
 

 
 

 

        

 

Zdzisław CHŁOPEK  PTNSS–2015–3314 

 

The modeling basis of the pollutant emission and the fuel 

and energy consumption for internal combustion engines 

of motor vehicles 
 

The pollutant emission from a combustion engine is determined operating state of the engine, which is based 

on the phenomena characterizing the engine load, the speed and the thermal state. In modeling of the total 

pollutant emission from motor vehicles awarded modeling: structures of vehicles due to their use, multiplicity 

and intensity of the various categories of vehicles, vehicle use patterns and characteristics of the pollutant 

emission of according to engine operating condition. 
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Podstawy modelowania emisji zanieczyszczeń oraz zużycia paliwa i energii dla silników 

spalinowych pojazdów samochodowych 

 
Emisja zanieczyszczeń z silnika spalinowego jest zdeterminowana stanem pracy silnika, który jest zależny od 

zjawisk charakteryzujących obciążenie silnika, jego prędkość obrotową oraz stan cieplny. W modelowaniu 

całkowitej emisji zanieczyszczeń z pojazdów samochodowych wyróżniono modelowanie: struktury pojazdów ze 

względu na ich zastosowanie, liczności i intensywności użytkowania pojazdów poszczególnych kategorii, 

sposobów użytkowania samochodów oraz charakterystyk emisji zanieczyszczeń w zależności od stanu pracy 

silnika. 
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1. Wprowadzenie 

Jako model przyjmuje się w pracy twór uczy-

niony jako odwzorowanie przedmiotu poznania 

zgodnie z przyjętymi kryteriami, którego to tworu 

badania umożliwiają sformułowanie sądów odno-

szących się do tegoż przedmiotu poznania [7]. Mo-

delowanie to tworzenie i badania modeli [7]. Do 

badań modeli zalicza się przede wszystkim: analizę 

czyli zadanie proste (m.in. symulacje i prognozy 

zalicza się do analizy modeli), sterowanie czyli za-

danie odwrotne, identyfikację i analizę wrażliwości 

[7]. Badania nazywane prognozami zalicza się do 

analizy, zaś symulacje dotyczą przede wszystkim 

analizy, choć mogą również obejmować sterowanie 

i analizę wrażliwości. 

Modelowanie zużycia paliwa i energii oraz emi-

sji zanieczyszczeń w związku z użytkowaniem sa-

mochodów umożliwia nie tylko bilansowanie i pro-

gnozę, ale także badania symulacyjne zużycia pa-

liwa i energii oraz emisji zanieczyszczeń [2, 9, 10, 

12, 15, 18, 19, 21]. 

O ile całkowite zużycie paliwa i energii przez 

samochody może być – przynajmniej z możliwą do 

oszacowania dokładnością – zbilansowane, to wie-

dzy o całkowitej emisji zanieczyszczeń nie można 

zweryfikować żadnymi wynikami badań empirycz-

nych. W związku z tym jest uzasadnione postawie-

nie tezy, że jedynym sposobem wyznaczania cał-

kowitej emisji zanieczyszczeń jest jej modelowanie 

[9]. 

Od wielu lat prowadzi się prace nad modelowa-

niem emisji zanieczyszczeń z pojazdów samocho-

dowych, a przy okazji również nad modelowaniem 

zużycia paliwa i energii przez samochody. 

Największa część prac jest związana z progra-

mami komputerowymi do wyznaczania emisji za-

nieczyszczeń i zużycia paliwa dla zdefiniowanych 

kategorii pojazdów i warunków ich ruchu, np. 

z oprogramowaniem INFRAS AG [2, 13, 14], 

COPERT [12], MOVES [3, 19], MOBILE [18], 

CMEM [4, 20] czy VEMP [21]. 

