
2. Podstawy teoretyczne, teoria ruchu samochodu 

 W  tym rozdziale przedstawiony zostanie aparat matematyczny, niezbędna do napisania i 

zrozumienia programu teoria z dziedziny ruchu pojazdu.  Wyjaśnione zostaną pewne pojęcia, 

przytoczone będą wzory i opisany sposób liczenia zadań z doboru przełożeń w skrzyni biegów, oraz 

zadań z wyznaczania spalania paliwa przez pojazd. Podane zostaną pewnie rzeczywiste przykłady i 

wyjaśnione niektóre szczegóły budowy silnika, istotne z punktu widzenia poruszonego problemu. 

 

Model pojazdu. 

 Modelowanie ruchu pojazdu jest procesem niezwykle skomplikowanym. Wpływ na niego  

mają nie ma tylko zastosowana w pojeździe, ogólnie pojęta technika, ale także warunki 

atmosferyczne takie jak temperatura, ciśnienie powietrza, siła i kierunek wiatru, drobne zmiany 

chemiczne np. zastosowanie lepszego oleju do silnika zmniejszającego tarcie, czy wreszcie skład 

chemiczny paliwa, które zostanie zatankowane.  

Chcąc zasymulować rzeczywiste warunki należałoby przewidzieć te wszystkie czynniki, co 

poskutkowałoby zbliżeniem wyników, jeszcze bardziej, do rzeczywistości. Jednak ideą modelowania 

jest zaproponowanie takich uproszczeń i modelu, którego zasymulowanie da wyniki zbliżone do 

rzeczywistości. W dalszych podpunktach zostaną opisane uproszczenia, które stosuje się w takim 

modelowaniu ruchu pojazdów.  

Tutaj warto wspomnieć, że ogólnie rzecz biorąc, samochód traktowany jest jako masa skupiona w 

środku ciężkości pojazdu, na którą  działają odpowiednie siły. Są siły oporu pochodzące z różnych 

źródeł, starające się spowolnić pojazd, oraz siły napędowe powstające w silniku spalinowym ze 

spalenia paliwa, lub w silniku elektrycznym zużywającym energię zgromadzoną w akumulatorach. 

Łatwo już na tym etapie zauważyć, że ograniczenie oporów skutkuje w efekcie mniejszym zużyciem 

paliwa przez pojazd. W kolejnych podpunktach, oprócz teorii, zostanie przytoczone kilka „porad” jak 

ograniczyć zużycie paliwa.  

 

 

 

2.1 Podstawy 

W tym podrozdziale przedstawione zostaną podstawowe pojęcia i wzory wykorzystywane 

przy liczeniu zadań wymagających analizy ruchu pojazdu. 

Zastosowane skróty FWD oznacza napęd na przednią oś (Front Wheel Drive), RWD – napęd 

na tylną oś (Rear Wheel Drive), natomiast AWD to napęd na wszystkie koła (All Wheel Drive). 

Promień dynamiczny  

Jest to promień ogumionego koła pojazdu w ruchu uwzględniający ugięcie.  Opony 

samochodu posiadają uniwersalne oznaczenie, określające ich rozmiar, umieszczone na boku 

opony.  Z parametrów podanych na bocznej części opony można wyliczyć promień 



dynamiczny koła  samochodu.  Przykłady oznaczenia opon 205/60R15, 155/70R14. Pierwszy z 

nich odczytać można jako 205 mm szerokości opony. 60 jest to tzw. profil opony, czyli jej 

wysokość  liczona w tym wypadku jako 60% szerokości  tj. 0,6*205 mm. W zwykłych 

samochodach osobowych stosuje się profile „średnie” (55-70), w sportowych „niskie” (<55), 

natomiast np. w terenowych oponach profil jest „wysoki” (>70).  Cyfra po R oznacza rozmiar 

felgi w calach, w tym wypadku felgi są 15 calowe. 

Oznaczając wymiary opony jako szerokość / profil R rozmiarFelgi,  można napisać wzór na 

promień statyczny takiego koła. 
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Promień dynamiczny uwzględnia ugięcie opony przy różnych warunkach pracy. 

Promień ten zmienia dynamicznie podczas ruchu pojazdu, np. podczas przyspieszania tylna oś 

jest dociążana i tym samym koła są dociążane, opona bardziej się ugina, jej promień 

dynamiczny maleje. Dla uproszczenia obliczeń w programie przyjęto stały promień 

dynamiczny uwzględniający ugięcie opony o wartości 5% promienia statycznego. 

�#$%�� � 0,95 ����� (2.1.2) 

Promień dynamiczny używany jest w późniejszym etapie liczenia konkretnego 

spalania pojazdu, oraz przy doborze przełożeń w skrzyni biegów 

Siły działające na pojazd, zastosowane uproszczenia 

Jak już wspomniano pojazd modeluje się jako masę skupioną w środku jego ciężkości. 

Ważne są wymiary, gdzie ten środek ciężkości się znajduje. Sytuację przedstawia rys. 2.1.1. 

 

 

 

Rys. 2.1.1 Istotne wymiary pojazdu 



Podanie uwidocznionych na rysunku wymiarów oraz masy pojazdu umożliwia wyliczenie 

nacisku na poszczególne osie pojazdu.  

 Nacisk na oś przednią: 

* � ! +, -. cos 2 3 4 sin27 

 Nacisk na oś tylną: 

    *� � ! +, -8 cos 2 � 4 sin27 

 

Uproszczenia: 

W praktyce podczas rozważania sił i momentów działających na samochód w czasie ruchu 

stosuje się następujące uproszczenia: 

- nie uwzględnia się przesunięć reakcji (koło spłaszcza się w kierunku jazdy i naciski 

przesuwają się względem osi), błąd z tego powodu nie przekracza 1% 

- nie uwzględnia się wpływu momentu napędowego na rozkład nacisków osi i kół, w 

rzeczywistości moment napędowy powoduje docisk osi tylnej i odciążenie przedniej, również 

kierunek obrotu wału korbowego przy wzdłużnym ustawieniu silnika ma wpływ na dociążenie kół 

jednej strony samochodu 

- nie uwzględnia się różnic współczynników oporów toczenia dla poszczególnych kół 

- układ sił między kołami napędowymi a nawierzchnią zastępuje się działaniem siły 

napędowej, która pokonuje wszystkie opory ruchu. 

Równanie ruchu samochodu przedstawia sumę rzutów na nawierzchnię drogi sił wzdłużnych 

działających na pojazd: 

9% 3 :9	� � 0 

 

 

Opory ruchu pojazdu 

 Wyróżnić można następujące podstawowe opory ruchu pojazdu: 

a) Opór toczenia 

b) Opór wzniesienia 

c) Opór powietrza 

d) Opór bezwładności 



e) Opory inne (skrętu, ugięć zawieszenia, opór uciągu, itp.) – te opory nie są brane 

pod uwagę przy prostych symulacjach 

 

Opór toczenia jest zależny od rodzaju nawierzchni, po której pojazd się porusza. Obliczany 

jest ze wzoru: 

9� � !+; 

Gdzie f jest współczynnikiem oporu toczenia. Dla małych prędkości jazdy oznacza się 

symbolem ;�. Ze wzrostem prędkości rośnie liczba odkształceń opony i wzrasta moc strat 

energetycznych.  Uwzględniając te zmiany, wykorzystano prosty, empiryczny wzór 

aproksymujący  przebieg zmienności oporu toczenia, podawany przez M. Dębickiego w 

postaci 

9� � !+;�-1 � =>�7 

 

Gdzie A jest zmienne w granicach 4,5 � 10@� dla nawierzchni gładkich do 10 � 10@�dla 

wyboistych. Dla asfaltowych i betonowych dróg można przyjąć  = � 5 � 10@� i tak zostało 

przyjęte przy obliczeniach. 

