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NAPĉD BEZPOĝREDNI
W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH –
– PRZEGLĄD KONSTRUKCJI

STRESZCZENIE
W artykule zaprezentowano rodzaje napĊdów
bezpoĞrednich przeznaczonych do elektrycznych pojazdów samochodowych. Opisano przykáadowe rozwiązania konstrukcyjne oferowane
przez producentów tego typu napĊdów na Ğwiecie. Przedstawiono
silniki magnetoelektryczne wykonane przez Instytut Elektrotechniki.
Sáowa kluczowe: napĊd elektryczny, napĊd szybkoobrotowy, napĊd
wolnoobrotowy, pojazd elektryczny, zawieszenie

1. WSTĉP
NapĊd bezpoĞredni przy pomocy silników elektrycznych znany jest juĪ
od ponad 100 lat. Pionierem w dziedzinie byá Ferdinand Porsche. W 1900 roku
skonstruowaá on pojazd, który nazwano Samper Vivus. Samochód powstaá przy
wspóápracy z wytwórnią powozów i jednoczeĞnie pierwszym w Austrii producentem pojazdów mechanicznych Ludwig Lohner & Co. Dwa silniki elektryczne
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umieszczone w piastach przednich kóá napĊdzaáy samochód. Byáy wspomagane
przez silnik spalinowy. Energia elektryczna byáa magazynowana w akumulatorach, które skáadaáy siĊ z 44 ogniw o napiĊciu 80 V. Innowacje w konstrukcji
umoĪliwiáy usuniĊcie pewnych elementów, np. waáu napĊdowego. Obecnie baterie áadowane są z zewnĊtrznego Ĩródáa, jednak wtedy generatorem energii
elektrycznej byá sprzĊgniĊty z prądnicą silnik spalinowy.
W pojazdach samochodowych na wiele lat napĊd elektryczny zostaá
wyparty przez napĊd spalinowy m.in. z powodu braku wydajnych Ĩródeá energii.
W 1. poáowie XIX wieku aby dany pojazd elektryczny mógá konkurowaü z takim
samym o napĊdzie spalinowym, w samochodzie elektrycznym konieczne byáo
uĪycie akumulatorów oáowiowych, które zwiĊkszaáy czterokrotnie jego masĊ.
Jednak z biegiem lat opracowywano nowe typy akumulatorów o coraz wiĊkszej
sprawnoĞci.
Od lat 90-tych ubiegáego wieku przemysá motoryzacyjny ukierunkowany
jest na ekologiĊ. Od tego czasu nastąpiá gwaátowny wzrost zainteresowania
napĊdami alternatywnymi i hybrydowymi. Ze wzglĊdu na powstanie nowych
typów akumulatorów do napĊdu pojazdów zaczĊto stosowaü silniki elektryczne. Obecne typy akumulatorów mogą magazynowaü coraz wiĊcej energii
elektrycznej oraz posiadają mniejszą masĊ w porównaniu do stosowanych
przed kilkunastoma laty. Dla nowoczesnych Ĩródeá energii istotne są takie
wáaĞciwoĞci, jak moĪliwoĞü szybkiego áadowania oraz gáĊbokiego rozáadowania
przy zachowaniu trwaáoĞci oraz pojemnoĞci.
Czoáowi producenci samochodów oferują juĪ pojazdy hybrydowe i elektryczne. W hybrydach silnik elektryczny jest uĪywany jako Ĩródáo wspomagające gáówny silnik pojazdu, którym najczĊĞciej jest silnik spalinowy. W pojazdach elektrycznych w miejscu jednostki spalinowej moĪe byü umieszczony
jeden lub dwa silniki elektryczne.
Wspóáczesne napĊdy elektryczne dziĊki zastosowaniom energoelektroniki – do budowy przeksztaátnikowych ukáadów zasilania, oraz mikroelektroniki
opartej na wykorzystaniu mikroprocesorów – pozwalają stosowaü w powszechnej praktyce bardziej záoĪone algorytmy sterowania zapewniające bardzo dobre
wáaĞciwoĞci dynamiczne tych napĊdów.