Oprogramowanie opracowane przez szwajcarski 

ośrodek INFRAS AG służy do wyznaczania emisji 

drogowej i drogowego zużycia paliwa dla określo-

nych sytuacji drogowych, charakteryzujących się 

m.in. wartością średnią prędkości, oraz dla katego-

rii pojazdów, zarówno elementarnych, jak i sku-

mulowanych. Oprogramowanie COPERT (Com-

puter Programme to calculate Emissions from Road 

Transport – program komputerowy do obliczania 

emisji z transportu drogowego) zostało opracowane 

przez European Environment Agency – Europej-

skiej Agencji Środowiska (EEA). Oprogramowanie 
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to umożliwia nie tylko wyznaczanie charakterystyk 

emisji i zużycia paliwa, ale i bilansowanie całko-

witej emisji zanieczyszczeń i całkowitego zużycia 

paliwa. W [5] opublikowano wyniki trzynastolet-

nich prac w ETH (Eidgenössische Technische 

Hochschule – Federalny Szkoła Techniczna) Zurich 

nad emisją zanieczyszczeń w warunkach rzeczywi-

stego ruchu pojazdów. W Stanach Zjednoczonych 

Ameryki w United States Environmental Protection 

Agency – Agencji Ochrony Środowiska Stanów 

Zjednoczonych Ameryki (USEPA) w Office of 

Transportation and Air Quality – Biurze Transportu 

i Jakości Powietrza (OTAQ) opracowano programy 

MOVES (Motor Vehicle Emission Simulator – sy-

mulator emisji z pojazdów samochodowych) 

i MOBILE (Vehicle Emission Modeling Software – 

oprogramowania do modelowania emisji z pojaz-

dów) do symulacji emisji zanieczyszczeń z samo-

chodów. Model emisji zanieczyszczeń CMEM 

(Comprehensive Modal Emission Model – model 

kompleksowej modalnej emisji) został opracowany 

w Center for Environmental Research & Techno-

logy – Centrum Badań i Techniki Środowiska 

w kalifornijskiej uczelni technicznej Bourns Col-

lege of Engineering w Riverside. Oprogramowanie 

VEPM (Vehicle Emissions Prediction Model – mo-

del przewidywanej emisji z pojazdów) opracowano 

w Nowej Zelandii w Agencji Transportu – NZ 

Transport Agency. Istnieją również prace dotyczące 

szczegółowych badań emisji zanieczyszczeń z sa-

mochodów poruszających się w różnych warunkach 

[16, 17, 22, 23]. 

W literaturze mało jest prac o charakterze sys-

tematycznym, dotyczących emisji zanieczyszczeń 

i zużycia paliwa w związku z użytkowaniem pojaz-

dów samochodowym [6, 9, 10]. 

Podstawowym problemem modelowania emisji 

zanieczyszczeń oraz zużycia paliwa i energii jest 

duże zróżnicowanie właściwości poszczególnych 

samochodów, bardzo duża ich liczba oraz duża róż-

norodność warunków użytkowania pojazdów. 

Zróżnicowanie właściwości samochodów wynikają 

nie tylko z kategorii pojazdów, wynikającej z ich 

zastosowania, umownej wielkości, ale również 

z poziomu technicznego samochodów. W związku 

z tym najtrudniejszym zagadnieniem modelowania 

emisji zanieczyszczeń oraz zużycia paliwa i energii 

jest wyznaczenie charakterystyk tych wielkości, 

opisujących je w zależności od warunków użytko-

wania samochodów dla elementarnych ich kategorii 

zgodnie z przyjętymi kryteriami klasyfikacji. 

Poważnym problemem jest również wyznacze-

nie liczności i intensywności użytkowania samo-

chodów poszczególnych kategorii. O ile liczność 

można z pewnym przybliżeniem ocenić na podsta-

wie informacji o rejestracji pojazdów, to intensyw-

ności użytkowania, której miarą jest roczny prze-

bieg, jest trudna nawet do oszacowania [8]. 

Jeszcze trudniejszym problemem jest ocena 

specyfiki ruchu samochodów, która jest określona 

przez model ruchu w postaci przebiegu prędkości 

jazdy w dziedzinie czasu. Specyfika ruchu pojaz-

dów umożliwia zakwalifikowanie jazdy do katego-

rii ruchu w różnych sytuacjach drogowych, np. ru-

chu: w centrach miejskich, ulicach z sygnalizacją 

świetlną z określonym natężeniem ruchu itd., 

a w największym uproszczeniu – ruchu: w miastach 

(niekiedy z wyodrębnieniem zatorów ulicznych), 

poza miastami oraz na autostradach i drogach eks-

presowych. 