 

Opór powietrza obliczany jest ze wzoru: 

9� � A >�2 =4C 

Gdzie ϱ to gęstość powietrza w warunkach normalnych  = 1,226 
E��F,  A to powierzchnia 

czołowa pojazdu liczona ze wzoru: 
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Współczynnik wypełnienia waha się  w granicach 0,8 – 0,9   

4C to aerodynamiczny współczynnik oporu powietrza wzdłuż podłużnej osi geometrycznej 

samochodu.  Dla samochodów o „kanciastych” kształtach w granicach 0,4-0,45, dla kształtów 

opływowych około 0,3. Dla samochodów superopływowych (kształt łzy, bardzo niskich)  ok. 

0,14, dla ciężarówek ze spoilerem dachowym ok. 0,8, dla ciężarówek bez spoilera z 

„wystającym” ładunkiem >1. 

 

Opór wzniesienia, jest to składowa siły ciężkości pojazdu skierowana równolegle do 

nawierzchni, obliczana ze wzoru: 

9N � !+ sin2 



Przy zjeździe ze wzniesienia opór jest ujemny. 

Opór bezwładności pochodzi głównie od masy pojazdu podczas przyspieszania i obliczany z 

Drugiej zasady dynamiki Newtona 

9O � !8 

Na opór bezwładności składa się również suma bezwładności mas wirujących 

związanych z wałem korbowym silnika, oraz kół samochodu. W programie te opory są 

pominięte, ponieważ powodują błąd w obliczeniach dynamiki samochodu o około 2%. 

Przeciw tym wszystkim oporom silnik samochodu musi wykonać konkretną pracę, 

spalając paliwo. Ograniczenie tych oporów przyczynia się do oszczędności w jego zużyciu. 

Szczególnie ograniczenie masy pojazdu i ograniczenie oporów powierza, poprzez stosowanie 

opływowych konstrukcji nadwozi, daje wymierne korzyści w niższym zużyciu paliwa. 

Sprawność mechaniczna samochodu 

 Wyraża się wzorem: 

P� � P��POPNP�PQRS 

Gdzie P�� - sprawność sprzęgła, wynosi 0,998 występują tylko straty wentylacyjne,  

 PO sprawność skrzyni biegów, największa sprawność jest na biegu bezpośrednim (0,98), dla 

biegów pośrednich przyjmuje się, że przy przenoszeniu napędu przez jedną parę kół 

sprawność wynosi 0,96, dwie pary 0,95, trzy pary 0,94, w programie przyjęto przenoszenie 

napędu za pomocą dwóch par kół.   

PN sprawność wału napędowego z przegubami, przyjmuje się 0,99 

P� sprawność przekładni głównej, waha się w granicach 0,94 – 0,99, w programie przyjęto 

drugą wartość 

PQRS jest to sprawność dodatkowa, dla samochodów posiadających napęd na 4 koła, w 

takich samochodach występują dodatkowe straty w związku z koniecznością zastosowania 

dodatkowych przekładni, sprawność tą przyjęto  0,9, gdyż straty są dość duże. 

Moc silnika 

Moc silnika można obliczyć ze wzoru 

T � 2UVJ60000 

Gdzie M = moment obrotowy silnika w Nm, a n oznacza prędkość  obrotową w obr/min  

Obroty silnika w funkcji prędkości 

Mając daną prędkość w m/s i aktualny bieg, można obliczyć jakie obroty ma silnik w tym 

momencie ze wzoru: 



�.� �  > K� K��#2U � 60 

Obroty z tego wzoru otrzymuje się w obr/min. Przekształcając ten wzór, można wyliczyć 

prędkość mając dany aktualny bieg i obroty silnika. 

Maksymalna moc i moment obrotowy silnika 

 Moment obrotowy silnika przy pełnym zasilaniu, czyli przepustnica otwarta w 100% 

(gaz „do dechy”). Przypada w zależności od zastosowanego silnika w granicach obrotów 

średnich, dla silników spalinowych benzynowych w granicach 3-4 tys. obrotów, dla diesli od 

około 2-2,5 tys. obrotów. Dla szybkoobrotowych silników np. motocyklowych granica 

maksymalnego momentu obrotowego wędruje znacznie wyżej w granice 10 tys. 

obrotów/min. 

Jako  że moc silnika liczy się za pomocą momentu obrotowego, mając dany jego 

przebieg, można wyliczyć maksymalną moc danego silnika. Moc znajduje się wyżej na 

obrotach niż maksymalny moment obrotowy. I tak dla zwykłych silników benzynowych 

osiągana jest w granicach 5,5 – 7 tys. obr/min, dla diesli już przy około  4-4,5 tys. obr/min, dla 

silników motocyklowych przy 12-14 tys. obr/min.  

 Mówiąc że silnik ma mocny „dół”, autor ma na myśli sytuację, w której przebieg 

momentu obrotowego jest taki, że nawet przy niższych obrotach samochód sprawnie 

przyspiesza, wykorzystując nawet wysokie biegi.  W zwykłych samochodach osobowych jest 

to pożądane.  W  sportowych bardziej kładzie się uwagę na osiąganą moc maksymalną, 

moment obrotowy musi wtedy wędrować w wyższe partie obrotów.  Silniki motocyklowe 

mogą pozwolić sobie na bardzo wysoką granicę maksymalnego momentu, ponieważ muszą 

się uporać ze znacznie mniejszą masą (rzędu 150-300 kg). Natomiast dzięki temu z silników o 

pojemności 1 litra inżynierowie są w stanie „wykrzesać” nawet 190 KM i to bez dodatkowych 

zabiegów w postaci np. turbosprężarki. Moc „wypracowana” jest tam głównie obrotami. Jak 

wynika ze wzoru na moc, żeby uzyskać jej więcej, można zwiększać przy tych samych 

obrotach wartość momentu, lub utrzymywać moment na zbliżonym poziomie natomiast 

zwiększać obroty silnika. 

 Dwie podstawowe wartości  opisujące silnik, czyli maksymalny moment obrotowy i 

maksymalna moc, wykorzystywane są do optymalnego obliczania przełożeń w skrzyni 

biegów, tak aby pojazd spełniał założenia dotyczące jego eksploatacji. Aspekty te zostaną 

szczegółowo omówione w rozdziale 2,3 i 2,4. 

2.2 Charakterystyka uniwersalna silnika spalinowego 

 Jest to zależność momentu obrotowego silnika i innych parametrów w funkcji 

obrotów, przy różnym stopniu zasilania. Charakterystyka jest uniwersalna, gdyż może 

przedstawiać izolinie różnych parametrów, takich jak: zadymienie, hałas, emisje spalin. W 

tym przypadku najbardziej interesująca jest zależność tzw. jednostkowego zużycia paliwa. Na 

wykresie występują obszary podobnego jednostkowego zużycia paliwa. Wielkości podawane 

są w gramach spalonego paliwa na wygenerowanie 1 kilowatogodziny energii.  



 Przykładowa charakterystyka uniwersalna dla silnika Seicento 900 umieszczona 

została na rys. 2.2.1 

Rys. 2.2.1 – Charakterystyka uniwersalna silnika benzynowego Fiata Seicento 900 



Charakterystyki tego typu są sprawą indywidualną każdego silnika spalinowego.  

Ściągane są w długotrwałym procesie testowania silnika pod różnym obciążeniem 

(uchyleniem przepustnicy), różnymi obrotami. Testy trwają długo i pochłaniają znaczne ilości 

paliwa, ponieważ aby zmierzyć w miarę dokładnie jakie jest spalanie przy danym obciążeniu i 

obrotach na takiej wartości należy utrzymywać silnik przez jakiś czas, dla zmierzenia ilości 

zużytego w tym czasie paliwa. Procedury testowania zwykle są domeną firm trzecich, 

zajmujących się takimi badaniami na zlecenie gigantów motoryzacyjnych. Dlatego też 

rzeczywiste dane nowoczesnych silników są zazwyczaj tajne.  Zdobycie jakichkolwiek 

charakterystyk uniwersalnych jest niezwykle trudne. Zazwyczaj w czasopismach 

motoryzacyjnych podaje się ich namiastkę w postaci przebiegu momentu obrotowego, lecz 

jest to pojedyncza linia, która obrazuje zachowanie się silnika przy pełnym zasilaniu, czyli z 

gazem wciśniętym „do dechy”. Czasem do tego dokładana jest także linia przebiegu spalania 

jednostkowego, ale też dla pełnego zasilania.  

