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ZASTOSOWANIE SYMULACJI KOMPUTEROWEJ  
DO ANALIZY ZUŻYCIA ENERGII PRZEZ SAMOCHÓD ELEKTRYCZNY 

 
W artykule zaprezentowano program symulacyjny do obliczania stopnia rozładowania 
baterii akumulatorów i zapotrzebowania na energię, przykładowego samochodu 
elektrycznego, poruszającego się w jednym, podstawowym cyklu jazdy miejskiej, zgodnie 
z wymaganiami Regulaminu 101 Europejskiej Komisji gospodarczej (ECE). 
Zamieszczono również uwagi dotyczące zasilania pojazdów elektrycznych  
z odnawialnych źródeł energii.  
 
 

APPLICATION OF THE COMPUTER SIMULATION  
IN THE ANALYSIS OF THE ELECTRIC VEHICLE ENERGY CONSUMPTION 

 
The computer application which allows to simulate the state of charge of the batteries and 
energy demand of the selected electric vehicle was presented in this paper. The software 
was used to calculate energy flow during the urban cycle according to the Regulation No. 
101 of the UN ECE. Moreover, the comments concerning electric vehicles charging using 
the renewable energy sources were included. 
 



Transport Samochodowy 1-2014 

70 

1. Wprowadzenie 
 

Występowanie coraz częstszych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, 
przyczyniających się do powstawania klęsk żywiołowych w wielu rejonach kuli ziemskiej, 
wiązany jest z zauważalnym, systematycznym wzrostem stężenia tzw. gazów 
cieplarnianych w powietrzu atmosferycznym. Proces ten przyczynia się do wzrostu 
średniej temperatury atmosfery ziemskiej [2], co może doprowadzić do katastrofalnych, o 
zasięgu globalnym, zmian w naturalnym środowiska człowieka. W celu ograniczenia tzw. 
globalnego ocieplenia wiele krajów podjęło prawne i organizacyjne działania mające 
zmniejszyć emisję substancji zanieczyszczających powietrze atmosferyczne, takich jak: 
dwutlenek węgla, metan, tlenek azotu, fluorowęglowodor, perfluorowęglowodor, 
sześciofluorek siarki i inne. Za szczególnie ważne uznano zmniejszenie emisji CO2. 
Stwierdzono że, największymi emitentami zanieczyszczeń powietrza, w tym gazów 
cieplarnianych, są energetyka i transport [2].  

W Unii Europejskiej przyjęto programy propagujące, jak i wymuszające, 
wykorzystywanie w energetyce odnawialnych źródeł energii (OZE). W dziedzinie 
transportu wprowadzane są przepisy wymagające od producentów pojazdów stosowania 
niskoemisyjnych lub bezemisyjnych układów napędowych. Działania te przyczyniają się 
nie tylko do zmniejszania zanieczyszczenia powietrza, zmniejszają one również 
zapotrzebowanie na nieodnawialne nośniki energii takie jak węgiel, ropa naftowa czy gaz. 
Duże znaczenie przypisywane jest pojazdom z napędem elektrycznym lub hybrydowym, 
których liczba w miarę upływu czasu będzie rosła. Powszechne ich wykorzystywanie 
wiąże się jednak z koniecznością rozwiązania wielu różnorodnych problemów, zarówno 
technicznych, organizacyjnych, legislacyjnych, finansowych itd. Przyjmuje się że, 
używanie samochodu o napędzie elektrycznym nie powoduje zanieczyszczania atmosfery. 
Jest to częściowo słuszne i tylko w odniesieniu do pojazdu jadącego lub parkującego. 
Natomiast pojazd ładujący akumulatory czy kondensatory z ogólnodostępnej sieci 
energetycznej, zwiększa ilość zanieczyszczeń w tym CO2, emitowanych przez elektrownie 
zasilające sieć. Wzrost ten uzależniony jest od struktury sieci energetycznej, im więcej 
energii dostarczają do niej elektrownie wykorzystujące OZE, tym mniejsza jest całkowita 
emisja zanieczyszczeń powodowana przez samochód elektryczny [2]. Praktycznie, nie jest 
możliwe wytworzenie bezemisyjnego pojazdu, gdyż zarówno podczas jego produkcji, 
eksploatacji oraz złomowania (utylizacji), emitowane są do środowiska ,w tym do 
atmosfery, różnego rodzaju zanieczyszczenia. Oznacza to konieczność poszukiwania 
metod na produkowanie i eksploatowanie pojazdów w sposób możliwie najmniej 
szkodliwy dla środowiska. Efektywnym sposobem zmniejszenia uciążliwości transportu 
dla środowiska byłoby powszechne wykorzystywanie pojazdów o napędzie elektrycznym, 
przy czym energię do ich akumulatorów powinny dostarczać OZE. Aktualnie, samochody 
elektryczne nie stanowią alternatywy dla pojazdów z silnikami spalinowymi. Poza wysoką 
ceną, do zakupu samochodu elektrycznego zniechęca niemożliwość odbywania dalekich 
podróży takim pojazdem.  