2. RODZAJE NAPĉDÓW ELEKTRYCZNYCH
NapĊdy elektryczne moĪna podzieliü na dwie gáówne klasy:
x napĊdy centralne;
x napĊdy bezpoĞrednie w piastach kóá.
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NapĊd centralny moĪe byü dostĊpny wersji elektrycznej lub w wersji
hybrydowej elektryczno-spalinowej. Silnik elektryczny centralny posiadają
pojazdy firmy np. Mitsubishi. NapĊd hybrydowy dostĊpny jest w wiĊkszoĞci
modeli innych producentów samochodów, np. BMW, Toyoty czy Hondy.
Jest wiele firm zajmujących siĊ badaniami napĊdów bezpoĞrednich,
jednak do tej pory takiego napĊdu nie moĪna zamówiü w samochodzie produkowanym seryjnie. Gáówną siáą napĊdową do badania napĊdów bezpoĞrednich jest to, iĪ wiĊcej jest
przestrzeni pod maską samochodu.
W dotychczas produkowanych pojazdach ukáad napĊdowy nie doĞü,
1.
Īe zajmuje sporo miejsca, to duĪo
waĪy i na dodatek powoduje duĪe
ograniczenia w konstrukcji pojazdu.
Przekazywanie napĊdu na koáa
za pomocą póáosi równieĪ stanowi
2.
duĪe ograniczenia. Wady te sprawiáy, Īe na Ğwiecie coraz czĊĞciej
myĞli siĊ o napĊdach tzw. bezpoĞrednich, polegających na umieszczeniu silników napĊdowych w ko3.
áach pojazdu. PrzewaĪnie jest to
napĊd na dwa koáa tylne, rzadziej
na cztery. Bardziej zaawansowane
Rys. 1. Szkic pojazdu wyposaĪonego
technologicznie napĊdy áączą w sow napĊd: 1 – klasyczny spalinowy, 2 – cenbie oprócz elektrycznego silnika
tralny hybrydowy oraz 3 – bezpoĞredni
w piastach kóá (Ĩródáo: [5])
napĊdowego takĪe hamulec i elektryczne zawieszenie.
Umieszczenie silnika w kole ma wiele zalet [5], w tym:
x napĊd na koáa (4 koáa) bez potrzeby transmisji, póáosi napĊdowych,
mechanizmów róĪnicowych lub innych záoĪonych elementów mechanicznych;
x wolnoĞü dla projektowania wnĊtrz przez stylistów;
x moĪliwoĞü montaĪu dodatkowych moduáów akumulatorów, zwiĊkszających zasiĊg i moc pojazdów porównaniu do poprzednich pojazdów
elektrycznych;
x bardziej efektywne hamowanie regeneracyjne.
Na rysunku 1 przedstawiono wielkoĞü przestrzeni uĪytkowej pojazdu
w zaleĪnoĞci od zastosowanego napĊdu.
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3. NAPĉD BEZPOĝREDNI
W obecnych czasach są prowadzone badania napĊdu bezpoĞredniego
z napĊdem elektrycznym w piastach kóá w pojazdach osobowych jedynie przez
klika firm na Ğwiecie. W niektórych przypadkach oferowane są nawet gotowe
rozwiązania do konwersji w pojazdach z napĊdem spalinowym na elektryczny.
WiĊkszoĞü instytutów badawczych wywodzi siĊ jednak z koncernów samochodowych lub od producentów ogumienia. W produkcji seryjnej nie ma jeszcze
takiego pojazdu. W zaleĪnoĞci od typu zastosowanego silnika badane są dwa
rodzaje napĊdów bezpoĞrednich: szybkoobrotowy i niskoobrotowy.

