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Mateusz PASZKO 

KONCEPCJA METODY ZMNIEJSZANIA OPORU AERODYNAMICZNEGO  

AUTOBUSU MIEJSKIEGO POPRZEZ ZASTOSOWANIE POWŁOK POROWATYCH 

NA WYBRANYCH ELEMENTACH NADWOZIA 

 

W niniejszym artykule przedstawiono rozważania, dotyczące możliwości zmniejszenia oporu aerodynamicznego autobusu 

miejskiego, poprzez pokrycie wybranych elementów nadwozia materiałem o strukturze porowatej. W pracy przybliżono zjawi-

ska zachodzące w warstwie przyściennej w trakcie opływu powierzchni wyposażonej we wgłębienia. Ponadto, przedstawiono 

koncepcyjną modyfikację wybranych stref karoserii autobusu miejskiego, w celu ograniczenia oporu aerodynamicznego. 

 

WSTĘP 

Przepływ powietrza w otoczeniu poruszającego się pojazdu 
wywołuje siły i momenty sił aerodynamicznych, które w sposób 
istotny wpływają na poziom oporów jazdy i stateczność kierunkową. 
Bez względu na to, z jaką prędkością porusza się dany pojazd, 
zawsze część mocy napędowej pojazdu zostaje utracona na poko-
nanie oporów aerodynamicznych, które bezpośrednio przekładają 
się na zużycie paliwa. Aerodynamika od dawna stanowi jedno z 
dominujących zagadnień podczas projektowania nowych pojazdów, 
nie tylko samochodów osobowych ale właściwie wszystkich środ-
ków transportowych, w tym również autobusów miejskich. Spowo-
dowane jest to dążeniem do możliwie jak największego ogranicze-
nia zużycia paliwa i emisji szkodliwych substancji, na co aerodyna-
mika ma zasadniczy wpływ.  

Jedną z metod ograniczania oporu na powierzchniach narażo-
nych na działanie strumieni płynu jest stosowanie specjalnie opra-
cowanych wgłębień w powierzchni. Należy zauważyć, że w tych 
rozwiązaniach wgłębienia zmniejszają całkowite opory kształtu, co 
skutkuje znacznie niższą wartością ogólnego współczynnika oporu 
aerodynamicznego lub hydrodynamicznego. Aby działanie wgłębień 
było skuteczne, geometria powierzchni musi być dostosowana do 
specyficznych warunków przepływu w danym zagadnieniu. W 
związku z powyższym, wgłębienia powierzchni mogą również być 
zastosowane w celu zmniejszenia oporu aerodynamicznego pojaz-
dów, w tym autobusów miejskich. Przedstawiona praca jest konty-
nuacją z cyklu prac mających na celu ograniczenie oporu aerody-
namicznego autobusów miejskich, a tym samym zwiększenia ich 
sprawności i obniżenia kosztów eksploatacji. Przedstawione w 
pracy rozważania stanowią wstęp do dalszych prac badawczych i 
opracowywanych modeli symulacyjnych. 

1. ZJAWISKO ODERWANIA WARSTWY PRZYŚCIENNEJ 
PODCZAS OPŁYWU POWIERZCHNI POROWATEJ 

Na każde ciało opływane lub poruszające się w płynie lepkim 
działają siły ciśnienia i naprężeń stycznych, a na jego powierzchni 
powstaje cienka warstwa płynu nazywana warstwą przyścienną. 
Przez to pojęcie rozumiany jest zarówno obszar przyścienny two-
rzący się na opływanej nieprzenikliwej powierzchni, jak i warstwa 
graniczna tworząca się w przepływie swobodnym, otoczonym prze-

pływem potencjalnym (struga zatopiona, ślad za opływanym cia-
łem). W wyniku działania sił przylegania (adhezji), w warstwie przy-
ściennej występują intensywne zmiany prędkości od zera na po-
wierzchni ciała do wartości równej prędkości płynu poza nią. Między 
warstwą przyścienną, a głównym strumieniem płynu nie ma wyraź-
nego rozgraniczenia, w związku z tym nie można ściśle zdefiniować 
zasięgu warstwy. Według [1,2,3,4] zwykle przyjmuje się, że warstwa 
przyścienna sięga do miejsca, w którym prędkość jest o 1% niższa 
od prędkości przepływu potencjalnego, tj. prędkości, jaka ustaliłaby 
się w tym punkcie podczas przepływu płynu doskonałego. Podczas 
opływu ciała zmienia się prędkość przepływu wzdłuż zewnętrznej 
granicy warstwy przyściennej. Zmiana prędkości przepływu bezpo-
średnio wiąże się ze zmianą ciśnienia. Połączenie zjawisk napływu 
płynu zza tylnej części obiektu oraz jego dalszego przepływu, sił 
lepkości i wynikających z tego sił tarcia powoduje wystąpienie zja-
wiska zwrotnej cyrkulacji płynu. Mechanizm powstawania wirów 
oraz ich rozprzestrzeniania się jest ściśle związany z parametrami 
geometrycznymi opływanego ciała jak również parametrami płynu. 
Mechanizm oderwania warstwy przyściennej dla opływu gładkiej 
powierzchni został szczegółowo opisany w pracach [3,4,5].  