Trudnym zadaniem jest również opracowanie 

modelu emisji cząstek stałych pochodzących z in-

nych układów samochodu niż silnik spalinowy oraz 

związanych z ruchem pojazdu, np. z układu hamul-

cowego, współpracy ogumienia z nawierzchnią 

jezdną lub pyłów wzniecanych w ruchu samo-

chodu. 

Podstawowe założenie w modelowaniu emisji 

zanieczyszczeń oraz zużycia paliwa i energii to 

stwierdzenie, że natężenie zużycia paliwa, natęże-

nie zużycia energii oraz natężenie emisji zanie-

czyszczeń są wielkościami addytywnymi [9]. 

W odniesieniu do emisji zanieczyszczeń oznacza 

to, że przedmiotem modelowania są zanieczyszcze-

nia badane w czasie emisji, a nie te, które są wyni-

kiem przemian zachodzących w środowisku [9]. 

W związku z tym założeniem całkowite zużycie 

paliwa i całkowite zużycie energii oraz całkowita 

emisja zanieczyszczeń są superpozycją tych wiel-

kości z poszczególnych pojazdów w poszczegól-

nych warunkach ich użytkowania [9]. 

Przyjmuje się, że całkowite zużycie paliwa 

i całkowite zużycie energii oraz całkowita emisja 

zanieczyszczeń, związane z użytkowaniem pojaz-

dów drogowych z silnikami spalinowymi, są su-

mami zużycia paliwa i zużycia energii oraz emisji 

zanieczyszczeń dla stanów [2, 9, 12, 15]: 

 silnika spalinowego nagrzanego do ustabilizo-

wanej temperatury, 

 nagrzewania się silnika spalinowego, 

 parowania paliwa z układu paliwowego samo-

chodu. 

W niniejszej pracy podjęto się zadania usyste-

matyzowania zagadnień związanych z emisją za-

nieczyszczeń oraz zużyciem paliwa i energii 

w związku z użytkowaniem pojazdów samochodo-

wych. Zagadnienie te obejmują m.in. zakres mo-

delowania emisji zanieczyszczeń oraz zużycia pa-

liwa i energii. Przedstawiono zasadę bilansowania 

całkowitych: emisji zanieczyszczeń oraz zużycia 

paliwa i energii. W pracy zawarto także rozważania 

na temat wielkości charakteryzujących model ruchu 

pojazdu oraz wyznaczania charakterystyk emisji 

zanieczyszczeń oraz zużycia paliwa i energii 

Zostały również rozpatrzone szczegółowe zada-

nia modelowania w warunkach nagrzanego i na-

grzewającego się silnika oraz postoju samochodu. 
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2. Zakres modelowania zużycia paliwa 

i energii oraz emisji zanieczyszczeń 

związanych z transportem drogowym 

Zakres modelowania zużycia paliwa i energii 

oraz emisji zanieczyszczeń związanych z transpor-

tem drogowym obejmuje [2, 9, 12]: 

1) Modelowanie struktury samochodów ze 

względu na ich przeznaczenie – skumulowane 

kategorie samochodów:  

 samochody osobowe, 

 lekkie samochody ciężarowe (tzw. samo-

chody dostawcze), 

 samochody ciężarowe, 

 autobusy miejskie, 

 autobusy dalekobieżne, 

 motocykle, 

 motorowery. 

2) Modelowanie struktury samochodów ze 

względu na ich umowną wielkość, właściwo-

ści oraz poziom techniczny: 

 umowna wielkość ze względu na: dla 

samochodów osobowych i lekkich samo-

chodów ciężarowych oraz dla motocykli 

i motorowerów – objętość skokową silni-

ków spalinowych, dla samochodów cięża-

rowych oraz autobusów – masę maksy-

malną pojazdu, 

 rodzaj systemu spalania silnika spalino-

wego: silniki o zapłonie iskrowym i silniki 

o zapłonie samoczynnym, 

 rodzaj obiegu: silniki czterosuwowe i sil-

niki dwusuwowe, 

 poziom techniczny pojazdów drogowych 

ze względu na etap przepisów ochrony śro-

dowiska przed pojazdami drogowymi oraz 

ze względu na czas wprowadzenia pojaz-

dów na rynek, 

 zastosowane paliwa: benzynę silnikową, 

olej napędowy, skroplony gaz ropopo-

chodny, gaz ziemny. 

