybrydowego ze względu na 

wykorzystanie do napędu silnika elektrycznego 

jest bardzo atrakcyjny i aktualnym działaniem 

mającym na celu zmniejszenie zużycia paliwa  

i emisji związków toksycznych. Dzięki zasto-

sowaniu odpowiedniego silnika elektrycznego 

niektóre z rozwiązań napędów hybrydowych 

umożliwiają poruszanie się pojazdu w trybie 

elektrycznym wykorzystując wyłącznie energię 

elektryczną. Mimo iż producenci w ostatnich 

latach starają się zwiększać zasięg pojazdu 

w trybie wyłącznie elektrycznym przez zwię-

kszanie pojemności baterii akumulatorów to 

zasięg ten jest wciąż niewystarczający. Ponadto 

w większości rozwiązań pojazdów hybrydo-

wych tryb elektryczny może być wykorzystany 

tylko do rozwijania pewnej prędkości pojazdu, 

po której przekroczeniu uruchomiany jest silnik 

spalinowy (Toyota, Lexus). Jest to wciąż duża 

wada napędów hybrydowych, która ogranicza 

użytkownikowi wykorzystanie napędu elektry-

cznego w ruchu pozamiejskim. Literatura doty-

cząca sterowania hybrydowymi układami prze-

niesienia napędu skupia się przede wszystkim  

 
 

na silniku spalinowym [5,7,10,11]. Takie po-

dejście jest jak najbardziej uzasadnione, gdyż 

sprawność maszyny elektrycznej jest o wiele 

wyższa od silnika spalinowego [1,2]. Jednak 

sprawność silnika elektrycznego również znacz-

nie się różni w zależności od punktu jego pracy. 

Silnik elektryczny swoją najwyższą sprawność 

osiąga tylko w pewnym zakresie prędkości 

obrotowej i momentu obrotowego. 

Chcąc efektywnie wykorzystywać silnik ele-

ktryczny, należy tak dobrać przełożenie elektry-

cznego układu napędowego, aby w zależności 

od obciążenia kontrolować jego prędkość 

obrotową, czyli poruszać się po charakterystyce 

jego największej sprawności. Jednak pojazd  

w ruchu porusza się w różnych warunkach  

i z różnymi prędkościami. Aby wykorzystywać 

silnik elektryczny w zakresie wyższych spraw-

ności wymagane jest zastosowanie wielu prze-

łożeń układu napędowego, co wiąże się z budo-

wą skomplikowanej i ciężkiej skrzyni biegów. 

W napędzie hybrydowym wciąż najważniejszy 

jest napęd spalinowy, napęd elektryczny jest 

tylko dodatkowym napędem i jego konstrukcja 



Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe Nr 2/2017 (114) 

 

156

musi być prosta i relatywnie tania. Dlatego au-

torzy skupili się na wykorzystaniu tylko dwóch 

przełożeń napędu elektrycznego, które docelo-

wo mają poprawić zakres pracy silnika elektry-

cznego, eliminując niekorzystne obszary jego 

pracy. Najbardziej niekorzystne punkty pracy 

silnika elektrycznego występują w trakcie ru-

szania pojazdu, w czasie gdy silnik elektryczny 

obciążony bardzo wysokim momentem obro-

towym i pracuje w zakresie niskiej prędkości 

obrotowej, czyli w obszarze swojej najniższej 

sprawności. Dlatego pierwszy bieg powinien 

być tak dobrany, aby obniżyć moment obro-

towy silnika elektrycznego podczas ruszania 

oraz jak najszybciej zwiększyć jego prędkość 

obrotową, czyli przenieść punkt jego pracy  

w zakres wyższych sprawności.  Drugi bieg na-

tomiast musi zapewnić osiąganie jak najwyż-

szej prędkości maksymalnej w trybie elektrycz-

nym, tak aby tryb ten można było również wy-

korzystywać poza miastem. Poprzez odpowied-

nie sterowanie zmianą przełożenia napędu elek-

trycznego (poruszanie się w zakresie najwyż-

szej sprawności silnika elektrycznego) można 

znacznie wydłużyć zasięg jazdy w trybie wyłą-

cznie elektrycznym, przy zachowaniu tej samej 

pojemności baterii akumulatorów.  Wymaga to 

jednak odpowiedniego doboru przełożeń układu 

napędowego oraz wymaganej mocy silnika 

elektrycznego dla danej konstrukcji pojazdu.  

W tym celu autorzy pragną wykonać szereg sy-

muacji mających na celu dobór najkorzy-

stniejszej konstrukcji oraz parametrów elektry-

cznego układu napędowego.  