3.1. NapĊd szybkoobrotowy i niskoobrotowy
Porównując obydwa rozwiązania dla napĊdów bezpoĞrednich w piastach (szybkoobrotowy napĊd z przekáadnią oraz niskoobrotowy bezpoĞredni),
okreĞliü moĪna nastĊpujące wáasnoĞci:
NapĊd szybkoobrotowy:
x duĪa prĊdkoĞü i niski moment obrotowy silnika elektrycznego o maáej
masie;
x wymagane jest sprzĊgáo i przekáadnia, a to powoduje dodatkowe straty
i wiĊkszą masĊ;
x koniecznoĞü cháodzenia;
x jest to skomplikowana konstrukcja mechaniczna.
NapĊd niskoobrotowy:
x niska prĊdkoĞü i wysoki moment obrotowy silnika oznacza duĪą masĊ
silnika;
x wymuszone cháodzenie;
x mniej skomplikowana konstrukcja niĪ w pierwszym przypadku;
x moĪe byü zintegrowany w piastach kóá jako napĊd bezpoĞredni.
Dla obydwu typów silników temperatura jest czynnikiem krytycznym ze
wzglĊdu na dziaáanie hamulca mechanicznego.

3.2. Przykáadowe konstrukcje napĊdów
oraz czoáowi producenci
NapĊd szybkoobrotowy skáada siĊ z silnika oraz przekáadni mechanicznej. W celu poprawnej wspóápracy z silnikiem napĊdowym wymagane jest
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okreĞlenie przekáadni. Najbardziej odpowiednia jest przekáadnia planetarna
z powodu jej niskiej masy (0,2y1 kg/kW) oraz maáego przeáoĪenia (3y35).
W tego typu napĊdach stosuje siĊ cháodzenie wodne, przy przyjĊciu
nastĊpujących zaáoĪeĔ:
x temperatura páynu cháodzącego 65qC;
x wspóáczynnik konwekcji pomiĊdzy silnikiem elektrycznym a páynem
cháodzącym 6000 W/m2K.

Rys. 2. Silniki szybkoobrotowe umieszczone w japoĔskim samochodzie badawczym
Ellica (Ĩródáo: [5])

Badania napĊdów bezpoĞrednich z szybkobieĪnymi przekáadniami prowadzi kilka firm. Przykáadowo są to: firma Michelin (np. pojazd Toyota „FineX”
posiadający 4 silniki w koáach o mocy 20 kW kaĪdy), czy samochód badawczy
„Ellica” z Keio Uniwersity z Japonii (rys. 2) (8 silników o mocy 60 kW kaĪdy) [5].
Przykáadowo, silnik Toyoty nie jest usytuowany na osi obrotu koáa, ale
ponad nią. PrĊdkoĞü obrotowa silnika przekracza 10000 min-1, a przekáadnia
planetarna redukuje prĊdkoĞü w stosunku 8,5. Uzyskuje siĊ doĞü duĪy moment
obrotowy. Takie rozwiązanie napĊdu powoduje, iĪ jest wiĊcej miejsca w najbliĪszym otoczeniu silnika. UmoĪliwia to montaĪ m.in. wzmocnionego zawieszenia.
NapĊd niskoobrotowy polega na bezpoĞrednim umieszczeniu silnika
napĊdowego w tarczy koáa. W porównaniu do silnika szybkoobrotowego, silnik
wolnoobrotowy posiada wartoĞü momentu znamionowego o rząd wielkoĞci
wiĊkszą. Silnik taki pracuje w konwencji konstrukcji odwróconej. Twornik jest
nieruchomy, a na wirniku umieszczone są magnesy. Wirnik stanowi tarczĊ koáa.
Twornik przyjmuje ksztaát toroidalny, a to pozwala na zagospodarowanie wolnej
przestrzeni wewnĊtrznej, np. na umieszczenie tam ukáadu hamulcowego bądĨ
elementów zawieszenia.
W napĊdach bezpoĞrednich niskoobrotowych równieĪ konieczne jest
cháodzenie. Jest to wymuszony obieg. Czynnikiem cháodzącym moĪe byü
powietrze lub ciecz. Wymagane są nastĊpujące dane:
x temperatura czynnika cháodzącego 35qC;
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x wspóáczynnik konwekcji pomiĊdzy silnikiem elektrycznym a czynnikiem
cháodzącym 190 W/m2K.
Oprócz zalet i wad wczeĞniej przedstawionych, ciekawe wydaje siĊ
porównanie napĊdu bezpoĞredniego i napĊdu spalinowego o porównywalnych
parametrach mechanicznych. W celu zobrazowania zaleĪnoĞci mechanicznych,
w Instytucie NapĊdów Elektrycznych (EAA) na Uniwersytecie Federalnym Ochrony w Monachium wykonano pomiary porównawcze charakterystyk momentu
obrotowego dla napĊdu bezpoĞredniego niskoobrotowego oraz napĊdu klasycznego z napĊdem spalinowym.
Porównano charakterystykĊ momentu samochodu Ğredniej wielkoĞci
z zamontowanym napĊdem elektrycznym o mocy 45 kW (silniki umieszczone
w czterech koáach) i caákowitym momencie obrotowym 1800 Nm. Parametry
te są wystarczające do porównania charakterystyk momentu przy niskich
prĊdkoĞciach. NapĊd pojazdu spalinowego posiadaá nastĊpujące parametry:
x
x
x
x

maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego 300 Nm;
przekáadnia pierwszego biegu: 12,74;
sprawnoĞü skrzyni biegów: 95%;
napĊd na dwa koáa.
Na rysunku 3 przedstawiono odpowiednie charakterystyki porównawcze.
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Rys. 3. Porównanie charakterystyk momentu w zaleĪnoĞci od prĊdkoĞci obrotowej dla
samochodu Ğredniej wielkoĞci z napĊdem spalinowym oraz z napĊdem elektrycznym
bezpoĞrednim niskoobrotowym z silnikami umieszczonymi w czterech koáach (Ĩródáo: [5])

Prace badawcze nad napĊdami niskoobrotowymi prowadzą np. firmy:
Bridgestone, Honda, Siemens VDO, Michelin, Mitsubishi, Protean Electric.
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NapĊd w pojeĨdzie prototypowym Hondy pod nazwą
FCX Concept stanowią trzy
energooszczĊdne silniki napĊdzające cztery koáa. Jest to
napĊd hybrydowy. Z przodu
umieszczony jest silnik spalinowy o mocy 80 kW napĊdzający koáa przednie oraz
dwa silniki elektryczne w tylnych koáach o mocy 25 kW
kaĪdy [7]. Silniki te napĊdzaRys. 4. Ukáad napĊdowy bezpoĞredni skonstru(Ĩródáo:
owany
przez
firmĊ
Honda
ne są energią z ogniw paliwo[
7
]
)
wych. Pojazd posiada przestronne wnĊtrze i kabinĊ dla pasaĪerów. Wyznacza nowy etap w ewolucji
technologii ogniw paliwowych. Rysunek 4 przedstawia silnik napĊdowy tylnych
kóá pojazdu.
Siemens prowadzi badania nad napĊdem bezpoĞrednim wyposaĪonym
w twornik w postaci toroidalnej. Daje to moĪliwoĞü umieszczenia w wewnĊtrznej
przestrzeni dodatkowych elementów, takich jak aktywne zwieszenie czy elektryczny hamulec klinowy. Na rysunku 5 przedstawiono system VDO pod nazwą
eCorner do napĊdu bezpoĞredniego firmy Siemens. Koncepcja ta stanowi
podstawĊ do bezprzewodowej obsáugi urządzeĔ samochodu podczas jazdy,
jaka bĊdzie stopniowo wprowadzana w ciągu najbliĪszych kilkunastu lat. To
jedna z pierwszych konstrukcji posiadająca prototypowe moduáy sterujące ECM.
Na rysunku 6 przedstawiono
napĊd bezpoĞredni skonstruowany
w firmie Michelin. Twornik silnika
równieĪ posiada konstrukcjĊ toroidalną. W kole oprócz silnika i elektrycznego ukáadu hamulcowego mieĞci siĊ zawieszenie ze zmiennym
przeĞwitem o zakresie regulacji
17 cm. DziĊki temu nadwozie pojazdu wyposaĪonego w taki napĊd moĪe pochylaü siĊ na zakrĊtach. Zaletą
takiego rozwiązania jest moĪliwoĞü
znacznie szybszej i bezpieczniejszej
Rys. 5. System VDO firmy Siemens:
jazdy. Dodatkowo komputer kontro1 – tarcza koáa, 2 – twornik silnika, 3 – hamulec
luje prace elektrycznej przekáadni
elektroniczny klinowy, 4 – aktywne zawieszenie,
kierowniczej i moĪe stabilizowaü tor
5 – elektroniczny sterownik (Ĩródáo: [8])
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jazdy. Zawieszenie wspomagane jest elektrycznym systemem, który reaguje
na nierównoĞci na drodze w 3/1000 sekundy, co znacząco poprawia takĪe
bezpieczeĔstwo jazdy.