 Dzięki takiej rzeczywistej charakterystyce uniwersalnej, jest możliwość policzenia z 

dużą dokładnością jaka będzie wartość spalania przez konkretny pojazd. 

 Na charakterystyce uniwersalnej „kreśli się” niejako linie obciążenia, które są zależne 

od prędkości i wybranego biegu w skrzyni. Zdeterminowane są przez to obroty przy 

konkretnej prędkości, wyznaczane są wszystkie opory ruchu i dzięki temu powstaje wartość 

siły, czyli obciążenie silnika w Nm, dzięki któremu można odczytać wartość spalania 

jednostkowego. 

 Należy jasno powiedzieć tutaj, że charakterystyka jest zobrazowana w programie jako 

dwuwymiarowa tablica ze spróbkowanymi danymi co wybrany krok. Poszczególne wiersze 

odpowiadają obciążeniu w zadanym kroku Nm, kolumny obrazują skalę obrotów też z 

zadanym krokiem. Natomiast wartość komórki na przecięciu wiersza z kolumną posiada  

wartość jednostkowego zużycia paliwa w tym punkcie obciążenia i obrotów. Przykładowa 

charakterystyka silnika Seicento 900 została próbkowana z krokiem obciążenia co 1 Nm i z 

krokiem obrotów co 50 obr/min. Daje to w tym przypadku 90 kolumn i 60 wierszy. Dokładna 

budowa pliku z charakterystyką uniwersalną opisana będzie w instrukcji użytkownika.  

 Omawiana charakterystyka jest kluczem działania programu. Definiuje ona 

jednoznacznie zastosowany silnik spalinowy, na jej podstawie liczona jest moc maksymalna i 

przy jakich obrotach występuje. Maksymalny moment obrotowy i także przy jakich obrotach 

występuje.  Realizują to proste algorytmy wyszukiwania, wsparte metodą liczenia mocy, za 

pomocą wzoru opisanego powyżej.  Dokładny schemat postępowania przy liczeniu zadań ze 

spalania pojazdu zostanie opisany w rozdziale 2,6. 

 

Z analizy przykładowej charakterystyki uniwersalnej silnika benzynowego Fiata 

(Seicento 900) można zauważyć kilka ciekawych zjawisk, o których nie wszyscy kierowcy zdają 

sobie sprawę, a wiedza ta pozwoli lepiej wykorzystać silniki ich pojazdów. 

Jest jeden fakt, którego przytoczenie powoduje zwykle zdziwienie, mianowicie to, że 

jazda „na luzie” nie jest pod żadnym pozorem jazdą ograniczającą zużycie paliwa, ani dobrą z 



punktu widzenia zużycia eksploatacyjnego. Wręcz przeciwnie. Nie wynika to z charakterystyki 

silnika spalinowego, lecz z budowy układu jego zasilania w mieszankę paliwowo powietrzną. 

Silniki posiadające wtrysk paliwa, czy to jedno, czy wielopunktowy, czyli praktycznie 80-90% 

jeżdżących obecnie po drogach, jak również diesle, posiadają taką właściwość, że odcinany 

jest dopływ paliwa w momencie zdjęcia nogi z gazu, silnik nie zużywa wtedy ani jednej kropli 

benzyny czy oleju napędowego. Natomiast podczas pracy na biegu jałowym („na luzie”) silnik 

musi utrzymać obroty rzędu 600-1000 obr/min zależnie od modelu, na podtrzymanie 

swojego ruchu musi zużywać paliwo. Takie zużycie jest znowu indywidualne dla danego 

silnika i waha się w granicach 0,5 – 2 litry na godzinę pracy.   

Zatem jeśli kierowca planuje zwolnić, lub ma „lekko z górki” to wyłączenie zapiętego 

biegu jest najgorszą możliwą rzeczą jaką może zrobić.  

Po pierwsze traci tę przewagę w oszczędności paliwa, bo silnik praktycznie 

natychmiast (1-2 s.) spadnie z obrotów na jakich był do obrotów biegu jałowego i zacznie 

zużywać paliwo na podtrzymanie swojego ruchu. Jeśli byłby zapięty bieg to obroty spadałyby 

powoli lub nie spadałyby wcale w razie jazdy z górki, paliwo przez dłuższy czas było by w 

ogóle odcięte.  

Po drugie traci istotną siłę jaką jest właśnie opór wewnętrzny silnika, dzięki niej mniej 

cierpi układ hamulcowy bo następuje tzw. hamowanie silnikiem. Np. kierowca jedzie na biegu 

piątym,  prędkość zaczyna spadać redukuje jeden w dół itd. hamulce aplikuje na samym 

końcu gdy zajdzie potrzeba całkowitego zatrzymania. Taka technika jazdy musi być 

stosowana szczególnie w górach, gdzie używanie samego układu hamulcowego do zwalniania 

pojazdu poskutkowałoby tym, że przy klockach powstałaby temperatura wystarczająca do 

zagotowania płynu hamulcowego. W takiej sytuacji praktycznie hamulce już nie działają. 

Czym to może skutkować nie trzeba pisać. 

Po trzecie wykładanie „na luz” jest niezwykle ryzykowne i niebezpieczne. Załóżmy, że 

zachodzi nagła potrzeba przyspieszenia. Kierowca mający włożony bieg wciśnie gaz do deski i 

prawdopodobnie uniknie zagrożenia. Kierowca „szukający” biegu w takiej sytuacji stoi z góry 

na straconej pozycji. Jest to aż nadto powodów aby jednak, jeśli ktoś ma podobne 

przyzwyczajenia, zastanowić się i zmienić złe nawyki. 

Mając kwestię jazdy „na luzie” za sobą, analizując charakterystykę uniwersalną 

można dojść do wniosku, że silnik należy mocno dociążać w czasie jazdy, ponieważ dopiero 

wtedy zaczyna pracować w optymalnym obszarze spalania jednostkowego. Uzyskać wtedy 

można najwięcej energii najniższym kosztem. W przykładowym silniku jest to spalanie rzędu 

285 g/kWh w zakresie 2400-4100 obr/min i obciążeniu 48-58 Nm. Jak widać jest to dość 

wąski obszar i zwykle ciężko się w nim podczas jazdy znaleźć.  

Płynie jednak z niego jeden wniosek, jeśli już kierowca zdecyduje się przyspieszać, to 

najlepszym z punktu widzenia ekonomii sposobem będzie zredukowanie biegu, tak żeby 

otrzymać mniej więcej dolną granicę obrotów najniższego jednostkowego zużycia paliwa, po 

czym wcisnąć gaz na 90-95% jego skoku. Tym sposobem znajdzie się w obszarze optymalnego 

spalania, będzie się w nim utrzymywał w tym przypadku do granicy 4100 obr/min, później 

jeśli nadal chce przyspieszać powinien już zmienić bieg na wyższy. I tak do osiągnięcia żądanej 



prędkości.  Tym sposobem wygenerowana zostanie najmniejszym kosztem energia potrzebna 

do pokonania oporu bezwładności, pojazd przyspieszy w krótkim czasie, silnik będzie 

pracował pod obciążeniem krócej, zostanie zużyte mniej paliwa niż w procesie długotrwałego 

powolnego przyspieszania do zadanej prędkości. 

