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2. Dane badanego obiektu 

Energia do napE;!dzania silnika trakcyj
nego zgromadzona jest w dw6ch bateriach 
o wadze 700 kg kazda. Baterie litowe majq 
napiE;!cie znamionowe 600 V i gromadzq 
energiE;! o wartosci 120 kWh. Magazyny 
energii sq chlodzone cieczq. Wartos6 ener
gii zgromadzona w bateriach zamontowa
nych w Solarisie Urbino electric, pozwala na 
przejechanie do 150 km. Pojazd moze roz
wija6 maksymalnq prE;!dkos6 50 km/h. Ba
terie sq zr6dlem ,paliwa" nie tylko dla ukla
du napE;!dowego, ale takze dostarczajq ener
giE;! dla wszystkich innych uklad6w w auto
busie, w tym wspomagania kierowniczego, 

Tab. 1. 
Dane techniczne autobusu Solaris Urbina 8,9LE. 

wymlal] mm] 
Dlugosc 8 950 
Szerokosc 2 400 
wvsokosc 2 850 

Tab. 2. 
Dane autobusu obciqionego masami symu/ujqcymi 
komplet pasaier6w oraz aparaturq pomiarowq 

Masy [kg) 
Calkowita 14 500 
Dodatkowych os6b 150 
Dodatkowej aparatury pomiarowej 50 

AUTOBUSV 

ogrzewania i wentylacji , czy sterowania elek
trycznymi drzwiami. Wszystkie uklady na

. PE;!dzane z silnika spalinowego, zastqpiono 
elektrycznymi rozwiqzaniami. 

Baterie ladowane Sq poprzez zlqcze 
typu plug-in firmy Walter. Nawet po calko
witym rozladowaniu , czas potrzebny na 
pelne uzupelnienie energii z terminala 720 V 
136 A nie przekracza 1 ,5 h. 

Redukcja masy pojazdu w praktyce 
oznaczala zastqpienie CZE;!SCi poszycia 
bocznego autobusu, panelami z wl6kna 
WE;!glowego, niezwykle lekkimi a jednocze
snie wytrzymalymi. Z wl6kna WE;!glowego 
wykonano takze tylnq pokrywE;! komory, 
w kt6rej umieszczono uklad napE;!dowy i ba
terie magazynujqce energiE;! do napE;!dza
nia pojazdu. Ponadto znaczne oszczE;!dno
sci w masie pojazdu znaleziono w cien
szych niz standardowe szybach, czy no
wym materials, z kt6rego wykonano pod
logE;! autobusu. Zamiast sklejki uzyto drew
na mahoniowego. 

Nowy material zastosowano takze do 
wykonania klap kanal6w powietrza -
Foamed ACM. LZejsze sq r6wniez siedze
nia dla pasazer6w. Kilkanascie kilogram6w 
zaoszczE;!dzono takze na aluminiowych, 
a nie stalowych felgach. Wreszcie autobus 

zupelnie pozbawiony jest plyn6w eksplo
atacyjnych i zbiornik6w z tradycyjnym pa
liwem, co pozwolilo zredukowa6 masE;! 
w tym elemencie az o 300 kg. 

Ostatecznie po dolozeniu do tej ,odchu
dzonej konstrukcji autobusu" baterii o wa
dze 1400 kg, autobus jest nieznacznie CiE;!Z
szy w por6wnaniu z tym samym typem po
jazdu o napE;!dzie spalinowym. 

Zastosowanie napE;!du elektrycznego 
zredukowalo wielkos6 komory silnika. To po
zwolilo na przesuniE;!cie tylnej osi do tylu az 
o 310 mm. DziE;!ki temu wewnqtrz autobusu 
uzyskano powiE;!kszonq przestrzen do
StE;!pnq z niskiej podlogi, w kt6rej zamonto
wano dodatkowe siedzenia dla pasazer6w. 

Autobus wyposazono w energoosz
CZE;!dne zr6dla swiatla typu LED. Dotyczy to 
zar6wno OSWietlenia WSWnE;!trznego jak i ze
WnE;!trznego. 