3) Modelowanie liczności i intensywności użyt-

kowania samochodów poszczególnych kate-

gorii; miarą intensywności użytkowania samo-

chodów są ich średnie przebiegi roczne. 

4) Klasyfikacja paliw, np.: benzyna silnikowa, 

olej napędowy, gaz ziemny, LPG, biopaliwa 

(estry olejów roślinnych, bioetanol). 

5) Modelowanie charakterystyk właściwości 

użytkowych poszczególnych kategorii samo-

chodów. 

6) Modelowanie ruchu samochodów: 

 rodzaj ruchu: w miastach, poza miastami 

oraz na autostradach i drogach ekspreso-

wych, 

 charakter ruchu w postaci modelu ruchu 

opisywanego przede wszystkim średnią 

prędkością pojazdu. 

7) Modelowanie temperatury otoczenia. 

8) Modelowanie czas postoju pojazdu przed 

rozruchem. 

9) Modelowanie długości drogi przebywanej 

przez pojazd przed rozruchem i po rozruchu. 

10) Modelowanie charakteru użytkowania pojazdu 

po rozruchu w postaci modelu ruchu opisy-

wana średnią prędkością pojazdu drogowego. 
 

3. Zagadnienie zerowymiarowych cha-

rakterystyk procesu prędkości samo-

chodu 

W celu opisu właściwości pojazdu ze względu 

na emisję zanieczyszczeń oraz zużycie paliwa 

i energii w różnych warunkach użytkowania po-

jazdu jest konieczne rozpatrzenie zagadnienia ze-

rowymiarowych charakterystyk procesu prędkości 

jazdy. 

Jako zerowymiarowe charakterystyki procesu 

prędkości można rozpatrywać m.in. następujące 

wielkości [2, 9]: 

 wartość średnia prędkości – v: AV[v]
1
, 

 mediana prędkości – M[v], 

 wartość średnia wartości bezwzględnej 

iloczynu prędkości i przyspieszenia – a: 

AV[Mod[v∙a]], 

 wartość średnia iloczynu prędkości i przy-

spieszenia dodatniego – a(+): AV[v∙a(+)], 

 wartość średnia wartości bezwzględnej 

przyspieszenia – AV[Mod[a]], 

 wartość średnia przyspieszenia dodat-

niego – AV[a(+)], 

 odchylenie standardowe prędkości – D[v], 

gdzie: v – prędkość, 

  AV – operator wartości średniej, 

  M – operator mediany, 

 Mod – operator wartości bezwzględnej, 

   a – przyspieszenie, 

  a(+) – przyspieszenie dodatnie. 
Do oceny zerowymiarowych charakterystyk 

prędkości jazdy wykorzystano testy charakteryzu-

jące ruch samochodu w różnorodnych warunkach 

ruchu. Do badań wybrano testy używane w Stanach 

Zjednoczonych Ameryki: FTP-75 (ang. Federal 

Test Procedure – Federalna Procedura Badawcza), 

US06 (ang. United States – Stany Zjednoczone), in. 

SFTP (ang. Supplemental Federal Test Procedure – 

dodatek do federalnej procedury badawczej), SC03, 

in. SC03 Supplemental Federal Test Procedure 

(ang. Supplemental Federal Test Procedure – do-

datek do federalnej procedury badawczej), HWFET 

(ang. Highway Fuel Economy Test – test do bada-

nia zużycia paliwa w warunkach dużych prędko-

                                                 
1 W pracy do argumentów funkcji uogólnionej (opera-

tora) [1] stosuje się nawiasy kwadratowe w odróżnieniu 

od stosowania nawiasów okrągłych dla argumenttów 

funkcji o wartościach liczbowych. 
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ści), IM240 (ang. Inspection & Maintenance – test 

do kontroli i obsługiwania), LE-92, in. UC (ang. 

California Unified Cycle – zunifikowany test kali-

fornijski) oraz ST01 – test stosowany w procedu-

rach badawczych [24]. Do modelowania ruchu sa-

mochodów w warunkach ekstremalnych wykorzy-

stano testy specjalne: test Stop and Go do symulacji 

ruchu samochodów w zatorach ulicznych [2] oraz 

test Autobahn (niem. Autobahn – autostrada) do sy-

mulacji ruchu samochodów na autostradach 

i drogach ekspresowych [2]. 