 Najbardziej ekonomiczna jazda pojazdem z silnikiem spalinowym, nieosiągalna w 

normalnym ruchu to jazda tzw. wybiegami. Polega ona na wykorzystaniu obu wcześniej 

opisanych zjawisk, więc w tym przypadku wyglądała by następująco. Najpierw mocne 

przyspieszanie w granicach 2400-4100 obrotów/min  z 95% uchylenia przepustnicy (praca w 

optymalnym zakresie spalania), później włączenie najwyższego możliwego biegu i jazda bez 

dotykania pedału gazu (brak zużycia paliwa). Poruszanie się takimi „skokami” do przodu jest 

najbardziej ekonomicznym z punktu widzenia zużycia paliwa sposobem jazdy jaki można  

uzyskać z samego silnika spalinowego. W rozdziale 2,8 dotyczącym napędu hybrydowego 

zostanie opisana próba optymalizacji, jaka została dzięki takiemu napędowi uzyskana. 

 Podsumowując charakterystyka uniwersalna jest niejako trzonem, dzięki któremu 

możliwe jest rozwiązywanie w miarę prosty sposób zadań z obliczania przebiegowego 

spalania paliwa przez pojazd. 

Przykładowa charakterystyka uniwersalna dla silnika diesla przedstawiona została na 

rys.  2.2.2, na osi Y zamiast momentu obrotowego pokazano ciśnienie nad tłokiem, które jest 

proporcjonalne do wygenerowanego momentu obrotowego. 



 

Rys. 2.2.2 – Charakterystyka uniwersalna przykładowego silnika diesla. 

 

 

2.3 Skrzynia biegów wstęp 

Dobór przełożeń w skrzyni biegów jest tematem szerokim. Z reguły każda firma 

stosuje sobie znany algorytm doboru przełożeń w skrzyni. Jednym wychodzi to lepiej innym 

gorzej, nie raz słyszy się opinie że dana skrzynia jest za „długa” inna znowu za „krótka”.  

Dobór przełożeń w skrzyni i wybór konkretnego biegu przez kierowcę lub automatyczny 

algorytm pracy, jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na zużycie paliwa 

przez pojazd. 

Jak dobrać biegi i po co stosować w ogóle skrzynię biegów? Jest to zasadnicze 

pytanie, więc wymaga wyjaśnienia przed teorią doboru biegu. Otóż silnik spalinowy, 

stosowany w 99% przypadków obecnie do napędu samochodów, ma szereg swoich wad, 

którym próbuje się zaradzić, stosując właśnie skrzynię biegów.  



Po pierwsze silnik jest słaby na obrotach biegu jałowego, stopniowo zyskuje na sile, 

aż do osiągnięcia maksymalnego momentu obrotowego. Później zazwyczaj moment 

obrotowy spada, ale nie drastycznie, aż do osiągnięcia mocy maksymalnej. Powyżej tej 

wartości oba parametry wyraźnie spadają, aż do osiągnięcia założonej przez konstruktora 

granicy obrotów maksymalnych, po czym następuje sztuczne ograniczenie w postaci odcięcia 

zapłonu (brak iskry na świecach), lub w przypadku diesli odcięcia wtryskiwaczy (olej 

napędowy nie dostaje się do komór spalania). 

 Zatem wykorzystanie takiego silnika do napędu bez użycia skrzyni biegów byłoby 

niezwykle trudne. Można sobie wyobrazić, że duże przełożenie ułatwiałoby ruszanie i 

sprawne przyspieszanie, natomiast taki samochód nie byłby zdolny do osiągnięcia swojej 

teoretycznej prędkości maksymalnej. Z drugiej strony samochód z przełożeniem małym nie 

byłby w stanie poprawnie ruszyć i sprawnie przyspieszyć w granicach prędkości małych. 

 Właśnie ze względu na to, że silnik pracuje efektywnie w dość wąskim zakresie 

obrotów, stosujemy wieloprzełożeniowe skrzynki biegów. Powoli standardem staje się 

zastosowanie 6 przełożeń, nawet w samochodach małych. W dużych samochodach 

ciężarowych czy ciągnikach rolniczych liczba przełożeń dochodzi do 60. Pole do popisu jest 

duże.  

 Zakładając, że w pojeździe jest standard czyli 5 biegów, oznacza to że tak naprawdę 

mamy do dyspozycji 5 punktów prędkości z maksymalnym momentem i 5 punktów z 

maksymalną mocą. Kierowca jest w stanie dosyć optymalnie dobrać bieg, dla danej prędkości 

jazdy. Można jechać wolno i szybko przyspieszyć na niskim biegu, można też wygodnie i 

szybko, bez większego hałasu, zużycia silnika i paliwa podróżować z większą prędkością po 

autostradzie.  Optymalne dobranie przełożeń jest generalnie kluczem do sukcesu. Dobry 

silnik ze źle dobraną skrzynią może być i wolny i paliwożerny.  Natomiast gorszy silnik w 

połączeniu z dobrą skrzynią może być i ekonomiczniejszy i szybszy zarazem. 

 

 

2.4 Dobór przełożeń w skrzyni biegów 

 

Aby dokonać doboru przełożeń w skrzyni biegów generalnie potrzeba określić w kolejności: 

- przełożenie przekładni głównej 

- przełożenie biegu pierwszego 

- obliczenie liczby biegów 

- stopniowanie kolejnych przełożeń 

 

Rozumowanie trzeba przeprowadzić dokładnie w takiej kolejności, inaczej dobór będzie 

błędny. 

 

Przełożenie przekładni głównej: 

 

 Przyjmuje się generalnie 3 sposoby dobierania przełożenia głównego.Związane są z 

prędkością maksymalną jaką pojazd ma osiągnąć. 

 Dla pojazdów małolitrażowych przyjmuje się, że silniki są stosunkowo słabe i małej 

pojemności przez co bardziej „lubią” obroty i często sięga się w górne partie obrotomierza. 



Ustala się, że prędkość maksymalną uzyskują na ostatnim biegu, przy maksymalnej prędkości 

obrotowej silnika, czyli na „odcięciu zapłonu”. 

 Drugim rodzajem są samochody sportowe z większymi silnikami. Tutaj przyjmuje się, 

że prędkość maksymalna osiągana jest przy obrotach mocy maksymalnej. Jest to największa 

teoretyczna prędkość jaką pojazd może osiągnąć na płaskiej drodze. 

 Generalnie przyjmuje się, że wszystkie te prędkości osiągane są na płaskiej drodze, 

czasem konstruktor zakłada dodatkowe obciążenie wzniesieniem o małym kącie rzędu 1-2 

stopni. 

Trzecim rodzajem są samochody komfortowe z silnikami dużej pojemności i wysokim 

momentem obrotowym. Tutaj kosztem nieuzyskania maksymalnej teoretycznej prędkości 

dostać można prędkość mniejszą, ale samochód jest bardziej ekonomiczny, mniej zużywa się 

silnik, mniejszy jest hałas i emisja spalin. W programie tą granicę „mocy ekonomicznej” 

ustalono jako połowa odległości od mocy maksymalnej i maksymalnego momentu 

obrotowego. W przypadku wspomnianego silnika Seicento jest to 4250 obr/min, (moc przy 

5,5 tys. obr., moment przy 3 tys.). 

Oprócz podania jaki rodzaj skrzyni jest wymagany, jedynym parametrem wymaganym 

do obliczenia wszystkich przełożeń, jest podanie przełożenia końcowego, zwykle podawane 

jest mniejsze niż 1, ale też nie zbyt małe, przyjmuje się, że 0,7 -0,6 to jest minimum. 

 

Wzór na przełożenie główne 

K� � U30  J �#>��CK�    
                     (2.4.1) 

n – obroty prędkości max w obr/min, �# - promień dynamiczny, >��C - prędkość maksymalna, K� - przełożenie ostatniego biegu 

 

Wartość  obrotów zakładamy według  wcześniej opisanych kryteriów osiągania prędkości 

max, czyli przy obrotach mocy maksymalnej, przy maksymalnych obrotach, przy obrotach 

mocy ekonomicznej. 