3. Projektowanie systemu 

3.1 UrzC!dzenie pomiarowe 
Klasyczne oprzyrzqdowania stosowane 

obecnie w dziedzinie badan, projektowania 
i produkcji nie powinny skupi6 siE;! na wla
sciwosciach elektrycznych podzespol6w 
napE;!dowych, lecz na jego praktycznym 
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zastosowaniu, kt6re ograniczone jest ze 
wzgl~du na wysokq wartos6 niezb~dnej 
energii elektrycznej potrzebnej do trans
feru i kontroli. W celu rozwiqzania tego pro
blemu, specjalisci z Politechniki Poznan
skiej opracowali przenosne rozwiqzanie 
umozliwiajqce wielokanalowy, ilosciowy 
pomiar mocy podsystemu EV. System za
pewnia transmisj~ danych z pojazdu za 
pomocq sieci GNSS (GPS/Galileo) oraz 
czujn ik6w inercyjnych. Nowoczesne urzq
dzenie pozwala na nagrywanie on-line do 
24 kanal6w analogowych sluzqcych do 
pomiaru nat~zen i napi~6 . a takze konfi
gurowanie cyfrowych strumieni danych 
z podw6jnym portem CAN, umozliwiajqc 
jednoczesnie rejestracj~ polozenia i pr~d
kosci z czujnika GNSS i czujnik6w iner
cyjnych . Wszystkie dane rejestrowane Sq 
na karcie SD, w formacie powalajqcym na 
dalsze przetwarzanie i analizy. 

Current 
Clamps 

Numeryczna moe stosowanych mikro
kontroler6w ARM jest na tyle wysoka, ze 
umozliwia zastosowanie zaawansowanych 
technik przetwarzania wsp6lpracujqcych 
z kompatybilnymi urzqdzeniami. Urzqdzenia 
ARM wybrane do tego projektu to Texas 
Instruments mikroprocesory ARM: Stellaris 
ARM Cortex M3 na module (LM3S9b96) . 
Oprogramowanie moze bye wdrozone jako 
aplikacja napisana w kodzie C/C+ +, po
nadto istnieje mozliwos6 pracy z danymi 
w systemie Linux. Dane zapisane w odpo
wiednim formacie mozna wykorzysta6 
w programie Scilab, co stanowi profesjo
nalne narz~dzie do projektu i bad an w zakre
sie rozwoju pojazd6w elektrycznych. 

Pierwszy modul , recording module" 
odpowiedzialny jest za przetwarzanie oraz 
zapis danych w czasie rzeczywistym, na
tomiast drugi modul ,Display and control 
module" odpowiada za komunikacj~ 

cy 

z uzytkownikiem oraz kontrol~ danych. 
Modul nagrywania zawiera 24 niezalezne, 
majqce identyczne kanaly analogowe do 
pomiaru prqdu w zakresie od 0 do ±500 A 
i od 0 do ± 1 000 A i napi~6 w zakresie od 
0 do ± 1000 V. Konfiguracj~ oprogramowa
nia okreslajq tryb i liczba aktywnych wejs6. 
Wszystkie sondy zasilane Sq z modulu na
grywania, kt6ry pozwala na wylqczenie nie
uzywanych kanal6w, co jest istotnq cechq 
dla urzqdzenia zasilanego na baterie. Usta
lenie polozenia pojazdu, pr~dkosci i parame
tr6w ruchu uzyskiwane jest z modul6w GNSS 
i 1 0-DOF oraz inercyjnego czujnika, kt6re za
pewniajq kompleksowq archiwizacj~ danych 
i przyspieszen. Dodatkowy przekaz danych 
z pojazdu zapewnia dwukanalowy port CAN 
i jeden interfejs Ethernet. Modul nagrywania 
sterowany jest za pomocq efektywnego, 
32-bit ARM Cortex-M3 mikrokontrolera 
produkowanego przez Texas Instruments. 
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Rys. 9. Schemat blokowy 
projektowanego systemu po
miarowego 
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Rejestrowane dane przechowywane Sq na 
wewn~trznej karcie SO. Szybkie liczniki 
i system czasu rzeczywistego (RTOS) za
pewniajq precyzyjne i wiarygodne sygna
tury czasowe. Urzqdzenie po wst~pnej 
konfiguracji moze pracowac autonomicz
nie (w celu oszcz~dzania energii), lub 
moze bye skonfigurowane do wsp61pracy 
z modulem sterowania i wizualizacji (GUI 
i post-processing). 