Dotychczasowe doświadczenia z wykorzystania 

charakterystyk zerowymiarowych procesu prędko-

ści samochodu uzasadniają wybór spośród wymie-

nionych następujących przede wszystkim: wartości 

średniej prędkości, wartości średniej wartości bez-

względnej iloczynu prędkości i przyspieszenia oraz 

wartości średniej iloczynu prędkości i przyspiesze-

nia dodatniego [2, 9]. 

Na rysunku 1 przedstawiono związek wartości 

średniej wartości bezwzględnej iloczynu prędkości 

i przyspieszenia oraz wartości średniej iloczynu 

prędkości i przyspieszenia dodatniego z wartością 

średnią prędkości we wszystkich rozpatrywanych 

testach. 
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Rys. 1. Związek wartości średniej wartości bezwzględnej 

iloczynu prędkości i przyspieszenia – AV[Mod[v·a]] oraz 

wartości średniej iloczynu prędkości i przyspieszenia do-

datniego – AV[v·a(+)] z wartością średnią prędkości – 

– AV[v] w testach 

 

Mimo niewielkiej wartości współczynnika ko-

relacji liniowej Pearsona (R ≈ 0,54), prawdopodo-

bieństwo nieodrzucenia hipotezy o braku korelacji 

liniowej wynosi około 0,11. Oznacza to, że można 

przyjąć, iż badane relacje mają charakter zależności 

rosnących. 

Na rysunkach 2 i 3 przedstawiono zależność 

wartości średniej iloczynu prędkości i przyspiesze-

nia dodatniego oraz wartości średniej iloczynu 

prędkości i przyspieszenia dodatniego od wartości 

średniej prędkości i od wartości średniej przyspie-

szenia dodatniego w we wszystkich rozpatrywa-

nych testach. 
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Rys. 2. Zależność wartości średniej iloczynu prędkości 

i przyspieszenia dodatniego AV[v·a(+)] od wartości śred-

niej prędkości – AV[v] i od wartości średniej 

przyspieszenia dodatniego – AV[a(+)] w testach 
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Rys. 3. Zależność wartości średniej iloczynu prędkości 

i przyspieszenia dodatniego AV[v·a(+)] od wartości 

średniej prędkości i od wartości średniej prędkości – 

– AV[v] i od wartości średniej wartości bezwzględnej 

przyspieszenia – AV[Mod[a]] w testach w testach 

 

Aproksymowana funkcją wielomianową stopnia 

drugiego wartość średnia wartości bezwzględnej 

iloczynu prędkości i przyspieszenia oraz aproksy-

mowana wartość średnia wartości iloczynu prędko-

ści i przyspieszenia dodatniego są rosnącymi funk-

cjami wartości średniej prędkości oraz wartości 

średniej wartości bezwzględnej przyspieszenia 

i wartości średniej przyspieszenia dodatniego. 

Ze względu na łatwość wyznaczania oraz – 

– w większości wypadków – dostępność informacji 

o różnych modelach ruchu pojazdów można przyjąć 

za najbardziej racjonalną do zastosowania wartość 

średnią prędkości jako charakterystykę zerowymia-

rową opisującą proces prędkości samochodu. 

 

4. Modelowanie całkowitych: zużycia 

paliwa i energii oraz emisji zanie-

czyszczeń związanych z transportem 

drogowym 

Całkowite zużycie paliwa i energii oraz całko-

wita emisja zanieczyszczeń są opisane wektorem: 

 TEF ,G,G PD       (1) 
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gdzie: GF – całkowite zużycie paliwa w cza-

sie t, 

GE – całkowite zużycie energii 

w czasie t, 

P – całkowita emisja zanieczyszczeń 

w czasie t. 
Całkowite zużycie paliwa i energii oraz całko-

wita emisja zanieczyszczeń w czasie t dla modeli 

ruchu opisanych wartością średnią prędkości wy-

nosi: 

   