Nieco inne zagadnienie stanową zjawiska zachodzące podczas 
opływu struktury, wyposażonej we wgłębienia powierzchni. Sku-
teczne zastosowanie wgłębień na powierzchni piłeczki do golfa 
zainspirowało inżynierów aerodynamiki pojazdowej i przyczyniło się 
do powstania wielu badań i prac naukowych. Zgodnie z [6,7,8], 
piłeczka golfowa o wgłębionej powierzchni może poruszać się wyżej 
oraz dalej w porównaniu do takiej samej piłeczki z powierzchnią 
gładką.  

 

 
Rys. 1. Porównanie opływu struktury piłeczki gładkiej (strona lewa) 
z opływem piłeczki z wgłębieniami (strona prawa) z oznaczeniem 
punktów oderwania przepływu (czerwone strzałki), [14] 
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W pracy [8] wykazano, że bardzo niski współczynnik oporu ae-
rodynamicznego piłeczki golfowej jest wynikiem powstawania ode-
rwania przepływu w strefie wgłębień. W konsekwencji profile pręd-
kości przepływu zostają ponownie zagęszczone, a wystąpienie 
punktu przegięcia B (prędkość płynu jest równa zero), odpowie-
dzialnego za wystąpienie oderwania strugi, zostaje oddalone w 
czasie.  

 

Generacja turbulencji w wyniku 
niestabilności warstwy lepkościowej 

Wgłębienie
Strefa oderwania 

przepływu

Strefa ponownego 
  przyklejenia   

przepływu

 
Rys. 2. Schemat warstwy przyściennej przy opływie struktury z 
wgłębieniami, [8] 

W pracy wykazano również, że pary wirów są okresowo wyrzu-
cane z centralnej części każdego wgłębienia, gdzie zwiększają 
intensywność turbulencji. Okazuje się, że małe turbulencje, genero-
wane podczas opływu piłeczki z wgłębieniami, powodują występo-
wanie turbulencji przy niskich wartościach liczby Reynoldsa, co w 
przypadku opływu ciała sferycznego powoduje opóźnienie oderwa-
nia przepływu. Małe turbulencje przyczyniają się tym samym do 
ograniczenia dużych turbulencji, co w konsekwencji prowadzi do 
zmniejszenia oporu aerodynamicznego. Porównanie wyników oporu 
aerodynamicznego dla badanych modeli przedstawiono na rys. 3. 
Uzyskane wyniki wskazują na znaczny wpływ wgłębień na współ-
czynnik oporu, przy niskich wartościach liczby Reynoldsa. 
 

 
Rys. 3. Porównanie oporu dla badanych próbek, [8] 

Badania podkreślają również, że niezwykle ważne zagadnienie 
stanowi kontrola generowania pęcherzyków rozdzielających (odry-
wania i ponownego przyklejania linii przepływu do powierzchni 
opływanego ciała). Wynika stąd potrzeba zmiany geometrii wgłębień 
wraz ze zmianą charakterystyki przepływu. Wniosek ten został 
potwierdzony w pracy [7], gdzie przedstawiono symulację nume-
ryczną opływu piłeczki golfowej, wykonaną z wykorzystaniem meto-
dy DNS (Direct Numerical Simulation). Wizualizacje przepływów 

wskazują na różnice w cechach separacji w zależności od wartości 
liczby Reynoldsa. 