3.2 Pomiary 
Opracowany system zostal zmontowa

ny i przetestowany, wszystkie kanaly po
miarowe skalibrowane i zweryfikowane za
r6wno w laboratorium, jak i w testach dro
gowych. Pomiary zawarte w niniejszym ar
tykule zostaly wykonane na pojezdzie z na
p~dem w pelni elektrycznym w rzeczywi
stych warunkach drogowych. Prqdy i na
pi~cia sondy zostaly umieszczone na li
niach energetycznych lqczqcych wszystkie 
gl6wne podsystemy zasilania w samocho
dzie i baterie. Dodatkowe wejscia sygnalo
we zostaly podlqczone do zacisk6w stero
wania przekaznikami. Podczas test6w 
i pr6b okazalo si~ , ze polqczenie r6znych 
urzqdzen wywoluje zakl6cenia . W celu 
zapewnienia akceptowalnych pomiar6w 
niezb~dnym okazalo si~ zamontowanie 
sprz~tu filtrujqcego na wejsciach (filtry 
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dolnoprzepustowe). Wyniki pomiar6w z za
implementowanym systemem pomiaro
wym do badan autobusu elektrycznego wy
korzystywane w badaniach drogowych do
tyczqce transformacji energii pomi~dzy 
ukladem nap~dowym a akumulatorami 
i rozkladem energii w kabinie pasazerskiej 
przedstawiono na rysunkach 10-13. 

Zarejestrowane dane Sq wykorzystywa
ne do fuzji danych i dceny parametr6w 
ukladu nap~dowego , zar6wno elektrycz
nych, sluzqcych do nap~du podsystem6w, 
jak i dynamicznych calego pojazdu. Dzi~ki 
por6wnaniu osiqg6w (pr~dkosc , przyspie
szenie) z parametrami elektrycznymi ukla
d6w nap~dowych opracowany system po
zwala okreslic parametry, takie jak np. 
sprawnosc nap~du elektrycznego, umoz
liwiajqc jednoczesnie analizowanie i dia
gnozowanie element6w i podzespol6w, 
kt6re mogq wymagac wi~kszej uwagi 
w przypadku ich slabych wynik6w. 

4. Metodyka 
przeprowadzonych badan 
emisyjnosci pojazd6w 

4.1. Warunki pomiar6w 
Drogowe badania emisyjnosci prze

prowadzono w rzeczywistych warunkach 
eksploatacji w testach jezdnych SORT na 
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Rys. 10. Prf?dko$6 pojazdu uzyskana z systemu CAN 
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Rys. 11. Napif?cia i wartosci prqdu dla pojazdu dla profilu prf?dkosci pokazanym na rys. 10. 

y 

lotnisku w Bednarach. W celu zmierze
nia zuzycia energii przez dany pojazd 
lub wplywu r6Znych uklad6w na calko
wity bilans energetyczny, konieczne jest 
ustalenie wszystkich zmiennych CZ.Ynni
k6w, takich jak: pr~dkosc pojazdu , ob
ciqzenie , przyspieszenia, dlugosc drogi 
itp. Z tego powodu opracowuje si~ te
sty jezdne, charakteryzujqce rzeczywi 
ste uzytkowanie pojazdu , a takze ustala 
si~ procedury realizacji tych test6w i wy
konywania pomiar6w. Testy jezdne 
SORT zostaly opracowane przez UITP 
(International Association of Public 
Transport) do oceny przebiegowego 
zuzycia paliwa autobus6w komunikacji 
miejskiej dla pojazd6w spelniajqcych 
norm~ emisji spalin Euro IV i powyzej 
(rys. 14). Wyr6zniono trzy testy odzwier
ciedlajqce nast~pujqce warunki eksplo
atacji (tab . 3) : 
a) Heavy Urban SORT 1 - scisle centrum 

miasta, 
b) Easy Urban SORT 2 - miasto, 
c) Suburban SORT 3 - trasa podmiejska. 

