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Streszczenie 
W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych zużycia energii 
samochodu elektrycznego, w zależności od jego parametrów 
trakcyjnych, związanych z ruchem pojazdu. Wywnioskowano, że ze 
wzrostem zdolności do przyspieszania i pokonywania wzniesień 
zwiększa się zużycie energii. 
 

Wstęp  
Sektor transportu jest jednym z tych, które najbardziej 
przyczyniają się do znacznej emisji zanieczyszczeń  
do środowiska. Ze względu na unormowania światowe, mające 
na celu zmniejszenie emisji szkodliwych związków, 
konstruktorzy pojazdów opracowują nowoczesne rozwiązania 
technologiczne. Jedną z koncepcji konstrukcyjnych jest pojazd 
elektryczny wyposażony w: silnik/maszynę elektryczną, z 
którego poprzez przekładnie napęd przekazywany jest na koła; 
układ odzysku energii i magazynowania energii w postaci 
baterii. Obecnie produkowane są różne konfiguracje układów 
napędu elektrycznego [1]. Energia potrzebna do ruchu pojazdu 
jest pobierana z sieci elektrycznej lub odzyskiwana w trakcie 
hamowania samochodu i akumulowana w pakiecie baterii [2]. 
Produkowana energia elektryczna w Polsce, [3, 4-8],  
w przeważającej mierze jest z kopalnianych nośników energii 
(przede wszystkim z węgla kamiennego), przez co pojazdy 
elektryczne są negatywnie oceniane pod kątem emisji 
zanieczyszczeń w analizie Well – to – Whell [3,5,8].  Istnieje jednak 
możliwość „przesunięcia” miejsc źródeł emisji zanieczyszczeń  
z obszarów największych zagrożeń – z centrów wielkich 
aglomeracji miejskich do miejsc położenia elektrowni [3, 5, 7, 8]. 
Emisja zanieczyszczeń, w procesie wytwarzania energii 
elektrycznej, jest pośrednio związana ze zużyciem energii 
pojazdu zależnym od różnych czynników. Można do nich 
zaliczyć warunki drogowe, sposób kierowania pojazdu oraz 
parametry techniczno – eksploatacyjne samochodu. Mają one 
wpływ na wielkość zużycia energii pojazdu podczas cyklu 
jezdnego. Prowadzone badania wartości zużycia energii 
pojazdu elektrycznego, o masie 1549 kg, zasilanego 
akumulatorami litowo-jonowymi odpowiadały zmierzonej 
wartości równej 15 kWh/100 km [10].  
Eksperymentom było poddawane również jednostkowe zużycie 
energii samochodu elektrycznego, które zostało przedstawione 
na podstawie następującej zależności [10,11]: 
 

d
EC = , (1) 

gdzie:  
E – wartość pobranej energii [kWh, Wh], 
d – dystans pokonany przez pojazd podczas badania [km].  

Wyniki pomiaru tego wskaźnika pojazdu elektrycznego 
charakteryzującego się masą 1360 kg i współczynnikiem oporu 
powietrza cx = 0.5,  w oparciu o testy obowiązujące na terenie 
Ameryki Północnej, a więc przeprowadzone testy miejskie – 
UDDS (Urban Dynamometer Driving Schedule),  pozamiejskie – 
HWFEDS (Highway Fuel Economy Driving Schedule) zwane też 
– HWFET (Highway Fuel Economy Test) oraz  US 06 
(Supplemental Federal Test Procedure – SFTP) odpowiadały 
kolejno następującym wartościom - 137 Wh/km, 165 Wh/km, 
249 Wh/km [12, 13].  
Na podobnym poziomie przedstawiało się jednostkowe zużycie 
energii pojazdu elektrycznego Zilent Courant, którego wartość 
zawierała się w przedziale od 155 Wh/km do 223 Wh/km [12]. 
Eksperymenty dotyczące zużycia energii pojazdu były 
prowadzone w oparciu o cykle jezdne. Jednym z nich był test 
NEDC, a wyniki tego parametru dla różnych typów samochodów 
elektrycznych zostały przedstawione na rys.1 [14].  
 
1. Cel badań 
Celem badań było wyznaczenie zużycia energii pojazdu 
elektrycznego w zależności od uzyskiwanych przez niego 
określonych właściwości trakcyjnych. 
 
2. Obiekt badań i metodyka badań 
Obiektem badań był samochód elektryczny Nissan Leaf, 
którego parametry techniczne pojazdu zostały przyjęte zgodnie 
z danymi producenta [13,14].  

 

Rys. 1. Średnie zużycie energii pojazdów elektrycznych [14] 
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Charakterystyka silnika elektrycznego pojazdu Nissan Leaf 
(rys.2) przedstawiała pole podaży momentu obrotowego silnika 
w zależności od jego prędkości obrotowej. Moment obrotowy 
osiągał wartość maksymalną wynoszącą 254 Nm w zakresie 
prędkości obrotowej od 0–3000 obr/min, a następnie wraz ze 
wzrostem prędkości obrotowej jego wartość spadała i osiągnęła 
wartość minimalną przy prędkości obrotowej 10500 obr/min. 
Na wykresie zostały również zaznaczone pola sprawności 
ogólnej silnika elektrycznego, która zmieniała się w zakresie od 
85–95% i była zależna od wartości obciążenia (momentu 
obrotowego silnika) i prędkości obrotowej. 
Silnik charakteryzował się największą sprawnością (wynoszącą 
95%) w zakresie średnich prędkości obrotowych (od około 4000 
obr/min do około 7500 obr/min) i w zakresie średnich obciążeń 
(od około 50 Nm do około 150 Nm). Wartość momentu 
obrotowego wynosząca 150 Nm nie była osiągana dla każdej 
prędkości obrotowej silnika ze względu na ograniczającą pole 
podaży momentu obrotowego hiperbolę stałej mocy silnika. 
 

