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

 
Wstęp  
Warunki ruchu pojazdu elektrycznego są związane  
z określonym zużyciem energii, parametrem który ma wpływ na 
zasięg pojazdu, a ten jest zależny od typu zainstalowanych 
akumulatorów. 
Źródłem energii w pojazdach elektrycznych, oprócz kwasowych 
akumulatorów energii, są coraz powszechniej stosowane 
zasadowe elektrochemiczne akumulatory energii, z których 
można wyróżnić akumulatory niklowo-kadmowe, niklowo-
wodorkowe i litowo-jonowe (rys. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 1. Rodzaje akumulatorów zasadowych [1, 2] 
 

W zależności od rozwiązania konstrukcyjnego akumulatory 
charakteryzują się różną wartością masowej gęstości energii, a 
dla ogniw litowo-jonowych zawiera się ona w przedziale  od 
około 30 – 45 Wh/kg do koło 160-250 Wh/kg. Ma wpływ na 
pojemność elektryczną, która decyduje o  zasięgu pojazdu 
elektrycznego [1]. 

Układ sterujący baterii nadzoruje stopień naładowania 
akumulatora (SOC – state of charge) określając minimalny  
i maksymalny poziom naładowania (okno zmiany – rys.2) [1,2]. 
Przykładowo - dla pojazdu Nissan Leaf wyposażonego  
w akumulatory o pojemności elektrycznej wynoszącej 24 kWh 
ich użyteczna pojemność wynosi 21.3 kWh i jest to około 88 % 
całkowitej pojemności elektrycznej akumulatora [3]. 
Mała pojemność akumulatora trakcyjnego zdecydowanie 
ogranicza zasięg pojazdu elektrycznego. Jazda w tzw. trybie 
ekonomicznym, ze znacznym ograniczeniem prędkości, 
pozwala zwiększyć ten dystans [4]. 
Prędkość jest tylko jednym z parametrów trakcyjnych, które 
mają wpływ na osiągany przez pojazd zasięg, a kolejnymi są 
zdolność do przyspieszania i zdolność do pokonywania 
wzniesień. Opisują warunki ruchu z punktu widzenia sposobu 
użytkowania pojazdu, jak i charakterystyki pokonywanej trasy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 2. Okno zmiany poziomu naładowania akumulatora [7] 

 
1. Cel badań 
Celem badań było wyznaczenie zasięgu pojazdu elektrycznego 
w zależności od uzyskiwanych przez niego określonych 
właściwości trakcyjnych. 
 
2. Obiekt i metodyka badań 
Obiektem badań był samochód elektryczny Nissan Leaf,  
a dane techniczne pojazdu przedstawiono w tab. 1.  
Wykorzystując obiekt badań i przyjęty model badań, 
wyznaczono charakterystyki symulacyjnego zasięgu pojazdu  
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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). 

Zostały one uwzględnione w modelu badań przedstawionym  
w następnym punkcie. 

Tab. 1. Parametry techniczne pojazdu Nissan Leaf [3,5] 

Dane pojazdu Wartość Jednostka 

Moc maksymalna silnika Pd 109/ 80 [KM/kW] 

zakres prędkości obrotowej 
mocy maksymalnej nP 

3000-
10000 

[obr/min] 

maksymalny moment obrotowy 
silnika Ttq 

254 [Nm] 

zakres prędkości obrotowej 
maksymalnego momentu nTtq 

0-3000 [obr/min] 

typ zastosowanej baterii Litowo-jonowa 

energia akumulatorów E 24 [kWh] 

użyteczna energia 
akumulatorów Ee 

21.3 [kWh] 

rodzaj napędu  zblokowany przedni 

przeniesienie napędu 

brak sprzęgła, 
przekładnia walcowa 

stałe przełożenie, 
7.9377:1 

masa pojazdu m 1550 [kg] 

wysokość H 1.549 [m] 

szerokość B 1.770 [m] 
współczynnik oporu 
aerodynamicznego cd 

0.28 - 

rozmiar kół 205/55R16 

 

3. Model badań 
Symulacyjny model badań (rys.3) zakładał wykorzystanie 
danych technicznych pojazdu oraz warunków ruchu w celu 
określenia oporów ruchu oraz mocy traconej na kołach pojazdu 
na ich pokonanie. Podane parametry uzyskano na podstawie 
zależności od (1) do (7).  
Dla pojazdu przyspieszającego  wyznaczono moc traconą na 
pokonanie sumy oporów ruchu, na które składały się opory 
toczenia, opory powietrza i opory bezwładności.  

