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PORÓWNANIE WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNYCH UKŁADÓW 
NAPĘDOWYCH ZE SKRZYNIĄ MANUALNĄ I AUTOMATYCZNĄ  

 
PROPERTIES COMPARISON OF THE ELECTRICAL POWERTRAINS  
IN VEHICLES WITH MANUAL AND AUTOMATIC TRANSMISSIONS 

 
Streszczenie: W artykule zaprezentowano wyniki badań eksploatacyjnych elektrycznego układu napędowego, 
opracowanego w Akademii Morskiej w Gdyni, zaimplementowanego w samochodzie osobowym Fiat Panda 2 
z manualną skrzynią biegów oraz identycznego elektrycznego układu napędowego zamontowanego w pojeź-
dzie z automatyczną skrzynią biegów. Przedstawiono konfigurację układów napędowych wraz z ich wszyst-
kimi podzespołami. Opisane zostały poszczególne elementy układu napędowego oraz ich parametry konfigu-
racyjne. Analizie poddano wyniki otrzymanych testów na hamowni pojazdowej oraz ich wpływ na pracę elek-
trycznego układu napędowego, a także metody sterowania jakie mogą być zastosowane dla obu typów ukła-
dów napędowych ze skrzynią manualną i skrzynią automatyczną.  
 
Abstract: The article presents the operational tests results of an electric powertrain developed in the Gdynia 
Maritime University, implemented in a Fiat Panda 2 passenger car with a manual transmission, and an identi-
cal electric powertrain installed in a vehicle with an automatic transmission. The configuration of both power-
trains with all their subassemblies is presented. Each part of the powertrain is described, along with their con-
figuration parameters. The results from dyno tests are analyzed as well as impact on the powertrain. In addi-
tion, the control methods which can be used in both manual and automatic setups are discussed.    
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1. Wstęp 

Właściwości silników elektrycznych powodują, 
iż są one chętniej stosowane niż silniki spali-
nowe w nowoczesnych konstrukcjach samo-
chodowych. Niska masa, małe gabaryty, reali-
zacja szybkich zmian prędkości obrotowej, 
możliwość pracy bez konieczności dostarczania 
powietrza oraz sterowanie momentem w szero-
kim zakresie obrotów powodują, iż przewyż-
szają one zalety silników spalinowych. Nieza-
leżnie czy pojazd jest zasilany z pakietu aku-
mulatorów ładowanych z sieci, bądź generatora 
spalinowego, czy też wodorowych ogniw pali-
wowych, źródłem momentu napędowego prze-
kazywanego na koła jest silnik elektryczny.  
W konstrukcjach samochodów elektrycznych 
możemy spotkać różnego rodzaju silniki jak: 
prądu stałego, synchroniczne, asynchroniczne, 
asynchroniczne wielofazowe  oraz reluktancyj-
ne. W zależności od funduszy, typu silnika oraz 
zapotrzebowania na moment obrotowy w da-
nym pojeździe, możemy wybrać odpowiedni 
typ silnika, a dla niego dobrać odpowiedni ro-
dzaj sterowania. Dodatkowo stosując skrzynię 
biegów, możemy zwiększyć sprawność elek-
trycznego układu napędowego, który i tak  

 
 

dysponując dużym momentem w szerokim za-
kresie prędkości obrotowej zapewnia szeroki 
zakres regulacji. W zależności od potrzeb użyt-
kownik ma możliwość zastosowania różnych 
układów napędowych oraz różnych konfiguracji 
silników, jak na przykład: zastosowanie mecha-
nizmu różnicowego, lub niezależne przekazy-
wanie momentu przez silnik - bezpośrednio na 
koła pojazdu [2,3,4,6]. Możliwe jest także 
stosowanie skrzyń biegów, których zadaniem 
jest zwiększenie/zmniejszenie momentu i pręd-
kości obrotowej. Rozwiązania, w których do 
przekazywania momentu obrotowego stosuje 
się skrzynie biegów, z uwagi na koszty, sto-
sowane są najczęściej w konstrukcjach, które 
powstają na drodze konwersji (elektryfikacji) 
pojazdów spalinowych na elektryczne. Na ryn-
ku można spotkać układy z manualnymi (ang. 