Silnik sterujący
wysokoĞcią
zawieszenia

Tarcza
hamulcowa

Silnik napĊdowy
o mocy 30 kW

SprĊĪyna
zawieszenia

Zacisk
hamulcowy

Regulowane
zawieszenie

Rys. 6. Ukáad napĊdowy firmy Michelin (Ĩródáo: [9])

Twornik silnika, jaki oferuje firma Mitsubischi, równieĪ ma ksztaát
toroidalnym. Podobnie, jak w wyĪej wymienionych prototypach, konstrukcja
toroidalna umoĪliwia umieszczenie mechanizmu ukáadu hamulcowego i innych
elementów w czĊĞci Ğrodkowej silnika. Eliminuje to trudnoĞci związane z ukáadem kierowniczym, umoĪliwiając montaĪ silników takĪe w koáach przednich.
System IMIEV zamieszczono na rysunku 7.

Stojan

Wirnik
Tarcza
hamulcowa i
zacisk

Wspornik
stojana
Stojan

Wspornik
wirnika

Rys. 7. System MIEV firmy Mitsubishi Motors Corporation (Ĩródáo: [5, 6])
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W firmie Protean Electric (firma amerykaĔska; posiada swoje filie
w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech) opracowano technologiĊ, polegającą
na wykorzystaniu napĊdu bezpoĞredniego w lekkich pojazdach uĪytkowych
juĪ produkowanych, w celu zapewnienia dodatkowego napĊdu elektrycznego
lub przejĞcia w stan pracy hybrydowej (praca równolegáa). Dwa silniki w koáach
firmy Protean mogą zapewniü poruszanie siĊ pojazdu w cyklu miejskim, zapewniając zerową emisjĊ spalin przy wyáączeniu silnika benzynowego. Silniki
tego typu posiadają mikromoduáy elektroniczne falownika z wbudowanym oprogramowaniem sterowania. Rysunek 8 przedstawia napĊd oferowany przez
firmĊ Protean Electric.
Nitrylowe uszczelnienie
i labirynt
Moduá pojemnoĞciowy
Energoelektronika

Tarcza tylna
àoĪysko
Magistrala sterująca
Stojan
Wirnik

Rys. 8. NapĊd bezpoĞredni firmy Protean Electric (Ĩródáo: [5])