Ze wzgl~du na charakter pracy auto
busu miejskiego podczas badan energo
chlonnosci poszczeg61nych uklad6w, wy
konywano testy jezdne SORT 1 odzwier
ciedlajqce warunki ruchu w scislym cen
trum miasta. 
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Rys. 12. Silnik elektryczny prqdu - }edna faza zarejestrowana dla profilu pokazanym na rys. 11. 
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Rys. 13. Przebiegi napif1cia odczytane na zaciskach silnika elektrycznego 

4.2. Wyniki badan 
Schema! ukladu napE;Jdowego autobusu elek

trycznego przedstawiono na rysunku 15. 
lnstytut Silnik6w Spalinowych i Transportu Poli

techniki Poznanskiej dysponuje najnowoczesniejszq 
aparaturq pomiarowq. Jednym z takich urzqdzen wy
korzystywanych podczas bad an autobusu elektrycz
nego byla wysokiej klasy kamera termowizyjna fir
my FLIR T365. Jako kompletne systemy termowi
zyjne, kamery serii T wyposa:i:ono w zintegrowane 
kamery swiatla widzialnego. Rozdzielczosc obrazu 
w podczerwieni i funkcje pomiarowe umo:i:liwiajq 
profesjonalne zastosowania. Sq to nowoczesne ka
mery termowizyjne wyposa:i:one w wielofunkcyjny 
ekran dotykowy LCD, umo:i:liwiajqcy u:i:ytkownikowi 
tworzenie notatek tekstowych i szkic6w za pomocq 
rysika, bezposrednio na ekranie. Najwa:i:niejsze ce
chy kamery termowizyjnej to: 
0 zdjE;Jcia termowizyjne o wysokiej rozdzielczosci-

76 800 pikseli (rozdzielczosc 320 x 240 pikseli) , 
0 cyfrowa kamera termowizyjna - z lampq blyskowq 

umo:i:liwiajqcq uzyskanie ostrych zdjEiJC niezale:i:
nie od warunk6w oswietlenia, 

0 szeroki zakres temperaturowy - zakres pomiaro
wy -20°C do +650°C dla zastosowan elektrycz
nych i przemyslowych, 

0 dokladnosc ±2% - funkcja krytyczna dla moni
torowania stanu obiekt6w czulych na cieplo, 

0 obrotowa glowica obiektywu - praktyczna glowi
ca o kqcie obrotu 120° umo:i:liwia latwe ustawie
nie kqta widzenia, 

SORT 2 SORT 3 
Predkosc srednia [km/ hl 26, 3 
Udzial postoju w tescie [%] 39,7 33,4 20,1 
Predkosc stala w profilu 1 [km/ h]/ [m] 20/ 100 20/ 100 30/200 
Przyspieszenie w profilu 1 [m/ s2] 1,03 1,03 0,77 
Predkosc stala w profilu 2 [km/ h]/ [m] 20/ 200 40/ 220 50/600 
Przyspieszenie w profi lu 2 [m/ s2] 0,77 0,62 0,57 
Predkosc stala w profilu 3 [km/ h]/ [m] 40/ 220 50/ 600 60/650 
Przyspieszenie w profilu 3 [m/ s2] 0,62 0,57 0,46 
Czas postoju po kazdym profilu [s] 20/ 20/ 20 20/ 20/ 20 20/ 10/ 10 
Droga pokonywana w tescie [m] 520 920 1450 
Op6znienie w profilach predkosci [m/ s2 ] 0,8 0,8 0,8 

70 .----- ------------------. 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

- SORT 1 • • • SORT 2 --SORT 3 
1-, 
I \ 

• • • • • • • I \ 
• ~ I \ 

~ I \ 

¥ ' I• \ 
I ~ \ 

I • \ 
I \ 

I ~ \ 
I \ 

I ~ \ 

~ ' ' 0 +--~~~A---~--~--~~----~~- L - -----l 
0 50 100 150 200 250 

t[s] 

Rys. 14. Przebieg test6w jezdnych SORT funkcja czasu; V = f(t) 
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Rys. 15. Schemat uk/adu napf1dowego autobusu e/ektrycznego 

- SORT1 - Ride .. 
.. 
u 

)0 

~ .. 
~ 
-;; 10 

.. 
10 

"' .. 10 100 

'1•1 

Rys. 16. Wyniki badan test6w jezdnych SORT 
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0 wskaznik laserowy - lokalizuje najcie
plejsze punkty na zdj~ciu w podczerwie
ni w odniesieniu do potozenia rzeczy
wistego obiektu fizycznego, 

0 delta T - automatyczne obliczani~ r6z
nicy temperatur mif1dzy dwoma narz~
dziami pomiarowymi. 