MT – Manual Transmission, η=0,98), zautoma-
tyzowanymi (ang. SAT – Semi-Automatic 

Transmission, inne nazwy: CMT - Clutchless 

Manual Transmission, AMT - Automated Ma-

nual Transmission, FPGS - Flappy-Paddle Ge-

ar Shift, PSG - Paddle-Shift Gearbox) i auto-
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matycznymi (ang. AT - Automatic Transmis-

sion, η=0,86) skrzyniami biegów. Wśród 
skrzyń zautomatyzowanych (półautomatycz-
nych) można wyróżnić skrzynie dwusporzę-
głowe (ang. DSG - Direct Shift Gearbox). Po-
nadto wśród automatycznych skrzyń biegów, 
można wyróżnić skrzynie sekwencyjne i bez-
stopniowe. Do sekwencyjnych skrzyń biegów 
można zaliczyć skrzynie hydrauliczne, hydrau-
liczno-elektryczne i hydrauliczno-mechaniczne. 
Bezstopniowe skrzynie biegów do których na-
leżą skrzynie typu CVT (ang. Continously Va-

riable Transmission, η=0,91), często stosowane 
są w układach napędowych samochodów hy-
brydowych, ze względu płynne przełożenie na-
pędu, dzięki zastosowaniu stożkowych kół 
współpracujących z paskiem lub łańcuchem.  

 
Rys. 1. Przekrój bezstopniowej skrzyni biegów 

CVT 
 

W niniejszym artykule badaniom poddano dwa 
identyczne układy napędowe, jeden z manu-
alną, a drugi z automatyczną hydrauliczno-elek-
tryczną skrzynią biegów.  

2. Konfiguracja elektrycznego układu 
napędowego 

Elektryczny układ napędowy testowanego po-
jazdu, składał się z synchronicznego silnika 
PMSM chłodzonego powietrzem, falownika 
MOSFET oraz pakietu akumulatorów litowo-
fosforowo-żelazowych (LiFePO4) w liczbie 26 
ogniw. Praca pakietu akumulatorów nadzoro-
wana była przez pasywny system BMS. Całko-
wita pojemność pakietu akumulatorów wyno-
siła 13,7kWh. Zakres eksploatacji ogniw usta-
wiony został w granicach od 2,5V do 3,8V. 
Energia z pakietu akumulatorów przekazywana 

była do silnika za pomocą falownika własnej 
konstrukcji, do budowy którego zastosowano 
tranzystory mocy MOSFET typu IRFS4115.  
Podstawowe dane falownika: 
• moc znamionowa 24 kW, 
• moc maksymalna 36 kW, 
• prąd znamionowy 180 A, 
• prąd maksymalny 300 A, 
• zakres napięcia wejściowego: 12-120 VDC, 
• typ chłodzenia: strumień powietrza. 

 
Rys. 2. Falownik MOSFET 
 

Do napędu skrzyni biegów zastosowano elek-
tryczny silnik synchroniczny PMSM własnej 
konstrukcji, którego widok przedstawiono na 
rysunku 3. 

 
Rys. 3. Silnik synchroniczny PMSM wraz z zmo-

dyfikowanym kołem zamachowym sztywnym  

i sprzęgłem 
 

Podstawowe dane silnika PMSM: 
• moc znamionowa 50 kW, 
• moc maksymalna 85 kW, 
• prąd znamionowy 260 A, 
• prąd maksymalny 440 A, 
• moment znamionowy 105 Nm, 
• moment maksymalny 190 Nm, 
• prędkość obrotowa znamionowa 4300 RPM, 
• wymiary: dł. 360mm, szer. - wys. 190mm, 
• typ chłodzenia: strumień powietrza. 
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Moment obrotowy przekazywany był do manu-
alnej skrzyni biegów za pośrednictwem łącz-
nika mechanicznego nakładanego na wałek sil-
nika, do którego przymocowane było zmodyfi-
kowane koło zamachowe sztywne wraz z kom-
pletnym sprzęgłem. Takie rozwiązanie zasto-
sowano w Akademii Morskiej w Gdyni po raz 
pierwszy w 2009 roku i od tamtego czasu 
sprawdza się ono bez zarzutu.  
 