4. SILNIKI PRZEZNACZONE DO NAPĉDU
BEZPOĝREDNIEGO WYKONANE
W INSTYTUCIE ELEKTROTECHNIKI
W chwili obecnej prowadzone są prace studialne i tworzone są prototypy
silników elektrycznych przeznaczonych do napĊdu samochodów elektrycznych.
Dotyczy to przede wszystkim „silników w kole” magnetoelektrycznych, tj. z magnesami trwaáymi. Powstają róĪnego typu konstrukcje takich silników, nie tylko
poza granicami naszego kraju. RównieĪ warszawski Instytutu Elektrotechniki
prowadzi prace nad napĊdem bezpoĞrednim.
W roku 2009 w Zakáadzie Maszyn Elektrycznych IEL wykonano program
obliczeĔ oraz model silnika magnetoelektrycznego wzbudzanego magnesami
trwaáymi z komutatorem elektronicznym [4]. Do obliczeĔ projektowych silnika
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uĪyto autorskiego oprogramowania opracowanego w Zakáadzie Maszyn Elektrycznych pod nazwą Design of the DC brushless Motors with permanent
Magnets. Oprogramowanie to zostaáo stworzone w oparciu o opracowaną metodĊ obliczeĔ bezszczotkowych silników prądu staáego o magnesach trwaáych.
Metoda obliczeĔ projektowych dotyczy silników o strukturze walcowej z áupinowymi magnesami w wirniku oraz z dwuwarstwowym uzwojeniem trójpasmowym, skojarzonym w gwiazdĊ, umieszczonym w Īáobkach twornika. Jako
magnesy trwaáe zastosowano trójskáadnikowy materiaá Īelazo-neodym-bor
o duĪej gĊstoĞci energii magnetycznej. Zakres mocy znamionowej silników projektowanych za pomocą tej metody nie przekracza ok. 20 kW, choü nie stanowi
istotnego ograniczenia. PrĊdkoĞü obrotowa maksymalna nie przekracza ok.
5000 obr/min i jest ograniczona ze wzglĊdu na czĊstotliwoĞü strumienia w stojanie. Oprogramowanie umoĪliwia optymalizacjĊ wymiarów silnika. Jako kryterium optymalizacji przy projektowaniu silników przyjmuje siĊ minimalizacjĊ
kosztu materiaáów czynnych uĪytych podczas wytworzenia danego silnika.
Algorytm obliczeniowy silników rozbudowano tak, aby moĪna byáo wariantowo zaprojektowaü silnik o zaáoĪonej strukturze, tj. o:
x nieruchomym zewnĊtrznym tworniku w stojanie oraz magnesami trwaáymi w wewnĊtrznym wirniku;
x nieruchomym wewnĊtrznym tworniku oraz magnesami trwaáymi w zewnĊtrznym wirniku.
Podstawowe cechy silników:
x rodzaj symetrii – walcowa;
x wzajemne poáoĪenie gáównych elementów: stojan wewnĊtrzny, wirnik
zewnĊtrzny;
x stopieĔ ochrony: IP44 lub IP55;
x poáoĪenie osi waáu: poziome;
x poáączenie z urządzeniem napĊdzanym: napĊd trakcyjny – koáo jezdne
pojazdu mocowane do zewnĊtrznego wirnika;
x posadowienie; mocowanie do konstrukcji pojazdu;
x poáączenie ze Ĩródáem napiĊcia: poprzez trzy przewody dwuwarstwowego uzwojenia trójpasmowego skojarzonego w gwiazdĊ, wyprowadzone w wydrąĪonym wale stojana i doprowadzone do wyjĞcia zasilacza
póáprzewodnikowego;
x sposób sterowania: poprzez specjalny impulsator z trzema transoptorami odbiciowymi umieszczonymi na tarczy nieruchomej wzglĊdem
stojana i odpowiednio ustawionej wzglĊdem Īáobków z początkowymi
zezwojami pasm.
W Zakáadzie Maszyn Elektrycznych IEL powstaáy trzy typy takich silników
o strukturze z nieruchomym wewnĊtrznym twornikiem oraz magnesami trwaáymi
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umieszczonymi w zewnĊtrznym wirniku. Jeden z wykonanych silników posiada
budowĊ tarczową [3]. Są to silniki wolnoobrotowe. Wymagają staáego napiĊcia
zasilania o wartoĞci U = 96 V. Ich parametry znamionowe zestawiono w tabeli 1.
TABELA 1
Zestawienie parametrów znamionowych silników magnetoelektrycznych wolnoobrotowych wzbudzanych magnesami trwaáymi wykonanych w Instytucie
Elektrotechniki
Typ silnika
ETMmt-35/12
ETMm-60/12
ETMm-180/12

Moment
znamionowy
Nm
35
60
180

PrĊdkoĞü
znamionowa
min-1
320
320
107

Budowa
o strumieniu
osiowym
promieniowym
promieniowym

Rysunki 9 i 10 przedstawiają przykáadowe wersje silników zaprojektowanych oraz wykonanych w Zakáadzie Maszyn Elektrycznych Instytutu Elektrotechniki [2], a rysunki 11 i 12 silnik ETMm-60/12 zamontowany w kole pojazdu [1].