Ze względu na małą pojemność akumulatorów trakcyjnych stosowanych 
w samochodach elektrycznych, jedno ich ładowanie pozwala na przejechanie dystansu ok. 
200 km, praktycznie jest on niewiele większy niż 100 km. Jazda w tzw. trybie 
ekonomicznym, ze znacznym ograniczeniem prędkości, pozwala zwiększyć ten dystans, 
lecz nadal jest on krótszy niż osiągany przez samochody z silnikami spalinowymi. 
W tabeli 1 podano dane techniczne niektórych samochodów elektrycznych zamieszczone 
w pracy [4]. 
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Tabela 1 
Wybrane parametry techniczne samochodów elektrycznych [4] 

Table 1 
Selected parameters of the electric vehicles 
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Tesla 
Roadster 1200 

trójfazowy, 
czterobiegunowy 
silnik indukcyjny, 

215 kW 

litowo –jonowe 
53 kWh 200 3,5 390 

Honda Fit 
EV 1475 

silnik elektryczny 
synchroniczny prądu zmiennego, 

92 kW 

litowo – jonowe 
20 kWh 145 3 210 

Nissan Leaf 1525 

silnik elektryczny 
synchroniczny z uzwojeniem wzbudzenia 

w wirniku 
80 kW 

litowo –jonowe 
24 kWh 144 8 160 

Mitsubishi i-
Miev 

 
1110 

trójfazowy silnik synchroniczny z 
magnesami trwałymi 

49 kW 

litowo-jonowe, 
16 kWh 130 6 150 

Volkwagen 
Golf Blue-e-

motion 
1545 

silnik elektryczny synchroniczny z 
magnesami trwałymi 

85 kW 

litowo – jonowe 
26,5 kWh 

 
135 8 150 

Renault 
Fluence Z.E. 

1543 
silnik synchroniczny z uzwojeniem 

wzbudzenia w wirniku 
70 kW 

litowo – jonowe 
22 kWh 135 8 160 

Coda EV 1450 trójfazowy silnik indukcyjny 
100 kW 

litowo – fosforowe 
31 kWh 130 6 200 

Fiat 500e 1355 silnik elektryczny 
83 kW 

litowo-jonowe 
24 kWh 160 4 140 

 
Pojazdy elektryczne mogą być wykorzystywane jako tzw. samochody miejskie. 

Przejechanie 100 km dziennie wystarcza mieszkańcom miast i terenów podmiejskich do 
zaspokojenia typowych potrzeb, jak dojazd do pracy i powrót do domu, zakupy, dojazd do 
placówek usługowych itp. Poza użytkownikami indywidualnymi, samochody elektryczne 
mogą być wykorzystywane przez różnego rodzaju przedsiębiorstwa handlowe, usługowe 
lub komunalne działające w mieście i w strefie podmiejskiej. 