 

 
Rys. 4. Uśrednione w czasie kontury prędkości; (a) Re = 2.5x104, 
(b) Re = 1.1x105, [7] 

2. ZJAWISKO ODERWANIA WARSTWY PRZYŚCIENNEJ 
PODCZAS OPŁYWU POWIERZCHNI POROWATEJ 

Pomimo pozytywnego wpływu wgłębień na zmniejszenie oporu 
aerodynamicznego na przykładzie piłeczek golfowych, nasuwa się 
istotne pytanie, czy przedstawione podejście można z powodzeniem 
wykorzystać w innych zagadnieniach inżynierskich, np. opływie 
nadwozia pojazdu. Wiele prac wskazuje na negatywny wpływ 
zwiększania chropowatości powierzchni na opory jakie stawia opły-
wane ciało. W pracy [9] zbadano rolę chropowatości powierzchni na 
właściwości płata lotniczego. W pracy wykazano, że współczynnik 
oporu wzrasta wraz ze wzrostem chropowatości powierzchni. W 
pracy [10] zbadano wpływ chropowatości powierzchni skorupy na 
współczynnik oporu żółwia morskiego. Autorzy pracy również wyka-
zali, że wzrost chropowatości powierzchni skorupy powoduje wzrost 
oporu hydrodynamicznego. W pracy [11] wykazano, że wzrost 
chropowatości kadłuba statku bezpośrednio wpływa na zwiększenie 
zużycia paliwa, czego główną przyczyną jest wzrost oporu aerody-
namicznego. W pracy [12] przeprowadzono dwuwymiarowe symu-
lacje numeryczne w celu zbadania wpływu chropowatości po-
wierzchni na efektywność płata lotniczego. Uzyskane wyniki również 
wykazują, że wzrost chropowatości prowadzi do wzrostu współ-
czynnika oporu.  

Skuteczność struktury porowatej na zmniejszenie oporu aero-
dynamicznego pojazdu została przeanalizowana w popularnym 
programie telewizyjnym „Pogromcy Mitów” wyemitowanym w 2009 
roku. Prowadzący program poddali analizie zużycie paliwa auta 
osobowego, początkowo z klasyczną strukturą, po czym wykonali 
na powierzchni auta wgłębienia przypominające geometrią, te spo-
tykane na powierzchni piłeczek golfowych, rys.5. 

 

 
Rys. 5. Ford Taurus poddany modyfikacji, [6] 

Zużycie paliwa auta z nadwoziem wyposażonym we wgłębienia 
zostało obniżone o 11% w porównaniu do nadwozia przed modyfi-
kacją. Pomimo, że nie były to oficjalne badania, przeprowadzone 
testy pokazały, że istnieje możliwość zastosowania struktury poro-
watej jako pokrycia karoserii pojazdu, w celu ograniczenia zużycia 
paliwa. W związku z powyższym, za zasadne uważa się przepro-
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wadzenie analizy i możliwości zastosowania modyfikacji powierzch-
ni poprzez wykorzystanie struktury porowatej jako pokrycia po-
wierzchni pojazdów użytkowych takich jak np. autobusy miejskie. 

3. KONCEPCYJNA METODA OGRANICZENIA OPORU 
AERODYNAMICZNEGO 

Modyfikacja polega na pokryciu wybranych elementów nadwo-
zia strukturą porowatą. Przyjęty do analizy pojazd to popularny, 
współczesny autobus miejski Mercedes Conecto, rys. 6. 

 
Rys. 6. Model autobusu przyjęty do modyfikacji, [14] 

 
Strefy nadwozia wybrane do modyfikacji zostały wytypowane 

na podstawie badań rozkładu ciśnienia, przedstawionych w pracy 
[13], a mianowicie: 
– krawędzie powyżej przedniej szyby, 
– krawędzie natarcia poniżej przedniego zderzaka, 
– modyfikacja tylnych zaokrągleń karoserii – krawędź spływu 
– pokrycie elementów na dachu (szyby wentylacji itp.) 
– krawędzie natarcia oraz spływu elementów wentylacji i klimaty-

zacji. 
Zgodnie z wnioskami płynącymi z prac [9-12] stosowanie wgłę-

bień powierzchni płaskich prowadzi do zwiększenia oporu aerody-
namicznego. Zastosowanie jednak dołeczków na krawędziach 
natarcia i spływu płynu powoduje, tak jak podczas opływu struktury 
piłeczki golfowej, oddalenie strefy oderwania przepływu, a w konse-
kwencji zmniejszenie oporu aerodynamicznego. Model autobusu 
przed modyfikacją, z oznaczeniem charakterystycznych stref prze-
znaczonych do modyfikacji, przedstawiono na rys. 7. Geometrię 
wykonano na podstawie wymiarów rzeczywistego autobusu, wyko-
rzystując oprogramowanie Autodesk Fusion 360. 