5. Metodyka pomiar6w opor6w 
ruchu autobusu elektrvcznego 

W przypadku pr6by wybiegu roz
poczynanej od matej pr~dkosci 

(1 0-15 km/h) mozna przyjq6, ze opory 
powietrza SC\ pomijalne i wynikiem po
miaru SC\ tylko opory toczenia F1, o kt6-
rych dla matych pr~dkosci mozna zato
zy6, ze SC\ state, niezalezne od pr~dko
sci . Wychodzqc z tego zatozenia, wynik 

SORT 1 (14 500 kg) 

Zuiycle pallwa 
[dm3/100 km) 

Ride 1 68,497 5,26 163,12 
Ride 2 67,717 3,12 160,85 
Ride 3 69,675 2,51 165,43 
SORT 1 (11 700 kg) 

Zuiycle pallwa Nmln Nmax 
[dm3/100 km] [kW) [kW] 

Ride 1 60,256 6,11 165,79 
Ride 2 65,381 3,82 144,47 
Ride 3 62,618 3,15 148,19 



pr6by mozna wyznaczy6 na podsta
wie pomiaru sredniego op6Znienia z 
calego przejazdu . 

Sily opor6w toczenia okreslone sq 
zaleznosciq: 

Wsp61czynnik opor6w toczenia f1 dla 
malych pr~dkosci jazdy oznaczamy f0. 

Ze wzrostem pr~dkosci zwi~ksza 
si~ ilos6 odksztalcen opony w jednost
ce czasu, wskutek czego wzrasta moe 
strat energetycznych spowodowanych 
histerezq opony. 

W realizowanych badaniach pro
by wykonano od pr~dkosci 20 km/h. 
W trakcie takiej pr6by dokonano ana
lizy opor6w powietrza, ustalajqc ich 
sredniq wartos6 i wprowadzono odpo
wiedniq poprawk~ . Pr6by wykonano 
trzykrotnie (plus jedna dodatkowa) 
w dw6ch kierunkach - pozwala to, po 
obliczeniu sredniej, zniwelowa6 wplyw 
ewentualnego nachylenia drogi oraz 
ewentualnego wiatru , kt6rego pr~d

kos6 moze si~ dodawa6 jak i odejmo
wa6 w stosunku do pr~dkosci pojaz
du wzgl~dem nawierzchni . 

6. Opracowanie wynikow 
pomiaru oporow toczenia 

6.1. Metodyka opracowania 
wynik6w badan 

Dla kazdej z pr6b dokonano analizy 
przebiegu sygnal6w pr~dkosci oraz 
przyspieszenia (op6znienia) . Kolejne 
etapy obr6bki danych byly nast~pujqce : 
0 dla kazdego pliku wybrano prze-

dzial danych z quasi -ustalonym 
op6znieniem, 

0 wyznaczono przyrost pr~dkosci 
i przyrost czasu, 

0 na podstawie przyrostu pr~dkosci 
i przyrostu czasu wyznaczono sred
nie op6Znienie, 

0 na podstawie przebiegu pr~dkosci 
w czasie v( t) wyznaczono sredniq 
drog~ wybiegu, 

0 dla wszystkich pr6b w kierunku za
chodnim wyznaczono sredniq war
tos6 op6znienia, 

0 dla wszystkich pr6b w kierunku 
wschodnim wyznaczono sredniq war
tos6 op6znienia, 

0 wyznaczono srednie op6znienie dla 
obu kierunk6w z wczesniej wyliczo
nych wartosci srednich ze wszyst
kich analizowanych pr6b w danych 
kierunkach. 
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Rys. 18. Przebieg zmian pr~dkosci w czasie 
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Rys. 19. Srednie op6znienia autobusu w pr6bach wybiegu 
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Przykladowe przebiegi zmian pr~dko
sci i przyspieszenia przedstawiono na ry
sunku 17. 