Wartość prędkości maksymalnej zmienia się, wraz z zastosowanym kryterium, wyznaczana 

jest poprzez porównanie dwóch wykresów, wykresu mocy silnika i wykresu mocy oporów 

ruchu, na przecięciu tych dwóch wykresów dostać można prędkość maksymalną. W 

programie porównanie jest realizowane za pomocą pętli sprawdzającej czy moc oporów 

ruchu nie przekracza mocy silnika. Tak wyznaczona jest prędkość maksymalna. Sytuację 

przedstawiają wykresy na rys. 2.4.1. 

 



 

Rys. 2.4.1  Porównanie mocy silnika i mocy oporów ruchu 

 

 

Dobór przełożenia biegu pierwszego 

 

Dobór ten przeprowadza się na podstawie jednego z trzech kryteriów: 

- kryterium maksymalnych przyspieszeń, stosowane tylko w samochodach sportowych, 

- kryterium wykorzystania przyczepności  pod osią napędową – na suchym asfalcie dobór 

przeprowadza się tak, aby nie zrywać przyczepności. 

- kryterium wskaźnika dynamicznego, bierze się pod uwagę zdolność do pokonywania 

wzniesień 

 

W programie wykorzystano kryterium wykorzystania przyczepności. 

 

Wzór na przełożenie biegu 1 z kryterium przyczepności 

 K � -μ � ;�7 Z *% �#V% P K�  

         (2.4.2) 

 

Przy czym dla FWD Z�RS � 1 3 -μ . 3 ;� ,7 4-, � μ 47.  



*%�RS � ! + .,  

Dla RWD Z[RS � 1 � -μ 8 3 ;� ,74-, 3 μ 478  

*%[RS � ! + 8,  

 

Dla AWD ZQRS � 1 *%QRS � ! + 

 μ jest to współczynnik przyczepności nawierzchni,  ;� współczynnik oporu toczenia 

 

Obliczanie liczby biegów: 

Mając dane przełożenie główne, przełożenie ostatniego biegu i przełożenie biegu 

pierwszego, można wyznaczyć liczbę przełożeń w skrzyni. 

 \ � ]^  log 8a log b � 1c^ 
Wyznacza się sufit z otrzymanej liczby. 

 

We wzorze występuje 8a które oznacza całkowitą rozpiętość przełożeń 8a � KK� 

Natomiast q oznacza rozpiętość między obrotami maksymalnego momentu obrotowego i 

maksymalnej mocy. 

b � dedf 

 Stopniowanie przełożeń.  

 Wyróżniamy 3 podstawowe typy stopniowania przełożeń w skrzyni biegów: 

- stopniowanie z pojedynczym postępem geometrycznym (stosowane dawniej) 

- stopniowanie z podwójnym postępem geometrycznym (stosowane obecnie) 

- stopniowanie dzikie – wynika z przewidywanych zastosowań pojazdu, (np. w ciągnikach 

rolniczych do konkretnych warunków pracy) 

 

W programie zastosowano stopniowanie z podwójnym postępem geometrycznym wg 

wzorów: 

Ka � Ka 



Ka@ � Ka b b�� 

Ka@� � Ka@ b b� 

Ka@g � Ka@� b b�� 

Ka@� � Ka@g b b�g 

Ka@� � Ka@� b b�� 

Czyli obliczane są kolejne przełożenia, począwszy od najwyższego do najniższego, dla sprawdzenia 

poprawności obliczeń można porównać czy przełożenie biegu 1 wychodzi tak samo jak ze wzoru 2.4.2 

We wzorach występuje b, oblicza się go następująco: 

b � √8aijk
b�a@��  

Natomiast b� przyjmuje się w granicach 1,05 dla pojazdów ciężarowych do 1,15 dla samochodów 

osobowych, w programie przyjęto drugą wartość. 

 Wykonując w kolejności opisane kroki, podając w programie jedną daną (przełożenie biegu 

ostatniego), wyznaczone zostaje przełożenie główne, ilość biegów i poszczególne przełożenia. 

 

2.5 Działanie automatycznej skrzyni biegów. 

 

Spalanie pojazdu w zdecydowanej mierze zależy od kierowcy, jego umiejętności jazdy  

itd., a co się z tym wiąże ze zmianą biegów. Kierowca „sportowy” zmienia bieg na wyższy przy 

dużych obrotach. Zmiany na wyższy bieg i redukcje wykonuje często, dużo hamuje. Jest to 

jazda nieekonomiczna. Kierowca „spokojny” przyspiesza powoli, na wysokich biegach z 

małym uchyleniem przepustnicy, dłużej jedzie na wyższym biegu zwykle hamując silnikiem, 

redukuje praktycznie chwilę powyżej obrotów biegu jałowego. Niestety nie jest to także jazda 

zbyt ekonomiczna, wyjaśnione to zostało w rozdziale 2.2.  Kierowca „ekonomiczny” 

przyspiesza żwawo, dociążając silnik, po czym wkłada możliwie najwyższy możliwy bieg nie 

powodujący przeciążania silnika zbyt niskimi obrotami. 

Jak widać sposób jazdy i dobór biegu ma kapitalne znaczenie z punktu widzenia ekonomii.  

W programie nie ma jednak możliwości samodzielnego wyboru biegu, ponieważ 

definiowanie trasy stałoby się zbyt skomplikowane. Zaimplementowano za to trzy algorytmy 

automatycznej zmiany biegów. 

  

 W starszych rozwiązaniach, algorytm zmiany biegów był jeden niezmienny. Później 

zaczęto wprowadzać kilka trybów pracy skrzyni biegów. Najnowsze rozwiązania zostaną 

wspomniane później. Potrafią dostosować swoją pracę do konkretnego kierowcy i 

konkretnych warunków. 

 

Algorytm pracy skrzyni biegów. Dolna linia jest granicą zmiany biegu z wyższego na 

niższy, górna z niższego na wyższy. 



Klasyczna: 

 

Rys. 2.5.1 – Algorytm pracy „klasyczny” automatycznej skrzyni biegów. 

Ekono 



 

Rys. 2.5.2 – Algorytm pracy „ekonomiczny” automatycznej skrzyni biegów. 

Sport 



 

Rys. 2.5.3 – Algorytm pracy „sportowy” automatycznej skrzyni biegów. 

 

 Takie właśnie algorytmy pracy zostały zaimplementowane w programie. 

Aktualne inteligentne rozwiązania: 

 W związku z rozwojem wiedzy inżynierów, oraz dostępem do wydajnych procesorów, 

możliwe stało się opracowanie algorytmów pracy skrzyni biegów, umożliwiających adaptację 

do zachowań danego kierowcy jak i pokonywanych przez niego tras. Z pomocą w wyborze 

biegu przychodzi tzw. logika rozmyta oparta na teorii zbiorów rozmytych. Dodatkowo 

analizuje się szybkość ruchu pedału gazu, na tej podstawie skomplikowane algorytmy 

dokonują zmiany biegu. Rozwiązanie takie spotykane jest np. w Mitsubishi i jego skrzyni 

automatycznej INVECS-II. 

 Innym współczesnym rozwiązaniem automatycznej skrzyni biegów, które jest 

stosowane w hybrydach to skrzynia tzw. bezstopniowa CVT. Rozwiązanie to bazuje na dwóch 

stożkowych kołach i przesuwającym się po nich łańcuchu. Teoretycznie taka skrzynia ma 

nieskończenie wiele przełożeń. W praktyce przekłada się to na sytuację, w której kierowca 

przyciska gaz, silnik wkręca się szybko na swój maksymalny moment obrotowy po czym 

obroty zostają na tym samym poziomie, a prędkość rośnie bez „szarpania” i w optymalnym 

zakresie pracy silnika spalinowego. 



 Jeszcze innym ciekawym rozwiązaniem jest skrzynia DSG grupy VW/Audi. Kierowca 

ma do dyspozycji 2 trzybiegowe zautomatyzowane skrzynie biegów w jednej obudowie, i 

fizycznie dwa sprzęgła.  W jednej skrzyni dostępne są biegi 1,3,5 a w drugiej 2,4,6. Podczas 

przyspieszania logika czuwa nad tym jaki bieg ma być następny. Czyli jeśli przyspiesza się już 

na 2 biegu to w drugiej skrzyni czeka przygotowany bieg 3 i podczas zmiany zmieniane jest 

tylko załączenie sprzęgła, rozłączane jest jedno i załączane drugie. Co to oznacza dla 

kierowcy? Przyspieszenie z natychmiastową zmianą biegów, bez szarpania i straty czasu. 