2. Modele symulacyjne hybrydowego 
układu napędowego w pojeździe Fiat 
Panda 

W celu weryfikacji przedstawionych założeń 

oraz właściwego doboru parametrów kompo-

nentów elektrycznego układu napędowego, au-

torzy opracowali niezbędne modele matematy-

czne, które zostaną wykorzystane do symulacji 

w środowisku Matlab/Simulink.  

W proponowanym przez autorów rozwiązaniu 

napędu hybrydowego, przednie koła pojazdu 

napędzane są za pomocą tradycyjnego układu 

napędowego, który składa się z silnika spali-

nowego, sprzęgła i automatycznej skrzyni bie-

gów. Koła tylne natomiast napędzane są za po-

mocą maszyny elektrycznej, która jest połą-

czona przez dwubiegową skrzynię biegów 

i mechanizm różnicowy z kołami pojazdu[7,8]. 

Zmiana biegów elektrycznego układu napędo-

wego odbywa się przez dwa cierne sprzęgła, 

które sterowane są za pomocą siłowników hy-

draulicznych. Schemat rozpatrywanego układu 

napędowego przedstawiono na rysunku 1.  
 

 
 

Rys. 1. Schemat hybrydowego układu napędo-

wego dla miejskiego pojazdu FIAT Panda 4x4 
 

Poniżej opisano główne modele elektrycznego 

układu napędowego, składające się z modelu si-

lnika elektrycznego, modelu poszczególnych 

elementów układu napędowego, modelu opo-

rów ruchu pojazdu oraz modelu kierowcy. 
 

2.1. Model sprzęgła 
 

Model oparty na analizie elementów sprzęgła 

bazuje na publikacjach [4,13,14]. Są możliwe 

cztery stany każdego z dwóch sprzęgieł C1 i C2 

zgodnie z tym, jak opisują to wzór 2 wyzna-

czający statyczny moment tarcia. 

Dla uproszczenia w modelu nie uwzględnia się 

ciśnienia sterującego załączaniem poszczegó-

lnych sprzęgieł. lecz jedynie siłę jaka jest 

przyłożona do tarcz sprzęgłowych.  Graniczny 

moment przenoszony przez sprzęgło wynika ze 

statycznego momentu tarcia i zależy od ilości 

powierzchni trących (kC), współczynnika tarcia 

(µC), średniego  promienia okładziny  ciernej 

(RC), na którą działa  wypadkowa siła tarcia 

(FC). Graniczny moment MGR przenoszony 

przez sprzęgło może być opisany zależnością: 
 

( ) CCCCCGR FRksignM ⋅⋅⋅⋅∆= µϕ        (1) 
 

Jeżeli sprzęgło przenosi moment obrotowy z si-

lnika elektrycznego MME w warunkach kiedy 

względna prędkość tarcz sprzęgłowych jest 

różna od zera ( )0≠∆ Cϕ& to moment obrotowy 

wynosi MGR. Kiedy różnica względnej prę-

dkości tarcz sprzęgłowych spada do zera 

( )0=∆ Cϕ& , moment obrotowy silnika elektrycz-

nego przenoszony przez sprzęgło może maksy-

malnie osiągnąć wartość momentu obrotowego 

ograniczonego przez statyczne tarcie w ukła-

dzie sprzęgła MGR. Jeśli średni moment obcią-
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żenia MME jest mniejszy od statycznego mome-

ntu tarcia MGR sprzęgła to średni moment 

obciążenia silnika elektrycznego MME pozostaje 

stały. W przypadku, gdy na tarcze nie działa 

żadna siła FC=0 to sprzęgło zostaje rozłączone  

i nie przenosi żadnego momentu obrotowego. 

Równania te mają zastosowanie dla obu 

sprzęgieł C1 i C2.  
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2.2. Model układu napędowego 
 

Hybrydowy układ napędowy, który jest tema-

tem artykułu składa się z dwóch niezależnych 

napędów umieszczonych na każdej z osi napę-

dowej. Przednią oś napędza tradycyjny układ 

napędowy składający się z silnika spalinowego, 

sprzęgła i skrzyni biegów. Tylną oś natomiast 

napędza silnik elektryczny połączony z dwubie-

gową skrzynią biegów i mechanizmem różnico-

wym. Silnik elektryczny w przeciwieństwie do 

silnika spalinowego, charakteryzuje się równo-

miernością momentu obrotowego, nie wymaga 

dodatkowo stosowania koła zamachowego i tłu-

mika drgań. To prowadzi do zmniejszenia mas 

wirujących, co minimalizuje czas zmiany bie-

gów i zmniejsza bezwładność układu napę-

dowego. W celu uproszczenia w modelu przyję-

to następujące uproszczenia: 

- sztywność opony i układu tłumiącego jest 

pominięta, 

- model nie uwzględnia zjawisk zachodzących 

na skutek występowania luzów w parach kine-

matycznych i odchyłek ich wykonania. Dyna-

miczny model elektrycznego układu  napędo-

wego przedstawiono na rysunku 2. 