Określenie mocy pobieranej z akumulatorów dla pojazdu 
podjeżdżającego pod wzniesienie ze stałą prędkością: 

Po uwzględnieniu sprawności układu napędowego oraz 
zmiennej sprawności silnika elektrycznego otrzymano wartość 

mocy pobieranej z akumulatorów, a następnie czas przez jaki 
pojazd byłby w stanie poruszać się z daną prędkością  
i określoną wartością przyspieszenia. Na podstawie tych 
parametrów obliczono zasięg pojazdu w określonych warunkach 
ruchu [6]. 
Dla pojazdu podjeżdżającego pod wzniesienie ze stałą 
prędkością w zależności (2) zamiast oporów bezwładności 
należało uwzględnić opory wzniesienia. Wówczas relacja (5) 
określająca moc pobieraną z akumulatora przyjęła postać jak 
relacja (8). 

Określenie zasięgu dla pojazdu przyspieszającego: 
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Rys. 3. Model badań 

 

Określenie mocy pobieranej z akumulatorów dla pojazdu 
podjeżdżającego pod wzniesienie ze stałą prędkością: 
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gdzie: 

Pk – moc na kołach [W], Fop – opory ruchu [N], v – prędkość 
samochodu [m/s], Ft – opór toczenia [N], Fp – opór powietrza 
[N], Fb – opór bezwładności [N], ft – współczynnik oporu 
toczenia, mp – masa pojazdu i ładunku [kg], g – przyspieszenie 
ziemskie [m/s2], ρP – gęstość powietrza [kg/m3], cx – 
współczynnik oporu powietrza, A – powierzchnia czołowa 
pojazdu [m2], a – przyspieszenie pojazdu [m/s2], δ – 
współczynnik mas wirujących, ηUN – sprawność układu 
napędowego, Pak – moc pobierana z akumulatorów [W], p – 
pochylenie wzniesienia [%],  ηSE – sprawność silnika 
elektrycznego, t – czas[h], Qak – pojemność akumulatorów [Wh], 
r –zasięg[km], v – prędkość pojazdu [km/h]. 

4. Wyniki badań 

Na podstawie charakterystyki momentu obrotowego producenta 
[8] oraz cech techniczno-eksploatacyjnych pojazdu wyznaczono 
charakterystykę momentu obrotowego silnika z naniesionymi 
krzywymi oporów bezwładności (odpowiadających za wartości 
przyspieszeń pojazdu – rys. 4). 
 

 
Rys. 4. Charakterystyka momentu obrotowego silnika z krzywymi 
oporów bezwładności 

 

Na przedstawionym powyżej wykresie zaznaczono maksymalny 
moment obrotowy silnika (linia ciągła z kwadratowym 
znacznikiem), którego wartość zmieniała się w całym 
dostępnym zakresie użytecznych prędkości pojazdu. Najniżej 
położoną krzywą była linia podstawowych oporów ruchu (sumy 
oporów toczenia i powietrza – Ft+Fp). Położone powyżej krzywe 
charakteryzowały wykorzystanie momentu obrotowego silnika  
w zależności od prędkości pojazdu dla określonych wartości 
przyspieszeń (0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 m/s2). Im wartość 
przyspieszenia była większa tym krzywa oporów ruchu była 
położona wyżej na charakterystyce. 