K

1k

kkkAVkAV pNvHvD   (2) 

gdzie: vAVk – wartość średnia prędkości pojazdów 

kategorii k, 

Nk – liczność pojazdów kategorii k, 

pk – droga przebywana przez pojazd katego-

rii k w czasie t, 

K – liczba kategorii pojazdów 

Wektor H zawiera elementy, opisujące właści-

wości użytkowe samochodu, mianowicie: właści-

wości ekonomiczne ze względu na zużycie paliwa 

i energii oraz właściwości ekologiczne ze względu 

na emisję zanieczyszczeń: 

 drogowe zużycie paliwa – q, 

 drogowe zużycie energii – c, 

 emisja drogowa – b – wektor zawierający 

emisję drogową poszczególnych substancji. 

Zatem: 

 T,c,q bH       (3) 

W warunkach dynamicznych właściwości użyt-

kowe samochodu zależą w sposób operatorowy od 

przebiegów stanu pracy silnika spalinowego S [9] 

    tt SFH S      (4) 

Stan pracy silnika spalinowego jest okręcony 

przez [9]: 

 stan cieplny silnika – T, 

 intensywność pracy użytecznej silnika spali-

nowego – moc użyteczna – Ne: 

• prędkość obrotowa silnika – n, 

• obciążenie silnika: moment obrotowy – 

– Me, średnie ciśnienie użyteczne – pe. 

Można zatem zapisać właściwości użytkowe 

samochodu w warunkach dynamicznych jako za-

leżność operatorową przebiegów: prędkości obro-

towej, momentu obrotowego oraz stanu cieplnego 

silnika [9]. 

    t),t(M),t(nt e TFH S    (5) 

Jako stan cieplny silnika przyjmuje się zbiór 

temperatur części silnika oraz jego cieczy eksplo-

atacyjnych, takich jak: olej silnikowy i ciecz chło-

dząca silnik [9]. 

Stan pracy silnika samochodowego zależy od 

[9]: 

 procesu prędkości samochodu – v 

 warunków otoczenia: 

• wielkości charakteryzujących ukształtowa-

nie drogi, opisanych wektorem wartości R, 

• wielkości charakteryzujących warunki at-

mosferyczne, opisanych wektorem warto-

ści A. 

Zatem [9] 

    t),t(),t(),t(vt TARFH v   (6) 

Zależności właściwości użytkowych samochodu 

w warunkach dynamicznych są zależne w sposób 

operatorowy od przebiegów: prędkości samochodu, 

stanu cieplnego silnika oraz wektorów warunków 

otoczenia i wielkości charakteryzujących ukształ-

towanie drogi. 

Szczegółowe zasady modelowania emisji zanie-

czyszczeń oraz zużycia paliwa i energii są zależne 

od konkretnych stanów: silnika spalinowego na-

grzewającego się i nagrzanego do ustabilizowanej 

temperatury a także parowania paliwa z układu pa-

liwowego samochodu [2, 9, 12]. 

 

5. Modelowanie zużycia paliwa i energii 

oraz emisji zanieczyszczeń w warun-

kach ustabilizowanego stanu ciepl-

nego silników 

Dla ustabilizowanego stanu cieplnego silnika 

oraz stałych warunków otoczenia procesem deter-

minującym stan pracy samochodowego silnika spa-

linowego jest proces prędkości samochodu, zatem 

[9]: 

   )t(vt vFH       (7) 

Wartość średnia wielkości charakteryzujących 

właściwości użytkowe silnika w czasie  wynosi 

       


 


HvAV fFH dttv
1

;0t

0

 (8) 

i jest funkcją o wartościach liczbowych czasu . 

Można postulować aproksymację zależności 

operatorowej (8) funkcją o wartościach liczbowych 

z argumentem – wartością średnią prędkości 

    















 



dttv
1

;0t

0

fHAV   (9) 

Zatem 

       ;0tv;0t AVfHAV  (10) 

 

181



 

 
 

 

        

 

Wartość średnia prędkości wynosi 

      


 


AVv

0

AV fdttv
1

;0tv   (11) 

Można zastosować uproszczony zapis: 

   ;0tvv AVAV    (12) 

   ;0tAVAV HΗ    (13) 

 AVvfHAV       (14) 