 

 

Rys. 2.  Dynamiczny model elektrycznego ukła-

du  napędowego 
 

Do opisu matematycznego  wzajemnego od-

działywania elementów układu napędowego 

wykorzystano równania Lagrange’a II rodzaju. 

Poniższe równania uwzględniają dynamikę 

układu dla biegu pierwszego, wówczas gdy za-

łączone jest sprzęgło pierwsze C1. Z zasady 

prac wirtualnych wyznaczono uogólnioną siłę 

działającą w układzie 
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gdzie: 

MKP - moment obrotowy na kołach pojazdu. 
 

W celu uproszczenia zapisu, sumę momentów 

bezwładności skupionych mas poszczególnych 

elementów układu napędowego uwzględniają-

cych przełożenie kół zębatych opisano za 

pomocą stałej B, która wynosi 
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gdzie:  

JMS - bezwładność wału łączącego silnik 

elektryczny z przekładnią, 

JC1, JC2 - bezwładność sprzęgła 1 i 2, 

JG11, JG12, JG21, JG22 - bezwładność kół zębatych,  

JOS - bezwładność wału napędowego,  

JD1, JD2, JD3 - bezwładność koła koronowego  

i koła talerzowego mechanizmu różnicowego,  

JW1, JW2 - bezwładność  piast kół,  

JT1, JT2 - bezwładność kół pojazdu,  

i1 - przełożenie pierwszego biegu, 

i2 - przełożenie drugiego biegu, 

i3 - przełożenie mechanizmu różnicowego. 
 

Na podstawie równania Lagrange’a II rodzaju 

pomijając człony związane z energią potencjal-

ną zgromadzoną w napędzie, a także siłę opo-

rów lekko sprężystych można opisać dynami-

czne równanie ruchu układu napędowego  

w postaci 
 

KPME MiiBM ⋅⋅+⋅= 311ϕ&&           (5) 
 

gdzie: 

1ϕ&& - przyśpieszenie wału silnik elektrycznego 
 

2.3. Model maszyny elektrycznej 
 

Do napędu tylnej osi pojazdu wykorzystano 

bezszczotkowy silnik prądu stałego z magnesa-

mi trwałymi. Taki model silnika elektrycznego 

najczęściej opisuje się za pomocą równań 

Lagrange'a. Jednak taki model matematyczny  

w niektórych przypadkach może być niewystar-

czający, gdyż nie uwzględnia w sposób bezpo-
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średni charakterystyk sprawności i zjawisk ter-

micznych występujących dla danej konstrukcji 

silnika elektrycznego. Dlatego w przypadku, 

gdy wymagana jest dokładniejsza analiza wpły-

wu sterowania na wskaźniki pracy całego syste-

mu (sprawność, zużycie energii) do badań sy-

mulacyjnych można wykorzystać modele, które 

uwzględniają rzeczywistą (określoną pomiaro-

wo) charakterystykę elementów wchodzących 

w skład badanego systemu. Z tego powodu 

autorzy do badania proponowanego układu 

napędowego wykorzystali model silnika elek-

trycznego oparty na zmierzonych mapach: mo-

mentu obrotowego i sprawności. Przy czym 

quasi-statyczny moment obrotowy silnika ele-

ktrycznego wyrażony jest funkcją 
 

( )MEME fM ωα,0 =                   (6) 
 

gdzie MME0 to zmierzony moment obrotowy 

silnika elektrycznego w stanie ustalonym, α to 

uchylenie pedału przyśpieszenia, ωME jest pręd-

kością kątową silnika elektrycznego. Spraw-

ność silnika elektrycznego wyrażono funkcją 
 

),( 0MEMEME Mf ωη =               (7) 
 

Natomiast dynamiczny moment obrotowy na 

wale wyrażony jest jako 
 

dt

d
JMM ME

MMEME

ω
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           (8) 

 

2.4. Model ruchu pojazdu 
 

Podstawowe równanie opisujące dynamikę pro-

stoliniowego  ruchu pojazdu można wyrazić po-

przez relację pomiędzy momentem napędowym 

na kołach, momentem oporu ruchu pojazdu 

oraz momentem hamowania zadawanym przez 

kierowcę MH (17), co przedstawia poniższe 

wyrażenie 
 

d

H

d

OR

d

KPp

r

M

r

M

r

M

dt

dv
m −−=⋅

        (9) 

gdzie: 

m - masa pojazdu, vp - prędkość pojazdu, 

rd - promień dynamiczny koła pojazdu. 
 