Używanie samochodów elektrycznych zmniejsza uciążliwość ruchu ulicznego dla 
mieszkańców miast. Coraz częściej wprowadzane są ograniczenia ruchu pojazdów 
spalinowych w centrach miast z jednoczesnymi ułatwieniami dla pojazdów elektrycznych. 
Wykorzystywanie pojazdów elektrycznych wymaga zbudowania odpowiedniej 
infrastruktury energetycznej, umożliwiającej ładowanie akumulatorów podczas dłuższego 
postoju w mieście oraz po powrocie do domu lub bazy transportowej. Mała pojemność 
akumulatorów zasilających samochody elektryczne powoduje konieczność częstego ich 
doładowania, co wiąże się z długotrwałym unieruchomieniem pojazdu. Najszybszym 
sposobem uzupełniania zapasu energii jest nieskomplikowana wymiana rozładowanego 
akumulatora na akumulator naładowany. Czas potrzebny na wymianę akumulatora jest 
porównywalny z czasem napełniania paliwem zbiornika w samochodzie z silnikiem 
spalinowym. Operacja ta wykonywana jest w odpowiednio wyposażonych stacjach 
wymiany akumulatorów, gdzie również ładuje się rozładowane akumulatory wyjęte 
z pojazdów [6]. W celu zmniejszenia całkowitej emisji zanieczyszczeń powodowanych 
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przez samochody elektryczne powinny być one zasilane z odnawialnych źródeł energii. 
Stacje wymiany akumulatorów powinny tworzyć gęstą sieć punktów zapewniających 
efektywną i sprawną obsługę pojazdów operujących w danej aglomeracji. W celu 
umożliwienia użytkownikom samochodów elektrycznych odbywania długich podróży, sieć 
stacji wymiany akumulatorów powinna obejmować również trasy międzymiastowe. Do 
łatwej i szybkiej wymiany niezbędne jest jednak przystosowanie, ujednolicenie, pewnych 
elementów konstrukcji zarówno akumulatorów jak i samochodów elektrycznych.  

W pracy [4] przedstawiono projekt wymiennego pojemnika z akumulatorem 
trakcyjnym, mocowanego w samochodzie Volvo V50 oraz w samochodach Ford Focus II 
i Mazda 3 mających podobne płyty podłogowe [7]. W ramach pracy [4] zaprojektowano, 
zbudowano oraz zbadano stację ładowania akumulatorów zasilaną bateriami słonecznymi. 
Podstawowymi informacjami niezbędnymi do zaprojektowania stacji są:  

- energia promieniowania słonecznego, możliwa do pozyskania w celu zasilania stacji,  
- dobowe zapotrzebowanie na energię elektryczną, potrzebną do ładowania 

obsługiwanych akumulatorów i zasilania urządzeń wewnętrznych stacji. 
W warunkach polskich, ze względu na duże wahania promieniowania słonecznego, 

uzależnione zarówno od pory roku, jak i stanu pogody w poszczególnych dniach, stacja 
ładowania akumulatorów powinna być włączona do ogólnodostępnej sieci energetycznej. 
Podczas niedoboru energii słonecznej stacja zasilana byłaby z sieci. W okresach 
występowania nadwyżek energii słonecznej nad obciążeniem stacji byłyby one 
przekazywane do sieci. 

 
 

Rys. 1. Całkowite promieniowanie słoneczne w ciągu roku w Polsce (Warszawa Okęcie) 
padające na płaszczyznę horyzontalną nachyloną pod kątem optymalnym [4] 

Fig. 1. The global irradiance during a year in Poland (Warsaw Okęcie) falling into horizontal 
surface oblique at optimal angle [4] 
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Dobowe zapotrzebowanie na energię zależy od energii zużywanej przez pojazdy 
obsługiwane przez stację. Uzyskanie pełnych, rzeczywistych danych na ten temat z wielu 
powodów jest niemożliwe. W związku z tym, konieczne jest posługiwanie się programami 
symulacyjnymi pozwalającymi na oszacowanie energii zużywanej przez pojazdy.  
 
2. Program symulacyjny obliczania energii czerpanej z baterii zasilającej samochód 
elektryczny 
 

W pracach [3] i [4] zaprezentowano program symulacyjny do obliczania stopnia 
naładowania i energii czerpanej z akumulatora trakcyjnego. W programie tym, posługując 
się dokładnymi danymi technicznymi i modelem matematycznym akumulatora oraz 
zmierzonymi (lub założonymi) w określonym przedziale czasowym, chwilowymi 
wartościami prędkości pojazdu, napięcia i natężenia prądu obciążenia, oblicza się wartość 
czerpanej energii oraz stopień naładowania akumulatora. Możliwe jest symulowanie pracy 
akumulatora zasilającego dowolny, teoretyczny model samochodu, opisany za pomocą 
parametrów energii zasilania. 