Podczas przyspieszania do 100 km/h można dzięki tej skrzyni zyskać od 0,5-1,5 s. Podobny 

zysk na przyspieszeniu w klasycznej skrzyni manualnej wymagałby podniesienia mocy silnika 

o kilkadziesiąt koni mechanicznych. Opisywana skrzynia biegów może pracować w trybie 

automatycznym, jak również kierowca może łopatkami pod kierownicą wybierać 

samodzielnie biegi. 

 Tylu ilu jest producentów skrzyń biegów, tyle też można zobaczyć różnych rozwiązań 

technicznych. Generalnie jednak poza nielicznymi wyjątkami (np. DSG), skrzynie 

automatyczne powodują wzrost zużycia paliwa od 0,5-2 l na 100 km, a to dlatego, że 

posiadają tzw. sprzęgła hydrokinetyczne, które powodują straty dużo większe niż zwykłe 

sprzęgło w manualnej skrzyni biegów.  

 

2.6 Obliczanie zadań ze spalania paliwa przez pojazd. 

Obliczanie zadań ze spalania opiera się na przedstawionej wcześniej charakterystyce 

uniwersalnej silnika, oraz wyznaczaniu poszczególnych oporów ruchu. 

W ruchu pojazdu  wyróżnić można 5 różnych faz. 

- przyspieszanie 

- jazda ze stałą prędkością 

- zwalnianie/jazda z rozpędu 

- hamowanie 

- postój 

Na każdym z tych etapów zużycie paliwa liczy się inaczej. Dla uproszczenia zacząć 

można od opisu liczenia spalania dla jazdy ze stałą prędkością. Pozostałe przypadki są 

podobne w liczeniu, różnią się nieco koncepcją o czym później. 

Jazda ze stałą prędkością, obliczanie zadania ze spalania 

Podstawowym wzorem, który jest wykorzystywany w liczeniu zadań ze spalania wygląda 

następująco: 

V� � �#-9� � 9� l 9N � 9O7P K� K�  

 



(2.6.1) 

Za pomocą tego wzoru wyznaczyć można obciążenie silnika w Nm. Mając tą wartość, 

odczytać można z charakterystyki uniwersalnej, jakie jest spalanie jednostkowe. Dalsze 

operacje przeprowadza się już na tym spalaniu jednostkowym. Do obciążeń w liczniku dodaje 

się obciążenie wzniesienia jeśli ruch odbywa się pod górkę, a odejmuje jeśli pojazd jedzie z 

górki. W tym wzorze K� oznacza przełożenie aktualnie zapiętego biegu. 

Do obliczenia spalania jednostkowego w tym przypadku wystarczy znać aktualną prędkość i 

bieg. Resztę rzeczy można wyliczyć z wcześniej podanych danych. Żeby policzyć spalanie na 

danym odcinku potrzeba jeszcze jednej danej, albo jak długo pojazd jedzie z zadaną 

prędkością albo jaką drogę ma pokonać. Mając te dane obliczane jest zużycie paliwa. 

Obliczenie ile gramów paliwa spalono: !� � �m T L3600 

         (2.6.2) 

 P – jest mocą generowaną z silnika przy danej prędkości czyli przy danych obrotach i 

obciążeniu, �m spalanie jednostkowe w g/kWh,  

 Mając policzone ile gramów paliwa spalono, oraz tego jaka była przejechana droga (prędkość 

stała), można policzyć spalanie paliwa na tym etapie. 

 W litrach na 100 km wygląda następująco: 

    

�H8,8JK� ,100 �!  �     !�A�   
  �10000     

(2.6.3) 

Gdzie s to przejechana droga w metrach, a A� to gęstość zastosowanego paliwa. 

 Spalanie w milach na galon (MPG) liczy się następująco: 

�H8,8JK� VTn �    �1609.34   
o !�A�3.785r

 

          (2.6.4) 

 Obliczanie spalania przy przyspieszaniu 

 Generalnie idea jest ta sama, odczytać zużycie z charakterystyki uniwersalnej. Jednak pojawia 

się problem w postaci niestałości prędkości i obrotów. Problem ten został rozwiązany poprzez 

podzielenie etapu na mniejsze części i przyjmowanie w nich, że obroty i prędkość jest stała. 



Symulacja posuwa się do przodu z krokiem delta t. Dodatkowo w każdym kroku wyliczane jest 

przyspieszenie (jest zmienne) i zmiana prędkości. W następnym kroku do prędkości dodawana jest jej 

zmiana i znów przez moment (delta t ) jest traktowana jako stała. 

 W ten sposób symulacja jest wykonywana do osiągnięcia jednego z trzech warunków. Albo 

czas przyspieszenia upływa, albo przejechana zostaje zadana droga i ostatnia możliwość, zostanie 

osiągnięta zadana prędkość. 

 Aby obliczyć przyspieszenie chwilowe należy przekształcić wzór 2.6.1. Należy posiadać jeszcze 

jedną daną, jaką jest uchylenie przepustnicy, czyli ile gazu wcisnął kierowca. 

 Mając procent uchylenia przepustnicy, można z charakterystyki odczytać jaką siłę generuje 

silnik. Czyta się, jaki jest na danych obrotach maksymalny moment obrotowy, i mnoży się przez 

procent uchylenia przepustnicy. Wtedy dostaje się siłę generowaną przez silnik i wstawia do 

przekształconego wzoru, wyliczając chwilowe przyspieszenie. 

8 �  s� V� ��C tuN�� P K� K� 3 �#v9� � 9� l 9Nw!  

 

s� uchylenie przepustnicy w % 

Zmiana prędkości: 

x> � 8 xL 

 Spalanie jednostkowe odczytywane jest z charakterystyki dla obciążenia s� V� ��C tuN��  
Oblicza się znowu ile gramów spalono w czasie delta t, po czym dodaje się do puli. Spalanie w 

l/100km i MPG, jest obliczane na końcu tego etapu uzyskuje się wtedy średnią wartość spalania dla 

etapu przyspieszania.  

Podczas przyspieszania jest wzięta pod uwagę sytuacja w której następuje zmiana biegu. W 

tym czasie samochód nie przyspiesza, i nie spala paliwa ponieważ silnik przy zmianie biegu „schodzi” 

z obrotów. 

Przewidziana jest sytuacja ruszania, przyjmuje się że ruszanie trwa 1 s, a spalanie wynosi 

wtedy 130% spalania na biegu jałowym. 

Spalanie podczas jazdy z rozpędu/zwalniania. 

Jak wspomniano w rozdziale 2.2 silnik nie spala paliwa podczas jazdy z rozpędu i hamowania 

samym silnikiem. W programie jest przewidziane jednak, że podczas redukcji biegów, komputer 

pokładowy robiąc tą redukcję poprawnie „przegazuje” silnik, innymi słowy wykona tzw. międzygaz 

dla wyrównania obrotów wałków poszczególnych biegów w skrzyni biegów. W momencie zmiany 

biegów (przyjęto czas  zmiany biegu na 0,25 s) zużyje  niewielką ilość paliwa (10% więcej niż spalanie 

na biegu jałowym). Taka technika jazdy jest poprawna z punktu widzenia trwałości skrzyni biegów i 

dynamiki jazdy. 



Na tym etapie występuje tylko takie spalanie. Natomiast występuje zjawisko zwalniania pojazdu. 

Opisane będzie w rozdziale 2.7. 

Spalanie podczas hamowania 

Sytuacja jak podczas jazdy z rozpędu. Zużycia paliwa praktycznie brak, opóźnienia powstają 

większe ponieważ aplikowane są dodatkowo hamulce. 

Spalanie na postoju. 