 
Rys. 4. Widok łącznika wirnika silnika elek-

trycznego ze sprzęgłem 
 

 
Rys. 5. Widok komory silnika pojazdu z manu-

alną skrzynią biegów 
 

Tabela 1. Wartości przełożeń dla manualnej 

skrzyni biegów 

Bieg 
Przełożenie 
skrzyni bie-

gów 

Przełożenie z 
mechanizmem 
różnicowym 

I 3,909 13,45 
II 2,158 7,42 
III 1,48 5,09 
IV 0,97 3,34 
V 0,828 2,85 
R 3,818  

 

Dla pojazdu z automatyczną skrzynią biegów, 
na wirniku silnika elektrycznego poprzez me-
chaniczny łącznik z wpustem i uchwyt w kszta-
łcie trójkąta osadzony jest konwerter (ang. tor-

que converter).  
Konwerter jest mechanizmem o działaniu hy-
drokinetycznym, który składa się z koła zama-
chowego, pompy, statora, turbiny i oleju wy-
pełniającego przestrzeń wewnątrz jego obu-
dowy. Element ten umożliwia płynne przenie-
sienie momentu obrotowego generowanego 
przez silnik napędowy na mechanizmy skrzyni 
biegów i dalej koła pojazdu. 

 
Rys. 6. Widok konwertera automatycznej skrzy-

ni biegów 
 

Moment obrotowy pochodzący od obracającego 
się silnika wprawia w ruch koło zamachowe 
zespolone z obudową konwertera. Pompa, która 
zamontowana jest w obudowie, swoimi ukośnie 
ustawionymi łopatkami wprawia w ruch olej, 
który z kolei poprzez stator z kierunkowo usta-
wionym zespołem łopatek, kieruje przepływ 
cieczy na turbinę odbierającą moment obrotowy 
i przekazującą go na wałek odbiorczy skrzyni 
biegów.  
 

 
Rys. 7. Widok komory silnika pojazdu z auto-

matyczną skrzynią biegów 
 

Gdy siła hydrokinetyczna pochodząca od sil-
nika napędowego jest zbyt mała, turbina nie ob-
raca się. Podczas gdy silnik napędowy zwiększa 
prędkość obrotową, wzrasta ciśnienie pompo-
wanego wewnątrz obudowy konwertera oleju, 
co powoduje przekazywanie momentu obroto-
wego do skrzyni biegów. W skrzyni następuje 
zmiana przełożenia przy określonej wartości 
prędkości obrotowej, zgodnie z programem 
ustawionym w pamięci sterownika elektronicz-
nego lub mechanicznego. Moment obrotowy ze 
skrzyni biegów poprzez mechanizm różnicowy 
przekazywany jest na koła pojazdu.  

3. Wyniki badań  

Badania elektrycznego układu napędowego ze 
skrzynią manualną i automatyczną, prowadzone 
były w warunkach drogowych oraz na hamowni 
pojazdowej.  
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Rys. 8. Termogram automatycznej skrzyni bie-

gów 
 

W trakcie prowadzonych testów elektrycznych 
układów napędowych, rejestrowano parametry 
związane z napięciem i prądem pakietu aku-
mulatorów, prędkość pojazdu oraz temperatury 
falownika i silnika. Parametry były rejestro-
wane za pomocą opracowanego urządzenia do 
monitoringu pojazdu [5]. Wyniki pomiarów dla 
układu z manualną skrzynią biegów przedsta-
wiono na rysunku 9 i 11. Wyniki pomiarów dla 
układu z automatyczną skrzynią biegów przed-
stawiono na rysunku 10 i 11.  

4. Dyskusja wyników 

Otrzymane wyniki badań wykazały, iż skrzynie 
manualne charakteryzują się większą energo-
oszczędnością w stosunku do automatycznych. 
Potwierdzają to także wyniki innych badaczy 
[1]. Zapotrzebowanie na energię elektryczną dla 
pojazdu z automatyczną skrzynią biegów było 
średnio o ok. 10% wyższe niż dla identycznego 
układu napędowego ze skrzynią manualną. Do-
datkowo samochód z manualną skrzynią bie-
gów potrzebował mniej czasu na osiągnięcie 
zadanej prędkości dla pojazdu.  Automatyczna 
skrzynia biegów zajmuje więcej przestrzeni na 
pokładzie pojazdu, jak również jest cięższa  
o kilka kilogramów i znacznie bardziej nagrze-
wa się w czasie pracy. Zasięg jaki otrzymano  
w czasie testów w cyklu mieszanym dla pojaz-
du ze skrzynią manualną wyniósł ok. 105km, 
przy pojemności pakietu akumulatorów na po-
ziomie 13,7kWh. Średnie zużycie energii ele-
ktrycznej wyniosło ok. 130Wh/km. Dla takiego 
samego elektrycznego układu napędowego, ale 
z automatyczną skrzynią biegów, zasięg pojaz-
du z pakietem akumulatorów o pojemności 
13,7kWh wyniósł ok. 90km. Średnie zużycie 
energii elektrycznej wyniosło ok. 150Wh/km.  