Wykorzystując charakterystykę z rysunku 4 wykonano wykres 
przedstawiający zasięg pojazdu w zależności od jego prędkości 
dla różnych wartości przyspieszeń (rys.5).  
Na podstawie charakterystyki z rysunku 5 należy zauważyć, że 
wykorzystanie dostępnej wartości przyspieszenia znacząco 
zmniejsza zasięg pojazdu. Przykładowo - zużycie energii dla 
ruchu pojazdu z prędkością 50 km/h i wartością przyspieszenia 
równą 0.5 m/s2 powoduje ponad pięciokrotnie mniejszy zasięg 
pojazdu w stosunku do ustalonego ruchu pojazdu z tą samą 
prędkością. 
Ruch z prędkością 90 km/h i wartością przyspieszenia równą 
0.5 m/s2 czterokrotnie zmniejsza zasięg pojazdu  
w porównaniu z ruchem ustalonym. 
Dla przyspieszenia pojazdu równego 2 m/s2 zasięg pojazdu jest 
niewielki i nieznacznie przekracza wartość 10 km. Dla ruchu 
przyspieszonego zasięg pojazdu zawiera się w przedziale 
wartości od 10 do 38 km.  
Na rysunku 6 przedstawiono charakterystykę momentu 
obrotowego silnika od kolejnego parametru trakcyjnego, a więc 
zdolności do pokonywania wzniesień. Na wykresie zaznaczono 
linię maksymalnego momentu obrotowego silnika (ciągła z 
kwadratowymi znacznikami), którego wartość zmieniała się w 
zakresie prędkości pojazdu. Najniżej położoną krzywą była linia 
podstawowych oporów ruchu (sumy oporów toczenia i powietrza 
– Ft+Fp). Położone powyżej krzywe charakteryzowały 
wykorzystanie momentu obrotowego silnika w zależności od 
prędkości pojazdu dla określonych wartości pochylenia 
wzniesienia (5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 %). Im wartość 
pochylenia wzniesienia była większa, tym krzywa oporów ruchu 
była położona wyżej na charakterystyce. 
 

 

 
 
 

Rys. 5. Charakterystyka zasięgu pojazdu (pokonywanie oporów 
bezwładności) 

Wykorzystując charakterystykę z rysunku 6 wykonano wykres 
zależności zużycia energii i zasięgu pojazdu od jego prędkości 
dla różnych wartości pochylenia wzniesienia.     
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Rys. 6. Charakterystyka momentu obrotowego silnika z krzywymi 
oporów wzniesienia 
 

 
Rys. 7. Charakterystyka zasięgu pojazdu (pokonywanie oporów 
wzniesienia) 

 

Na podstawie charakterystyki 7 należy zauważyć, że ruch 
pojazdu pod wzniesienie znacząco zmniejsza zasięg pojazdu. 
Przykładowo - ruch pojazdu z prędkością 50 km/h 
podjeżdżającego pod wzniesienie o pochyleniu 5 % skutkuje 
prawie czterokrotnie mniejszym zasięgiem pojazdu w stosunku 
do ruchu pojazdu po równej nawierzchni.  
Dla prędkości 90 km/h i wartości pochylenia wzniesienia 5% 
zasięg pojazdu jest prawie dwa i pół razy mniejszy w porównaniu 
z ruchem pojazdu po równej nawierzchni. W warunkach ruchu 
pojazdu podjeżdżającego pod wzniesienie zasięg pojazdu 
zawiera się w przedziale wartości od 8.5 do 61.81 km.  
 
Wnioski końcowe 
Wzrost wartości parametrów trakcyjnych, takich jak zdolność do 
przyspieszania pojazdu oraz zdolność do pokonywania 
wzniesień, wiąże się z ograniczeniem zasięgu pojazdu. 
Każdej z linii odpowiadającej określonej wartości przyspieszenia 
lub określonej wartości pochylenia wzniesienia odpowiada 
przebieg linii zasięgu pojazdu nieznacznie różnicy się w całym 
użytecznym zakresie prędkości pojazdu.  

Jest to spowodowane zmienną sprawnością silnika 
elektrycznego charakteryzującego się lepszym wykorzystaniem 
energii w zakresie średnich i wyższych prędkości obrotowych 
oraz obciążeń. 
Model matematyczny nie brał pod uwagę obciążenia 
elektrycznego baterii akumulatorów, wynikającego z pracy 
odbiorników elektrycznych, takich jak np.: ogrzewanie, 
klimatyzacja, radio czy oświetlenie pojazdu.  
Kolejnym aspektem, który nie został uwzględniony jest analiza 
zużycia energii i zasięgu pojazdu opierająca się na cyklach 
jezdnych, takich jak: NEDC, FTP, WLTC. 
Zagadnienia te będą rozpatrywane w kolejnych badaniach 
autorów.    
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Relationships between range and traction 
parameters of electric vehicle 

This paper presents simulation research results of electric vehicle 
range in dependence of traction parameters. Increase of acceleration 
ability and gradeability decreases range of vehicle.  

 

Key words: traction parameters, electric vehicle, range of car. 
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