W programie podawana jest w parametrach wartość spalania silnika na biegu jałowym, zwykle 

przyjmuje się wartości od 0,5 do 2 l/h pracy. Postój ma swój czas, na tej podstawie wyliczane jest 

zużycie paliwa w gramach tym czasie. Nie pokonywana jest żadna droga, stąd nie liczone jest zużycie 

chwilowe w l/100km na tym etapie, ponieważ wyszłoby ono równe nieskończoność. 

Wynik symulacji 

Chcąc wyliczyć spalanie średnie na całej zadanej trasie dodaje się poszczególne przejechane 

odcinki drogi, jak również spalone paliwo w gramach. Wartości podstawia się do wzorów 2.6.3 i 2.6.4 

otrzymując spalanie średnie. 

2.7  Zwalnianie/ hamowanie 

 

Podczas zwalniania energia ruchu jest tracona na 3 rodzaje oporów. Opory powietrza, 

toczenia i opory wewnętrzne silnika. 

Do tej pory nie zostało jeszcze określone jak policzyć taki opór silnika. Jedną z możliwości jest 

wyliczenie oporu silnika na obrotach biegu jałowego poprzez znajomość faktu, ile paliwa jest 

zużywane właśnie podczas pracy na wolnych obrotach. Wystarczy jeszcze tylko znać, jaki jest 

to rodzaj paliwa (czy benzyna czy olej napędowy). Wiedząc co to za paliwo można określić 

jego wartość opałową i stopień sprawności takiego silnika. Tak więc wartość opałowa 

benzyny wynosi 46 kJ/g, sprawność silnika została określona na 15%, dla silnika diesla 

wartość opałowa oleju napędowego wynosi 43 kJ/g a sprawność 25%. Obroty biegu jałowego 

przyjęto na 800 obr/min. 

 

  

9	� ���%�E� %� E	ł�tu �
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Gdzie �HOm spalanie na biegu jałowym, |	� wartość opałowa paliwa, P���%�E�  sprawność 

silnika 

 

Opóźnienie dla zwalniania samym silnikiem jest liczone wg wzoru: 8 �  9� � 9� � 9N � 9	� ���%�E� %� E	ł�tu!  

 



Oczywiście to opóźnienie jest zmienne, ponieważ podczas zwalniania zmieniają się biegi, 

prędkość i tym samym występujące siły. Aby obliczenia były dobre, zastosowano metodę 

podobną jak w etapie przyspieszania, podzielono etap zwalniania na podetapy i z krokiem 

delta t przeprowadza się symulację do osiągnięcia jednego z trzech warunków (przejechanej 

drogi, czasu zwalniania, lub osiągnięcia żądanej prędkości). Za każdym razem liczy się nową 

wartość opóźnienia, wynikłą z niego zmianę prędkości i w danym podetapie przyjmuje się je 

jako stałe. 

 

Podczas hamowania oprócz wymienionych wcześniej oporów dodawana jest również siła 

oporu hamulców. Przyjmujemy, że hamowane są wszystkie koła. W samochodzie jest 

zainstalowany korektor siły hamowania przód/tył, nie zrywana jest przyczepność (tak jakby 

był wyposażony w ABS) 

Opóźnienie w tym wypadku obliczane jest ze wzoru: 

 

8� � z-μ � ;�7 {1 � 1�},  ! +~ -cos2 . � sin2 47 � 9� � 9	� ���%�E� %� E	ł�tu l !+ sin2
! 3 -μ � ;�7 {1 � 1�},  ! 4  

 

Gdzie H to rozkład siły hamowania między osiami. 

 

2.8 Napęd hybrydowy, idea zastosowania silnika elektrycznego do napędu pojazdu 

 

Oglądając bardzo pouczającą charakterystykę uniwersalną silnika spalinowego, można dojść 

do wniosku, że stosowanie silnika spalinowego do napędu samochodu je jest najlepszym 

możliwym rozwiązaniem. Silnik spalinowy pracuje ekonomicznie w wąskim przedziale 

obciążenia i obrotów. Maksymalny moment obrotowy uzyskuje mniej więcej w połowie 

zakresu obrotów. Moc za to dosyć późno. A przede wszystkim zużywa paliwo podczas 

postoju, w korkach, przy jeździe wolnej po mieście, pracuje w bardzo niekorzystnym zakresie 

obrotów i obciążeń. Pierwsza trudność to ruszanie. Silnik na wolnych obrotach jest niezwykle 

słaby. Dopiero wzrost obrotów powoduje wzrost momentu obrotowego.  

 

Praktycznie idealnym silnikiem do napędu samochodu wydaje się silnik elektryczny. Ma kilka 

niezaprzeczalnych zalet. Ale niektóre wady na razie dyskwalifikują go do używania we 

wszystkich rodzajach pojazdów.  

Zalety: 

- maksymalny moment obrotowy dostępny jest od zerowych obrotów. 

- silnik elektryczny jest w stanie dostarczyć wystarczającej mocy do napędu pojazdu 

- jest ekonomiczny i ekologiczny (en. elektryczna jako taka jest tania i szeroko dostępna, 

można ją pozyskać, nie tylko ze spalania różnego rodzaju paliw, ale również z elektrowni 

jądrowych lub źródeł odnawialnych) 

 

Wady 



- podstawową wadą silnika elektrycznego jest obecnie niemożność zmagazynowania w 

sensownym czasie, za pomocą sensownej wagi i wymiarów akumulatorów odpowiedniej 

ilości energii do zasilania takiego właśnie silnika.  

 

Właśnie z powodu tego ograniczenia stosowanie tylko silnika elektrycznego sprowadzało się 

do tej pory do eksperymentalnych, malutkich, wolnych samochodzików miejskich, w których 

zysk na zmniejszeniu masy i wymiarów silnika był całkowicie tracony na rozbudowany i ciężki 

zestaw akumulatorów. Zasięg takich pojazdów rzadko przekraczał 60 - 100 km co w 

większości przypadków dyskwalifikowało takie rozwiązania do masowego użytku. 

Zasięg współczesnych pojazdów z silnikiem diesla dochodzi do 1600 km dla samochodów 

osobowych i 6000 km na jednym baku dla ciężarówek (zbiorniki ponad 2000 litów przy 

spalaniu 35l/100 km). I oczywiście stacje benzynowe są co krok, tankowanie trwa max 5-10 

minut. Natomiast ładowanie pojazdów elektrycznych trwało co najmniej kilkanaście godzin. 

Rozwiązanie takie jest niedopuszczalne do szerokich zastosowań.  

 



 
Rys. 2.8.1 – Koncepcja napędu hybrydowego w Audi Q7 Hybrid 

 



Rozwój poszedł w dwóch kierunkach, oba wykorzystują energię zmagazynowaną w 

jakimś rodzaju paliwa. Pierwszy to ogniwa paliwowe przerabiające zmagazynowany w 

zbiornikach wodór na wodę i energię elektryczną. Rozwiązanie bardzo dobre, ale w dalszym 

ciągu w fazie eksperymentalnej, pojawiają się np. problemy ze zmagazynowaniem bardzo 

lotnego wodoru, jak i z jego pozyskaniem. 

Drugi to próba optymalizacji spalania silników spalinowych, czyli znane już 

komercyjne rozwiązania z napędem hybrydowym, czyli spalinowo-elektrycznym. W tym 

rozwiązaniu zblokowane są ze sobą 2 silniki i odpowiednia elektronika sterująca ich pracą w 

zależności od warunków ruchu.  

Ogólny algorytm pracy tych dwóch silników dobrze obrazuje rysunek 2.8.1. Tak 

wygląda współpraca dwóch silników w koncepcyjnym Audi Q7 Hybrid. W tym samochodzie 

silnik elektryczny zblokowany jest z silnikiem benzynowym 4,2 l V8 o mocy 355KM. Dając 

samochodowi osiągi jak w silniku V12, a spalanie na poziomie jednostek czterocylindrowych 

lub V6.  