 
Rys. 2. Charakterystyka parametrów roboczych silnika 
elektrycznego pojazdu Nissan Leaf [13] 
gdzie: Motor torque – moment obrotowy, Motor Speed – 
prędkość obrotowa, Efficiency – sprawność ogólna 

3. Metodyka badań 
Wykorzystując obiekt badań i charakterystykę momentu 
obrotowego silnika elektrycznego, zastosowanego w pojeździe, 
wyznaczono charakterystyki symulacyjnego zużycia energii 
pojazdu w zależności od jego prędkości i przyspieszenia 
/pochylenia wzniesienia. 
Do badań symulacyjnych przyjęto następujące warunki ruchu: 
− współczynnik oporu toczenia kół  = 0.012, 
− masa pasażerów i ładunku – 250 kg, 
− gęstość powietrza = 1.168 kg/m3, 
− ciśnienie zewnętrze = 100 kPa, 
− temperatura zewnętrzna = 250C (298 K). 

 

4. Wyniki badań 
Na podstawie poniższej charakterystyki (rys.3) należy 
zauważyć, że wykorzystanie dostępnej wartości przyspieszenia 
znacząco zwiększa zużycie energii. Przykładowo - zużycie 
energii dla ruchu pojazdu z prędkością 50 km/h i wartością 
przyspieszenia równą 0.5 m/s2 powoduje ponad pięciokrotnie 
większe zużycie energii w stosunku do ustalonego ruchu 
pojazdu z tą prędkością.  
Dla prędkości 90 km/h i wartości przyspieszenia 0.5 m/s2 
zużycie energii jest prawie czterokrotnie większe w porównaniu 
z ruchem ustalonym. 

Maksymalne zużycie energii (dla przyspieszenia równego  
2 m/s2) wynosi od 212.474 kWh/100 km (dla prędkości 10 km/h) do 
197.791 kWh/100km (dla prędkości 40 km/h). Krzywe zużycia 
energii dla wartości przyspieszenia równej 1.5, 1 m/s2 są położone 
nieco niżej i charakteryzują się niższym zużyciem energii.  

 
 

Rys. 3. Charakterystyka zużycia energii pojazdu (pokonywanie 
oporów bezwładności) 
 
Na podstawie charakterystyki z poniższego rysunku (rys. 4) 
należy zauważyć, że ruch pojazdu pod wzniesienie znacząco 
zwiększa zużycie energii . Przykładowo -zużycie energii dla 
ruchu pojazdu z prędkością 50 km/h podjeżdżającego pod 
wzniesienie o pochyleniu 5 %, powoduje prawie czterokrotnie 
większe zużycie energii w stosunku do ruchu pojazdu po 
gładkiej nawierzchni.  

 

Rys. 4. Charakterystyka zużycia energii pojazdu (pokonywanie 
oporów wzniesienia) 
 
Dla prędkości 90 km/h i wartości pochylenia wzniesienia 5% 
zużycie energii jest prawie dwa i pół razy większe w porównaniu 
z ruchem pojazdu po gładkiej nawierzchni. 
Maksymalne zużycie energii (dla pochylenia wzniesienia 
równego 40 %) wynosi od 250.36 kWh/100 km (dla prędkości 10 
km/h) do 245.45 kWh/100km (dla prędkości 30 km/h). Krzywe 
zużycia energii dla wartości pochylenia wzniesienia równej 35, 
30, 25, 20, 15, 10% są położone nieco niżej i charakteryzują się 
niższym zużyciem energii.  
 

Wnioski końcowe 
Wzrost wartości właściwości trakcyjnych, wiąże się ze 
zwiększeniem zużycia energii pojazdu. Każdej z linii 
odpowiadającej określonej wartości parametru eksploatacyjnego 
odpowiada przebieg linii zużycia energii pojazdu nieznacznie 
różnicy się w całym użytecznym zakresie prędkości pojazdu. 
Jest to spowodowane zmienną sprawnością silnika 
elektrycznego charakteryzującego się lepszym wykorzystaniem 
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energii w zakresie średnich i wyższych prędkości obrotowych 
oraz obciążeń. 
W rzeczywistych warunkach ruchu prąd obciążający baterię 
akumulatorów jest większy, a wynika to z wykorzystania   
podstawowych (np. oświetlenie pojazdu) i dodatkowych 
odbiorników elektrycznych (ogrzewanie, klimatyzacja, radio).  
Analiza zużycia energii nie uwzględnia zmiennych warunków 
ruchu opisywanych za pomocą testów jezdnych (np. NEDC, 
FTP, WLTC). 
Zagadnienia te będą rozpatrywane w kolejnych badaniach 
autora.    
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Relationships between energy consumption and 
traction parameters of electric vehicle   

This paper presents simulation research results of electric vehicle 
energy consumption in dependence of traction parameters. Increase of 
acceleration ability and gradeability increases energy consumption of 
vehicle. 
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