Charakterystyka właściwości użytkowych sa-

mochodów kategorii k w zależności od ich prędko-

ści średniej vk wynosi: 

 kAVkHk vfH      (15) 

Można zatem wyróżnić poszczególne rozpatry-

wane charakterystyki właściwości użytkowych sa-

mochodów kategorii k w zależności od ich prędko-

ści średniej vk: 

 charakterystykę zużycia paliwa 

 kAVqkk vfq      (16) 

 charakterystykę zużycia energii 

 kAVckk vfc       (17) 

 charakterystykę emisji zanieczyszczeń 

 kAVbkk vfb      (18) 

Wyznaczanie charakterystyk właściwości użyt-

kowych samochodów poszczególnych kategorii jest 

zadaniem skomplikowanym, pracochłonnym i ko-

sztownym, wymaga bowiem przeprowadzenia 

badań empirycznych na hamowni podwoziowej 

zbioru samochodów zaliczanych do rozpatrywanej 

kategorii, dodatkowo w wielu testach dynamicz-

nych, reprezentatywnych dla zróżnicowanych wa-

runków ruchu. W wyniku międzynarodowych pro-

gramów naukowych powstały liczne zbiory wyni-

ków badań empirycznych i teoretycznych, wiające 

wyznaczanie charakterystyk właściwości użytko-

wych samochodów. Do najbardziej rozpowszech-

nionych zalicza się oprogramowania: INFRAS AG 

– HBEFA 3.2 [15], COPERT IV [12], a w Stanach 

Zjednoczonych Ameryki – MOBILE 6 [18]. 

Na podstawie baz danych, zawartych w opro-

gramowaniu INFRAS AG, opracowano charaktery-

styki emisji zanieczyszczeń dla pojazdów kategorii 

skumulowanej samochodów osobowych dla 2015 r. 

(rysunki 4–7). Zależności na wykresach zostały 

wyznaczone jako wynik aproksymacji funkcją 

wielomianową o stopniu 6 zbiorów dyskretnych 

wyników dla wartości prędkości średniej z krokiem 

jej dyskretyzacji równym 5 km/h. 
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Rys. 4. Charakterystyka emisji drogowej tlenku węgla – 

– bCO dla samochodów osobowych dla 2015 r. w 

zależności od prędkości średniej – vAV 
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Rys. 5. Charakterystyka emisji drogowej węglowodo-

rów – bHC dla samochodów osobowych dla 2015 r. 

w zależności od prędkości średniej – vAV 

 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0 20 40 60 80 100 120 140

vAV [km/h]

b
N

O
x
 [

g
/k

m
]

 
Rys. 6. Charakterystyka emisji drogowej tlenków 

azotu – bNOx dla samochodów osobowych dla 2015 r. 

w zależności od prędkości średniej – vAV 
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Rys. 7. Charakterystyka emisji drogowej cząstek sta-

łych – bPM dla samochodów osobowych dla 2015 r. 

w zależności od prędkości średniej – vAV 
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Na wykresach tych jest widoczna znaczna re-

gularność zależności, charakterystyczna dla proce-

sów determinujących emisję zanieczyszczeń w róż-

nych stanach silnika spalinowego, odpowiadają-

cych modelom ruchu samochodu. 

Istnieją również inne przykłady wyznaczania 

charakterystyk emisji zanieczyszczeń oraz zużycia 

paliwa i energii na podstawie wyników badań em-

pirycznych, m.in. z zastosowaniem metody Monte 

Carlo [6, 10, 11] – rysunki 8–9. 
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Rys. 8. Charakterystyka emisji drogowej węglowodo-

rów – bHC w zależności od prędkości średniej – vAV dla 

lekkiego samochodu ciężarowego z silnikiem o zapłonie 

samoczynnym wyznaczona z zastosowaniem metody 

Monte Carlo [6] 
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Rys. 9. Charakterystyka emisji drogowej dwutlenku 

węgla – bCO2 w zależności od prędkości średniej – vAV dla 

lekkiego samochodu ciężarowego z silnikiem o zapłonie 

samoczynnym wyznaczona z zastosowaniem metody 

Monte Carlo [6] 

 

 

6. Modelowanie zużycia paliwa i energii 

oraz emisji zanieczyszczeń w fazie 

nagrzewania się silnika spalinowego 

Właściwości użytkowe samochodu w fazie na-

grzewania się silnika spalinowego są opisane wek-

torem: 

 TEwFw ,G,G ww PD     (19) 

gdzie: GFw – dodatkowe zużycie paliwa w fazie 

nagrzewania się silnika spalinowego, 

GEw – dodatkowe zużycie energii w fazie 

nagrzewania się silnika spalinowego, 

Pw – dodatkowa emisja zanieczyszczeń 

w fazie nagrzewania się silnika spalinowego. 