Drugi, zaprezentowany w pracy [4] program symulacyjny, opracowany na podstawie 
pracy [1], służy do obliczania stopnia rozładowania i energii czerpanej z akumulatora 
ołowiowo-kwasowego, zasilającego pojazd o znanych cechach konstrukcyjnych, 
poruszający się w określonych warunkach drogowych, napędzany silnikiem o znanych 
właściwościach. Dla zmierzonego (lub założonego) przebiegu prędkości pojazdu 
w określonym czasie, na podstawie zależności matematycznych obliczane są: siła 
napędowa na kołach pojazdu, prędkość obrotowa i moment napędowy na wale silnika, 
jego moc oraz natężenie prądu rozładowującego akumulator, moc obciążająca akumulator 
i stopień jego rozładowania.  

Dokładność obliczeń zależy od szczegółowości danych technicznych pojazdu, silnika, 
akumulatora i przyjętego jego modelu matematycznego. Duże znaczenie ma także 
dokładna charakterystyka warunków drogowych w jakich porusza się badany pojazd oraz 
częstość i dokładność pomiarów jego prędkości  

Do realizacji symulacji zastosowano program „Excel®”, często wykorzystywany do 
rejestracji i przetwarzania danych przez aparaturę pomiarową. Dane i formuły 
obliczeniowe wykorzystywane w programie symulacyjnym zebrano w formie 
tabelarycznej. Opracowano arkusz kalkulacyjny do obliczania wartości liczbowych 
wielkości określanych w badaniu pojazdu. Na podstawie obliczonych wartości wykonano 
wykresy tych wielkości.  

Program wykorzystano do symulacji mocy prądu obciążenia baterii, stopnia 
rozładowania baterii oraz energii czerpanej z baterii zasilającej opisany w pracy [1] 
samochód GM EV1, poruszający się w jednym, podstawowym cyklu testu jazdy miejskiej, 
wg Regulaminu nr 101 ECE [5].  

Wykonano dwie symulacje: 
pierwsza, test nr I - dla pojazdu z wyłączonym układem odzysku energii hamowania, 
druga, test nr II - dla pojazdu z włączonym układem odzysku energii.  
Przyjęto, że: - przyśpieszenie ziemskie, g = 9,81 m/s2, 
- prędkość pojazdu, v = 0 m/s, dla wartości obliczonej v < 0,0001 m/s, 
- wyposażenie dodatkowe pojazdu jest wyłączone, 
- w teście nr II odzyskiwana jest połowa energii hamowania pojazdu.  
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Tabela 2 
Dane techniczne samochodu elektrycznego GM EV1 [1] 

Table 2 
Technical specification of the GM EV1 electric vehicle 

 
CHARAKTERYSTYKA POJAZDU 

Dane [1]  
Nazwa Oznaczenie Wartość Jednostka 

Masa własna pojazdu mp 1400 kg 
Średnica kół dk - m 
Promień kół r 0,3 m 

Powierzchnia czołowa pojazdu A 1,8 m2 
Współczynnik oporu aerodynamicznego Cd 0,19 - 

Rodzaj połączenia silnika z kołami napędowymi przekładnia stała, mechaniczna bez sprzęgła 
Przełożenie między silnikiem a kołami napędowymi G 11 - 

Sprawność mechaniczna przeniesienia napędu ηg 0,95 - 
Prędkość maksymalna pojazdu  vmax 130 km/h 

Układ odzysku energii hamowania silnik pracujący jako prądnica doładowuje 
baterię 

Rodzaj silnika napędowego AC, trójfazowy indukcyjny (zwarty) 
Typ silnika - 

Napięcie znamionowe silnika Us 120 V 
Maksymalne natężenie prądu zasilania silnika Imax - A 

Moc znamionowa silnika P 102 kW 
Moc maksymalna silnika Pmax - - 

Moment znamionowy silnika Tz - - 
Maksymalny moment na wale silnika Tmax 140 Nm 

Prędkość obrotowa silnika (maksymalna) ωmax 12000 obr/min 
Prędkość obrotowa silnika (przeliczeniowa)  ωp = ω/ Us ωp - (obr/min)/V 