Charakter zmian przyspieszenia tlu
maczy charakter okreslenia "quasi-usta
lony" - op6znienie jest niestety ze wzgl~
du na nier6wnosci nawierzchni zmienne 
i tylko przyj~cie wartosci usrednionej po
zwala oszacowac w dlui:szym odcinku 
czasu wartosc sredniq. 

Widoczne na wykresie wzajemne 
przesuni~cie pr~dkosci z czujnik6w 
optycznego Datron i wyznaczonej przez 
odbiornik GPS wynikajq z op6znienia, ja
kie wprowadza czujnik GPS wzgl~dem ak
tualnej pr~dkosci . Wahania pr~dkosci 
z czujnika optycznego powodowane byly 
niejednorodnosciq nawierzchni wyn ika
jqCq z zalegania miejscami warstwy snie
gu na nawierzchni. 

Na podstawie analizy wszystkich pr6b 
wyznaczono srednie op6znienia dla kai:
dej z nich. Wyniki przedstawiono na ry
sunku 19. 

0,100042 

wartosc srednleJ 
siiV oporow 
toczenta 

N 

1426,5 

wartosc srednlego 
wspotczvn. oporow 
toczenta 

0,00989 

6.2. Obliczenie opor6w ruchu 
Do wyznaczenia opor6w toczenia wyko

rzystano r6wnanie ruchu pojazdu w postaci: 

8ma5, = EF5, (2) 

gdzie: 
m - masa pojazdu, 
o - wsp6lczynnik mas wirujqcych (bez 

uwzgl~dn ienia odlqczonych mas wiru
jqcych silnika) , 

Bsr - srednia wartosc opoznienia podczas 
pr6by wybiegu, 

F5, - srednia wartosc sil opor6w ruchu pod
czas pr6by wybiegu. 

Sily opor6w toczenia przyj~to wg zaleznosci : 

g - przyspieszenie ziemskie 9,81 mfs2, 
f1 - wsp6lczynnik opor6w toczenia, 
FP - srednia sila opor6w powietrza pod

czas pr6by. 

cy 

Zaloi:enie, i:e wszystkie opory ruchu 
podczas pr6by wybiegu to opory toczenia 
i por6wnanie tych wartosci prowadzi do za
lei:nosci : 

f. = (oas-)-~ 
I 9 ~ + Fp 

(4) 

Do wyznaczenia opor6w toczenia na 
podstawie wskazanych zalei:nosci przyj~to 
nast~pujqce wartosci momentu bezwladno
sci pojedynczego kola i tym samym wyni
kajqcego z niego i masy pojazdu wartosci 
wsp6lczynnika: 
0 moment bezwladnosci pojedynczego 

kola: 10 kgm2, 
0 liczba k61: 6, 
0 promien dynamiczny dla kola: 285/ 

70R19,5 - 447,5 mm, 
0 masa pojazdu: 14700 kg, 
0 wartosc wsp61czynnika mas wirujqcych : 

0 = 1 ,018, 
0 wartosc srednich opor6w powietrza (na 

podstawie p6zniej przeprowadzonej ana
lizy opor6w powietrza) przyj~to na pozio
mie 43 N, 

o wartosc ulamka _ F._t - = 0.97 
F, + FP 

Wedlug danych literaturowych wsp61-
czynnik opor6w toczenia w samochodach 
ci~i:arowych i autobusach moi:e si~ zmie
niac wraz z narastaniem pr~dkosci wg za
lei:nosci przedstawionej na rys. 20. 

Matematycznie zaleznosc tq opisuje si~ 
wzorem: 

(5) 

gdzie: 
f10 - wsp6lczynnik opor6w toczenia dla ma
lej pr~dkosci , 
v- pr~dkosc w m/s, 
K - wsp61czynnik wzrostu opor6w toczenia 
z pr~dkosciq w s2fm2. 