Właściwości użytkowe samochodu w fazie na-

grzewania się silnika spalinowego modeluje się 

w postaci zależności operatorowej [9] 

  tv,l,,t 2a  ww BD    (20) 

gdzie: ta – temperatura otoczenia, 

t – czas postoju pojazdu przed rozru-

chem, 

I2 – długość drogi przebywanej przez 

pojazd po rozruchu, 

v(t) – charakter eksploatacji pojazdu 

w postaci modelu ruchu. 

 

7. Modelowanie zużycia energii i emisji 

zanieczyszczeń w związku z parowa-

niem paliwa z układu paliwowego 

samochodu 

Właściwości użytkowe samochodu w związku 

z parowaniem paliwa z układu paliwowego samo-

chodu są opisane wektorem: 

 TEeFe ,G,G ee PD     (21) 

gdzie: GFe – dodatkowe zużycie paliwa w związku 

z parowaniem paliwa z układu paliwowego, 

GEe – dodatkowe zużycie energii 

w związku z parowaniem paliwa  z układu 

paliwowego, 

Pe – dodatkowa emisja zanieczyszczeń 

w związku z parowaniem paliwa z układu 

paliwowego. 

Właściwości użytkowe samochodu w związku z 

parowaniem paliwa z układu paliwowego samo-

chodu modeluje się w postaci zależności operato-

rowej [9] 

 1a l,,t  ee BD     (22) 

gdzie: ta – temperatura otoczenia, 

t – czas postoju pojazdu przed rozruchem, 

I1 – długość drogi przebywanej przez pojazd 

przed wyłączeniem silnika. 

 

8. Podsumowanie 

Na podstawie przedstawionych rozważań 

można sformułować następujące wnioski: 

1) Modelowanie emisji zanieczyszczeń i zużycia 

energii jest jedynym sposobem uzyskania wie-

dzy o całkowitej emisji zanieczyszczeń i całko-

witym zużyciu energii w transporcie drogowym. 

W wypadku zużycia paliwa jest możliwe – 

– przynajmniej przybliżone – oszacowanie tej 

wielkości. 

2) Wiedza o całkowitym zużyciu paliwa i energii 

oraz całkowitej emisji zanieczyszczeń jest nie-

zbędna do celów bilansowania tych wielkości. 
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Informacje te są wykorzystywane do oceny od-

działywania na środowisko poszczególnych 

działań cywilizacyjnych. 

3) Wiedza, zdobyta w wyniku modelowaniu zuży-

cia paliwa i energii oraz emisji zanieczyszczeń, 

może być wykorzystana do prognozowania i po-

dejmowania – dzięki wynikom prognozowa-

nia – decyzji o planowanym rozwoju cywiliza-

cyjnym społeczeństw. 

Przykładem zastosowania modelowania emisji 

zanieczyszczeń z pojazdów samochodowych jest 

prognoza dla Polski do 2030 r. [8] – rysunek 10 

Wyniki prognozy są interesujące: mimo zwięk-

szania się liczności pojazdów samochodowych i ich 

przebiegów rocznych prognozuje się znaczne 

zmniejszenie emisji rocznej tlenków azotu. Podob-

nie jest w wypadku emisji cząstek stałych oraz – 

– w mniejszym stopniu – tlenku węgla i węglowo-

dorów [8]. 
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Rys. 10. Emisja roczna tlenków azotu – ENOx 

z samochodowych silników spalinowych w zależności od 

lat bilansowania – a (annus – rok): PC – samochody oso-

bowe, LDV – lekkie samochody ciężarowe, 

HDV – samochody ciężarowe i autobusy; 

T – pojazdy samochodowe [8] 
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