Krytyczna prędkość obrotowa silnika ωc 733 rad/s 
Rezystancja wewnętrzna silnika  Rs - Ω 

Straty silnika w miedzi kc 0,3 - 
Straty silnika w żelazie ki 0,01 - 

Straty silnika na wentylatorze kw 0,000005 - 
Stała strat silnika C 600  

Rodzaj akumulatora kwasowo ołowiowy 
Typ akumulatora - 

Napięcie znamionowe akumulatora Ua 12 V 
Pojemność akumulatora (dla 10 godzinnego prądu rozładowania) Ca 60 Ah 

Znamionowy czas rozładowywania akumulatora Tp 10 h 
Natężenie prądu rozładowania akumulatora w czasie Tp Ip 6 A 

Współczynnik Peukerta k 1,12 - 
Liczba ogniw w akumulatorze no 6 szt. 

Rezystancja wewnętrzna ogniwa  Ro 0,022 Ω 
Liczba akumulatorów w baterii na 26 szt. 

Liczba ogniw w baterii nb 156 szt. 
Przyjęte dane uzupełniające [1] i [4] 

Nazwa wielkości Oznaczenie Wartość Jednostka 
Przyśpieszenie ziemskie g 9,81 m/s2 

Gęstość powietrza ρ 1,25 kg/m3 
Współczynnik tarcia opon o jezdnię μrr 0,0048 - 
Masa kierowcy pojazdu i pasażera md 140 kg 

Współczynnik wzrostu masy całkowitej pojazdu oddający wpływ momentu 
bezwładności mas wirujących w 0,13 - 

Czas trwania próby t 195 s 
Upływ czasu pomiędzy kolejnymi pomiarami (krok pomiarowy) dt 0,1 s 

Numer kroku pomiarowego n - - 
Zmiana prędkości pojazdu w czasie dt dv - m/s, km/h 

Przeliczenie jednostek prędkości obrotowej ω [obr/min] = ω [rad/s]*60/2*π  = 9,554*ω 
[rad/s] 

Przeliczenie jednostek prędkości liniowej v [km/h] = 3,6*v [m/s] 
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Tabela 3 
Formuły obliczeniowe do programu symulacji jazdy samochodu elektrycznego GM EV1 [1] 

Table 3 
The equations applied in the computer application for the purposes of simulating the GM EV1 

electric vehicle drive [1] 
 

Obliczenia 
Nazwa wielkości obliczanej Formuła obliczeniowa Obliczono Przyjęto 

Masa całkowita pojazdu m [kg] = mp + md 1540 1540 
Przyjęty przyrost masy pojazdu zastępujący wpływ 

momentu bezwładności mas wirujących  mb [kg] = w*m 20,02 20,00 

Masa zastępcza pojazdu mzb [kg] = m + mb 1560 1560 
Moment bezwładności mas wirujących J [kgm2] = mb*r2/G2 0,016 0,016 

Przyśpieszenie pojazdu  a [m/s2] = dv/dt - - 
Siła bezwładności mas wirujących silnika Fωa [N] = (J*G2/ ηg *r2)*a = 0,183*a - - 

Siła bezwładności całkowitej masy pojazdu  Fla [N] = m*a = 1540*a - - 
Siła bezwładności zastępczej masy pojazdu Fzla [N] = mzb*a = 1560*a  - - 

Siła tarcia opon o nawierzchnię drogi Frr [N] = μrr*m*g 72,516 72,516 
Siła oporu aerodynamicznego  Fad [N] = ½*(ρ*A*Cd*v2) = 0,214* v2 - - 

Siła napędowa pojazdu Fte [N] = Frr+ Fad+ Fzla 
Fte [N] = 72,516+0,214*v2+1560*a - - 

Prędkość pojazdu przy krytycznej prędkości obrotowej 
silnika vk [m/s] = r*ωc/G = 0,3*733/11  19,991 20,00   

[72 km/h] 
Siła napędowa pojazdu  (T-moment na wale silnika) Fte [N] = G*T* ηg/r 4876,666 4877 

Moc napędzająca pojazd Pte [W] = Fte *v - - 
Moc dostarczana przez silnik Pmout [W] = Pte/ηg - - 