Moment oporu ruchu MOR samochodu wyrażo-

no jako sumę siły oporu toczenia FT i powietrza 

FP przy danym promieniu dynamicznym koła 

pojazdu rd [3,12]. 
 

( ) dPTOR rFFM ⋅+=               (10) 
 

Siła oporu toczenia FT, przy zerowym kącie 

wzdłużnego pochylenia drogi wynosi 

 

⋅⋅⋅= gmfF tT       (11) 
 

gdzie: ft - współczynnik oporu toczenia, 

m - masa pojazdu, g - przyśpieszenie ziemskie. 

 

Siła oporu powietrza Fp wynosi   

2

2v
AcF xP

ρ
⋅⋅=       (12) 

gdzie: cx - współczynnik oporu powietrza, 

A - powierzchnia czołowa pojazdu, 

v - prędkość pojazdu, ρ - gęstość powietrza. 
 

2.5. Model kół napędzanych 
 

Moment obrotowy na kołach napędzanych 

(MKP) jest równoważony siłą obwodową FN, 

działającą w obszarze styku koła z nawierz-

chnią drogi wynosi 
 

d NKP rFM ⋅=       (13) 
  

Siła obwodowa FN jest równoważona siłą przy-

czepności 
 

KPKP ZμM ⋅=                    (14)  
  

Wartość współczynnika przyczepności μ jest 

zależna od poślizgu wzdłużnego Sx określona 

równaniem 
 

- w przypadku rozpędzania 

KP

dp

x
ω

rν
S

⋅
−=1                 (15) 

- w przypadku hamowania  

dp
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x

r
S

⋅
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ν
ω
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2.6. Model zachowania kierowcy 
 

Oddziaływanie kierowcy na układ napędowy 

opisano w funkcji różnicy pomiędzy prędkością 

zadaną vd, a prędkością chwilową samochodu 

vp. Moment hamujący MH generowany jest za 

pomocą regulatora typu P, którego wzmocnie-

nie kh dobrano według zależności 
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Maksymalną wartość momentu hamującego 

wyznaczono z warunku granicznej wartości siły 

hamującej dla danego pojazdu. 

3. Wnioski 

Silniki elektryczne są coraz częściej wykorzy-

stywane w napędach elektrycznych i hybrydo-
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wych. Mimo, iż charakterystyka momentu sil-

nika elektrycznego jest znacznie korzystniejsza 

od silnika spalinowego to w przypadku niewiel-

kich jednostek elektrycznych wciąż wymagana 

jest dodatkowa przekładnia o kilku przełoże-

niach, która pozwoli wykorzystywać silnik ele-

ktryczny w całym zakresie prędkości pojazdu. 

Największą zaletą układu hybrydowego zapro-

ponowanego przez autorów jest brak mechani-

cznego połączenia układu napędowego silnika 

spalinowego i maszyny elektrycznej, przez co 

układy te mogą pracować niezależnie.  

Jednak dobór parametrów oraz opracowanie  

strategii sterowania rozpatrywanym układem 

napędowym jest zadaniem bardzo złożonym. 

Analiza zebranej literatury oraz doświadczenia 

autorów potwierdzają ten fakt, że sposób stero-

wania układem napędowym może w istotny 

sposób wpływać na jego wskaźniki pracy. 

Istnieje w nim duża liczba możliwości i stopni 

swobody do optymalizacji procesu eksploatacji. 

Układ hybrydowy, jako połączenie dwóch 

rodzajów napędów opiera się na sterowaniu 

rozdziałem momentu pomiędzy dwoma źródła-

mi napędu, czyli silnikiem spalinowym i ma-

szynę elektryczną. Znalezienie prawidłowego 

rozwiązania problemu sterowania rozpatrywa-

nym układem napędowym wymaga uwzglę-

dnienia specyfiki działania elementów wcho-

dzących w jego skład, czyli silnika spalinowe-

go, silnika elektrycznego, dodatkowej przekła-

dni oraz baterii akumulatorów. Dlatego szcze-

gółową analizę właściwości trakcyjnych opra-

cowanego układu napędowego autorzy pragną 

wykonać za pomocą badań symulacyjnych, ba-

zujących na modelach przedstawionych w tym 

artykule. Obecnie prowadzone są badania sta-

nowiskowe silnika elektrycznego, które pozwo-

lą na wyznaczenie charakterystyk silnika ele-

ktrycznego niezbędnych do wykonania badań 

symulacyjnych rozpatrywanego elektrycznego 

układu napędowego.  
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