 

 
Rys. 7. Oznaczenie stref przeznaczonych do modyfikacji (kolor 
czerwony) 

 
Zmiana struktury elementów karoserii już istniejących jak i no-

wych autobusów na powierzchnię z wgłębieniami, wiązałaby się 
przede wszystkim z wysokimi kosztami oraz problemami technolo-
gicznymi. Rozwiązaniem bardziej praktycznym, umożliwiającym 
jednocześnie znaczne ograniczenie kosztów jest zastosowanie 
dodatkowego, zewnętrznego pokrycia karoserii, materiałem osobno 
przygotowanym. Jednym z takich rozwiązań są obecnie powszech-
nie stosowane folie ochronne. Ich głównym zadaniem jest ochrona 
lakieru samochodowego i innych delikatnych elementów przed 
efektami uderzeń kamieni i żwiru, rysami, resztkami od owadów, 
plamami od smoły, asfaltu i chemii motoryzacyjnej oraz przed 
starzeniem od warunków pogodowych, w tym promieniowania 
ultrafioletowego. Folia z odpowiednimi wgłębieniamu, mogłaby być 

stosunkowo łatwa oraz tania do wyprodukowania. Koncepcję folii z 
dołeczkami przedstawiono na rys. 8. 

 

Geometria pojedyńczego 
wgłębienia

H
C

DC

H
F

 
Rys. 8. Struktura folii z wgłębieniami powierzchni 

 
Wymiary charakterystyczne każdego z parametrów muszą być 

dobrane na podstawie parametrów pracy danego pojazdu. Najbar-
dziej zasadne wydaje się więc dopasowanie rozwiązania do śred-
nich warunków przejazdowych danego autobusu. Z drugiej jednak 
strony, największy efekt można osiągnąć dla maksymalnych pręd-
kości przejazdowych. Projektowanie więc ochronnej folii aerodyna-
micznej wymaga konsensusu pomiędzy parametrami użytkowymi, a 
maksymalnymi. Odpowiedni dobór geometrii pokrycia stanowi nie-
zwykle ważne zagadnienie w celu odpowiedniego zaprojektowania 
geometrii wgłębień do wartości liczby Reynoldsa towarzyszących 
danemu zagadnieniu. 

 

  

  

  

  
Rys. 9. Porównanie wybranych elementów modelu autobusu przed 
modyfikacją (strona lewa) i po modyfikacji (strona prawa) 

W – szerokość arkusza folii 
L – długość arkusza folii 
HF – wysokość folii 
HW,HL – odległości pomiędzy 
liniami osadzenia wgłębień  
DH – średnica sfery tworzącej     
wgłębienie 
HC – głębokość wgłębienia 
RH – promień sfery 
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PODSUMOWANIE 

W pracy została przedstawiona koncepcyjna metoda zmniej-
szenia oporu aerodynamicznego, poprzez pokrycie wybranych 
elementów karoserii autobusu miejskiego, powierzchnią z wgłębie-
niami. Przedstawioną koncepcję należy zweryfikować i zoptymali-
zować w środowisku CDF, a następnie model poddać testom sta-
nowiskowym w tunelu aerodynamicznym. Ważne zagadnienie 
stanowi również aktywna kontrola nad geometrią wgłębień w zależ-
ności od prędkości pojazdu, a co za tym idzie zmieniających się 
warunków przepływu. Jest to jednak proces niezwykle skompliko-
wany, a zarazem kosztowny. Należy pamiętać, że w zależności od 
rodzaju aplikacji, zjawiska towarzyszące opływowi obiektu mogą 
skutkować zmniejszeniem lub zwiększeniem oporu aerodynamicz-
nego. W przypadku pojazdów użytkowych takich, jak autobusy 
miejskie, ważne jest dopasowanie rozwiązania, do średniej prędko-
ści autobusu. W kolejnych pracach przedstawiony zostanie model 
numeryczny oraz wyniki symulacji i analizy wpływu pokrycia karose-
rii autobusu miejskiego na opór aerodynamiczny. 
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Conception of method of city bus aerodynamic drag reduction 
by using porous coatings on selected bus body elements  

This paper discusses the possibility of reducing the aero-

dynamic drag of a city bus by covering the selected body 

elements with a porous structure. The paper presents the 

phenomena occurring in the boundary layer during the flow 

of a surface equipped with dimples. In addition, a conceptual 

modification of selected city bus body elements was per-

formed in aim to reduce aerodynamic drag. 
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