Rys. 9. Widok silnika ETMm-60/12
(bez wewnĊtrznej tarczy áoĪyskowej)

Rys. 10. Silnik typu ETMm-180/12 (widok od strony mocowania koáa pojazdu)

Rys. 11. Widok silnika ETMm-60/12
zamontowanego w kole (widok od
strony zewnĊtrznej)

Rys. 12 Widok silnika ETMm-60/12
zamontowanego w kole (widok od
strony wewnĊtrznej)
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Obecnie w Zakáadzie Maszyn Elektrycznych IEL prowadzone są prace
nad konstrukcją silnika wysokoobrotowego o momencie znamionowym 300 Nm
oraz znamionowej prĊdkoĞci obrotowej 1000 min-1. Silnik przystosowany bĊdzie
do zamontowania w kole pojazdu o Ğrednicy 17”. WyposaĪony bĊdzie m.in.
w cháodzenie wewnĊtrzne oraz hamulec elektryczny.

5. PODSUMOWANIE
Konstruowaniem i badaniami napĊdów bezpoĞrednich zajmuje siĊ wiele
firm na Ğwiecie. Jednak nie ma jeszcze seryjnie produkowanego pojazdu, który
byáby dostĊpny w sprzedaĪy. Gáówną przesáanką do prowadzenia badaĔ jest
to, iĪ napĊd taki zapewnia wiĊcej dostĊpnej przestrzeni pod maską samochodu.
A to daje moĪliwoĞü umieszczenia tam akumulatorów lub docelowo zbiorników
z wodorem. Dodatkowa przestrzeĔ to moĪliwoĞü przeprojektowania nadwozia
pojazdu.
Mimo Īe silniki umieszczone w koáach oferują szereg zalet, napotykają
na trudnoĞci w zakresie wielkoĞci, wagi i kosztów. Ich ksztaát sprawia, Īe niemoĪliwe jest wykorzystanie fabrycznych zawieszeĔ bez ich modyfikacji. MontaĪ
silników w czterech koáach wymaga wiele zmian w konstrukcji podwozia, nie
wspominając o koniecznoĞci zapewnienia niezawodnoĞci i trwaáoĞci.
Jest wiele problemów, które naleĪy rozwiązaü, np. to, Īe podczas
ewentualnej awarii silnika istnieje moĪliwoĞü zablokowania kóá (koáa). Elementy
wewnĊtrzne w kole naraĪone są na przeciąĪenia osiągające przyĞpieszenia do
20 g. Problemem jest teĪ duĪe naraĪenie elementów silnika na zabrudzenia
(kurz i báoto). PowaĪnym czynnikiem mającym wpáyw na poprawną pracĊ silników nisko- i wysokoobrotowych jest temperatura, która wydziela siĊ podczas
hamowania. Ukáad hamulcowy najczĊĞciej umieszczony jest w pobliĪu silnika.
Konstrukcja toroidalna twornika umoĪliwia umieszczenie mechanizmu
ukáadu hamulcowego i innych elementów konstrukcyjnych pojazdu w czĊĞci
Ğrodkowej silnika. Eliminuje to trudnoĞci związane z ukáadem kierowniczym,
umoĪliwiając montaĪ silników takĪe w koáach przednich, co w związku
z obecnoĞcią elementów ukáadu kierowniczego byáo dotąd niemoĪliwe. Stworzyáo to moĪliwoĞü konstrukcji ukáadu napĊdowego na cztery koáa.
W obecnej chwili gáówną wadą samochodów elektrycznych jest niewielki
ich zasiĊg. Samochody niezaleĪnie, czy posiadają napĊd elektryczny, hybrydowy czy ogniwa paliwowe, muszą posiadaü zmagazynowaną iloĞü energii, aby
do zaakceptowania byá ich zasiĊg. Wynika to z faktu, iĪ gĊstoĞü energii baterii
lub zbiorników wodoru jest znacznie niĪsza niĪ w przypadku konwencjonalnych
zbiorników paliwa. Zamontowanie silnika elektrycznego w piastach kóá stwarza
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dodatkowe miejsce pod maską, gdzie mogą byü umieszczone dodatkowe
magazyny energii.
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DIRECT DRIVE MOTOR VEHICLES –
– REVIEW OF CONSTRUCTIONS

Konrad DĄBAàA, Jacek DUDZIēSKI
ABSTRACT
The paper presents the types of direct drives for
electric vehicles. Some examples of construction of this type of drives
offered by the producers in the world are described. The permanent
magnet motors made in the Electrotechnical Institute is presented.
Keywords: electric drive, high-speed drive, low-speed drive, electric
vehicle, suspension
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