Jak widać na rysunku 2.8.1 w ruchu pojazdu z napędem hybrydowym można wyróżnić 4 

zasadnicze tryby pracy. 

- praca silnika spalinowego i ładowanie za jego pomocą akumulatora (generator) 

- praca silnika spalinowego wspomaganego silnikiem elektrycznym (boosting) 

- odzysk energii ruchu pojazdu (recuperation) 

- praca tylko na silniku elektrycznym (electric) 

 

Są to cztery zasadnicze działania umożliwiające zoptymalizowanie procesu spalania paliwa przez 

pojazd. 

 

Więc po kolei.   

 Praca silnika spalinowego i ładowanie za jego pomocą akumulatora. Praca taka jest 

realizowana w przypadku, jeśli elektronika uzna, że energia zgromadzona ulega wyczerpaniu lub 

ulegnie wyczerpaniu w niedługim czasie. Najczęściej podczas jazdy z większą stałą prędkością 

>100 km/h. Silnik wtedy nie pracuje w optymalnym zakresie obciążeń, warto go dociążyć 

prądnicą, wtedy zaczyna pracować w polu najlepszego jednostkowego zużycia paliwa, zgodnie z 

charakterystyką uniwersalną. Energia zgromadzona zostaje w akumulatorach do późniejszego 

wykorzystania.  

Warto wspomnieć, że nie wykorzystuje się pełnej pojemności akumulatorów. Elektronika 

czuwa nad tym, aby praca akumulatora zawierała się w oknie od około 30% naładowania do 40%, 

dla kierowcy przy 40% naładowaniu wyświetlana jest informacja że akumulatory są pełne. Taka 

eksploatacja baterii wydłuża jej żywotność i producenci są w stanie zagwarantować pisemną 

gwarancją bezproblemowe działanie przez 8-10 lat i przebiegi rzędu 200-300 tys. km.  

Jeśli bateria jest naładowana, to przy większych prędkościach pracuje tylko silnik spalinowy 

bez dodatkowego dociążania.  

 

Wspomaganie silnika spalinowego elektrycznym. Taka praca realizowana jest generalnie 

podczas ostrzejszego przyspieszania. Kosztem energii zgromadzonej w akumulatorze generowany 

jest dodatkowy moment obrotowy i dzięki temu samochód może szybciej i sprawniej 

 



przyspieszyć, zużyte zostaje mniej paliwa, ponieważ proces trwa zdecydowanie krócej niż 

normalnie. Dodatkowo kierowca odczuwa dynamikę na poziomie znacznie mocniejszych i 

elastycznych jednostek napędowych. Wykorzystywana jest właściwość silnika elektrycznego 

który potrafi od zerowych obrotów dostarczyć maksymalny moment obrotowy. 

 

 Odzysk energii realizuje się podczas jazdy samochodu „z rozpędu”, silnik spalinowy wyłączany 

jest zupełnie, zakłada się obciążenie tylko prądnicą równe temu generowanemu przez silnik. Po 

naciśnięciu hamulca nie są one od razu aplikowane, zwiększane jest obciążenie prądnicowe, 

dopiero podczas mocnego lub gwałtownego hamowania uruchamiane są hamulce pojazdu. 

Odzyskiwana jest w ten sposób dość znaczna część energii ruchu, która stracona by była w 

postaci ciepła bezpowrotnie na hamulcach. 

 

 Podczas pracy na samym silniku elektrycznym zużywamy tylko energię z akumulatora. Taka 

praca ma miejsce, jeśli kierowca stoi w korku, i jedynie podjeżdża metr po metrze. Silnik 

spalinowy wtedy nie pracuje. Jeśli jedzie z niewielką prędkością i delikatnie operuje gazem to 

również jedzie na silniku elektrycznym. Zasięg jazdy na samym elektrycznym silniku nie jest 

imponujący i wynosi około 5-10 km, później do akcji musi włączyć się silnik spalinowy.  

 

Na tegorocznym salonie w Detroit można było oglądać amerykańską propozycję na 

samochód hybrydowy, czyli Chevrolet’a Volt . Jest warta wspomnienia ponieważ po pierwsze tą  

hybrydę można ładować przez noc normalnie z gniazdka sieci elektrycznej. Po drugie 3,5 

godzinne ładowanie wystarcza temu pojazdowi na pokonanie bez udziału silnika spalinowego aż 

70 km. Po trzecie w koncepcji napędu tego pojazdu całkowicie zrezygnowano z połączenia silnika 

spalinowego z kołami. Silnik spalinowy (benzynowy, trzycylindrowy, turbodoładowany) napędza 

tylko prądnicę ładującą akumulatory, może być dzięki temu dobrze odseparowany od reszty 

samochodu i dzięki temu wyciszony. Pracuje tylko w polu najlepszej sprawności i jednostkowego 

zużycia paliwa, tylko wtedy, gdy zabraknie energii do zasilania pojazdu.  Dzięki rezygnacji z 

połączenia silnika z kołami zbędne stało się również stosowanie skrzyni biegów, silnik elektryczny 

jest na tyle mocny, że bez trudu napędza pojazd bez udziału wieloprzełożeniowej skrzyni biegów. 

 

 Ogólnie znów widać taką tendencję, że ilu jest producentów, tyle różnych pomysłów na 

samochód hybrydowy. Niezaprzeczalną zaletą napędu hybrydowego jest to, że zasięg jest 

limitowany tylko pojemnością zbiornika paliwa, a nie akumulatora. Masa akumulatorów jest dużo 

niższa niż w pojazdach czysto elektrycznych. Optymalizacji poddane zostaje spalanie silnika 

spalinowego, oraz poprawia się znacznie dynamika ruchu przy obniżeniu spalania paliwa. Stanie 

samochodem w korku nie jest też ruiną finansową dla właściciela, ponieważ nie zużywana jest 

wtedy ani kropla paliwa. Nietrudno jest zgadnąć ile kosztowałaby „przyjemność” stania w korku 

przez godzinę z pracującym silnikiem 4,2l V8, z załączoną klimatyzacją i podjeżdżanie metr po 

metrze przez 1 km. Przy obecnej cenie benzyny kwoty idą w dziesiątki złotych na godzinę. Dzięki 

napędowi hybrydowemu taka „podróż” staje się znacząco lżejsza dla portfela kierowcy. 

 Znaczące zyski w spalaniu uzyskuje się właśnie dla stosunkowo dużych i mocnych silników 

benzynowych, dodając im jeszcze więcej siły. Z napędem elektrycznym dużo rzadziej blokowany 

jest silnik diesla, gdyż jest on sam w sobie dość oszczędny ale przy tym drogi w produkcji.  

Rozwiązania hybrydowe są okresem przejściowym pomiędzy pojazdami spalinowymi, a 

czysto elektrycznymi. Połączenie małych jednostek benzynowych z silnikiem elektrycznym nie 



zawsze daje pożądane efekty w postaci małego spalania paliwa. Jeśli jazda odbywa się głównie na 

trasie poza miastem z większą prędkością to lepszym wyborem jest z reguły nowoczesny silnik 

diesla z wtryskiem bezpośrednim i turbodoładowaniem.  

Pojazdy hybrydowe tak naprawdę są jeszcze pojazdami badawczymi i posiadają sporo wad i 

niedociągnięć. Nie zmienia to jednak faktu, że stają się modne i uważane są za „zielone”, czyli 

przyjazne środowisku. Nie zawsze jest to niestety prawdą. Dość często właśnie nowoczesny 

diesel, kojarzony niesłusznie z kopcącym na czarno trucicielem, okazuje się mocniejszy, szybszy 

bardziej oszczędny i ekologiczny, niż wychwalany samochód hybrydowy. Jednak krok w stronę 

samochodu elektrycznego musi zostać wykonany, a od czegoś zawsze trzeba zacząć. Większość 

producentów zaczyna od opracowania pojazdu hybrydowego. 

 W programie wykorzystana została koncepcja przedstawiona na przykładzie modelu Audi Q7 

Hybrid. 

 

 