Na podstawie analizy opor6w powietrza 
i toczenia lqcznie oraz analizy danych litera
turowych przyj~to wariant wzrostu opor6w 
toczenia przy 80 km/h o ok. 15% w stosunku 
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Rys. 20. Za/ezno$6 zmian wsp61czynnika opo
ru toczenia w zaleznosci od prf?dkosci {1] 



do opor6w toczenia przy malej prE?dkosci. 
Jest to niestety zaloi:enie oparte o dane lite
raturowe i powinno bye tak potraktowane. 
Oznacza to, i:e w przypadku zastosowanych 
w pojezdzie opon moi:e on niestety mie6 
innq wartos6. 

Przyjmujqc ten model zmiany wsp61-
czynnika opor6w toczenia, jako alternatyw
ny dla jego stalej wartosci otrzymano: 

ftO = 0,00989 
K = 0,000003 s2Jm2 

W efekcie dla obu przyjE?tych modeli moi:
na przedstawi6 wykres sil opor6w toczenia 
wraz ze zmieniajqcq siE? prE?dkosciq (uwaga 
na ograniczony zakres osi Y - przrost opor6w 
toczenia jest na poziomie 13%) - rys. 21. 

Wyznaczone opory toczenia 11 = 0,00989 
mieszczq siE? w przedzialach podawanych 
w literaturze. Przyjmuje siE?, i:e wsp6/czynni
ki opor6w toczenia dla opon pojazd6w ui:yt
kowych Sq trochE? mniejsze od wsp6/czyn
nik6w dla opon samochod6w osobowych. 
Wartosci dla gladkiego asfaltu dla opon sa
mochod6w ciE?i:arowych podawane Sq 
w zakresie od 0,008 do 0,01 0. W przypadku 
mniejszej wartosci dotyczq one nowszych 
opon radialnych. 

Uzyskany wynik - wyi:szy - w dui:ej mie
rze wynika z rodzaju nawierzchni (podnisz
czona nawierzchnia asfaltowa z miejscowym 
pokryciem sniegiem). 

W podobnych badaniach dla autobusu 
Solaris Vacanza wykonywanych na gladkiej 
betonowej nawierzchni w miesiqcach letnich 
2002 roku uzyskano wsp6/czynnik opor6w 
toczenia na poziomie 11 = 0,0078. 

Podsumowanie 
1. Szerokie wprowadzenie technologii elek

trycznych wymaga dostE?pnosci inteli
gentnych sieci elektrycznych i inteligent
nych system6w /adowania pojazd6w, do
stosowanych do wymagan klient6w. 

2. Energia elektryczna jako napE?d samo
chod6w, gwarantuje w Polsce wysoki 
stopien bezpieczenstwa, gdyi: jej g/6w
nym zr6d/em jest WE?giel, a WiE?C zr6d/o 
lokalne i wystE?pUjqce w Polsce w du
i:ych ilosciach. 

3. lstnieje bardzo Wiele pierwotnych zr6de/ 
energii elektrycznej, co daje wysokq ela
stycznos6 zaopatrzeniowq. 

4. Znacznie wyi:sza wydajnos6 energe
tyczna si lnika elektrycznego w por6w
naniu z silnikiem spalinowym. 

5. Rozw6j konstrukcji si lnik6w elektrycz
nych otwiera nowe moi:liwosci w za
kresie sterowania dynamikq ruchu po
jazdu. Szczeg61nie atrakcyjnq alterna
lyWE? stanowi wektorowanie momentu 
napE?dowego. 
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Rys. 21. Suma sil opor6w toczenia wg dw6ch alternatywnych modeli 

6. Najnowsze akumulatory litowo-i:elazo- 13. Efekty bezposrednie stosowania pojaz-
wo-fosforowe Sq najbezpieczniejszym d6w EV: 
rozwiqzaniem , charakteryzujqcym siE? znaczqce obnii:enie emisji spalin, 
malym prawdopodobienstwem prze- znaczqce ograniczenie halasu, 
grzania i poi:aru . Niewielka gE?stos6 dlui:sze przebiegi silnika (mniejsze 
energii i pogorszenie parametr6w pra- i r6wnomierne obciqi:enie) , 
cy w niskich temperaturach nalei:y wy- mniejsze zui:ycie element6w ukladu 
mieni6 jako podstawowe wady. hamulcowego, 

7. Uklad zasi lania wraz z ukladem napE?dO- brak emisji w miejscu ui:ytkowania. 
wym elektrycznego autobusu zasilanego 
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