 
Rys. 9. Przebieg zarejestrowanych wielkości dla elektrycznego układu napędowego ze skrzynią 

manualną 
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Rys. 10. Przebieg zarejestrowanych wielkości dla elektrycznego układu napędowego ze skrzynią 

automatyczną 

 
 

 
 

Rys. 11. Przebieg zarejestrowanych wielkości dla elektrycznego układu napędowego ze skrzynią 

manualną i automatyczną 
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Podczas testów dla obu układów napędowych, 
wartości prądów płynących z pakietu akumu-
latorów były znacznie niższe niż w wypadku 
jazdy na jednym biegu o przełożeniu skrzyni 
biegów zbliżonym do 1. Badania potwierdziły, 
że największą efektywność układu napędowego 
osiąga się wykorzystując do podróży jak naj-
wyższe przełożenia w skrzyni biegów. Naj-
prawdopodobniej w najbliższej przyszłości 
powstaną specjalne konstrukcje skrzyń biegów 
dedykowane dla elektrycznych układów napę-
dowych, które dysponują o wiele większym 
momentem w znacznie szerszym zakresie niż 
spalinowe układy napędowe. Słabą stroną za-
stosowania skrzyń biegów w pojazdach z napę-
dem elektrycznym jest fakt, iż ich użycie zwią-
zane jest z zajęciem przestrzeni i pojawieniem 
się dodatkowego obciążenia na pokładzie po-
jazdu. Skrzynie manualne wymagają zastoso-
wania sprzęgła mechanicznego, co dla niektó-
rych użytkowników, w porównaniu ze skrzy-
niami automatycznymi, stanowi pewną niedo-
godność. Ponadto niektórym użytkownikom 
przeszkadza właściwość, iż w momencie przy-
spieszania, występuje zjawisko związane z bra-
kiem ciągłości momentu wywołane zmianą bie-
gów. Wymienione wady rekompensowane są 
jednak większą wydajnością w porównaniu do 
układu napędowego bez skrzyni biegów. Po-
nadto porównując skrzynie automatyczne z ma-
nualnymi, te drugie są mniej awaryjne, lżejsze, 
zajmują mniej miejsca, a dodatkowo posiadają 
większą sprawność sięgającą 98% w stosunku 
do automatycznych, których sprawność oscy-
luje na poziomie 86%. 

5. Podsumowanie 

Stosując skrzynie biegów w pojazdach elek-
trycznych: 
• uzyskujemy możliwość eksploatacji elek-
trycznego układu napędowego w jego optymal-
nym zakresie,  
• zwiększamy efektywność i wydajność elek-
trycznego układu napędowego uzyskując: lep-
sze właściwości regulacyjne układu, większy 
zasięg pojazdu, lepsze przyspieszenie, większe 
wartości prędkości maksymalnej, lepsze wła-
ściwości pokonywania wzniesień, mniejsze zu-
życie energii (ograniczenie emisji CO2 związa-
nej z produkcją energii elektrycznej zasilającej 
pojazd), niższe koszty eksploatacyjne, 
• możemy zmniejszyć moc elektrycznego 
układu napędowego (mniejszy i tańszy silnik, 
mniejszy i tańszy falownik, mniejsze i tańsze 

akumulatory), przez co pojazd będzie tańszy  
i lżejszy (mniejsze koszty eksploatacji), 
• mając aktualnie na uwadze stosunkowo nie-
wielki zasięg pojazdów elektrycznych wyno-
szący średnio ok. 150km, musimy efektywnie 
dysponować każdą porcją energii. Dlatego wy-
bór skrzyni biegów dla samochodu elektrycz-
nego może być jak na razie tylko jeden – skrzy-
nia manualna. 
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