Sprawność silnika ηm = T*ω/(T*ω + kc*T2 + ki*ω + kw*ω3 
+ C) - - 

Moc obciążenia akumulatora Pmin [W] = Pmout/ηm = Pte/(ηg*ηm)   

Energia pobrana z akumulatora EN(n+1) [kWh] = ENn +  
(Pmin(n+1)*dt(n+1)/3600000) - - 

Moment obrotowy silnika dla prędkości obrotowej ω < ωc T [Nm] = Tmax - 140 
Siła napędowa pojazdu dla prędkości obrotowej silnika ω < 

ωc  
Fte  [N] = Frr+ Fad+ Fzla = G/r*ηg*Tmax; 

4877[N] = 72,516+0,214*v2+1560*a - 4877 

Przyśpieszenie pojazdu dla prędkości obrotowej silnika ω 
< ωc 

a [m/s2] = dv/dt = 3,08 - 0,000137*v2 - - 

Prędkość pojazdu dla prędkości obrotowej silnika ω < ωc 
v(n+1) [m/s] = vn+dt*(3,08 - 

0,000137*vn
2) - - 

Moment obrotowy silnika dla prędkości obrotowej ω≥ωc 
T = Pmax/ω,  ω = (G/r)*v,   
T [Nm] = Pmax/[(G/r)*v] = 

102000/(36,7*v) 
- - 

Siła napędowa pojazdu dla prędkości obrotowej silnika ω ≥ 
ωc 

Fte [N] = 72,516+0,214*v2+1560*a = 
= G/r*ηg*(2779,3/v), 

72,516+0,214*v2+1560*a = 96900,29/v 
- - 

Przyśpieszenie pojazdu dla prędkości obrotowej silnika ω ≥ 
ωc 

a [m/s2] =dv/dt = (62,12/v) – 0,046 – 
0,00137*v2 - - 

Prędkość pojazdu dla prędkości obrotowej silnika ω ≥ ωc 
v(n+1) [m/s]= vn+dt*[(62,1/v)– 0,046– 
0,00137*v2] - - 

Droga przebyta przez pojazd s(n+1) [m] = sn +vn*dt+(an*dt2)/2 - - 
Rezystancja wewnętrzna baterii Rb [Ω] = nb*Ro/Ca -  

Siła elektromotoryczna baterii nieobciążonej E [V] = nb*[(2,15-DoD*(2,15-2,00)]  - - 

Natężenie prądu obciążenia baterii I [A] = [E-√(E2-4Rb*Pmin)]/2Rb  
I [A] = Pmin/U -  

Napięcie na zaciskach baterii obciążonej prądem I U [V] = E-I*Rb   
Pojemn. baterii skorygowana współczynnikiem Peukerta k Cp [Ah] = Ip

k*Tp -  
Ubytek pojemn. baterii rozładowanej prądem I w czasie dt CR [Ah] = dt*Ik/3600 -  

Współczynnik rozładowania baterii DoD=CR/Cp   
Wzrost pojemn. baterii doładowanej prądem Id w czasie dt CS [Ah] = dt*Id/3600    

Ubytek pojemności baterii rozładowanej i następnie 
doładowanej CRS [Ah] = CR - CS   

Współczynnik rozładowania baterii rozładowanej i 
doładowanej DoD=CRS/Cp  - - 
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Tabela 4 
Charakterystyka warunków prowadzenia badań samochodu GM EV1 [1] w teście jazdy miejskiej 

wg Regulaminu 101 ECE [5] 
Table 4 

The GM EV1 electric vehicle test conditions [1] according to urban cycle defined in the Regulation 
No. 101 UN ECE [5]. 

 

PRZEBIEG BADANIA 

Cel badania 
Określenie mocy obciążającej baterię, stopnia rozładowania baterii i energii zużytej przez pojazd w czasie 
jednego podstawowego cyklu jazdy miejskiej wg Regulaminu 101 ECE [5] 

Warunki środowiskowe podczas próby 

Pojazd porusza się, na drodze o nawierzchni poziomej, równej i suchej. Podczas próby, pogoda jest 
bezwietrzna, bez opadów atmosferycznych. 

Opis próby 
Pojazd porusza się ruchem prostoliniowym, w poszczególnych przedziałach czasowych z prędkością zadaną 
wg następującego planu: 
t = 0 s, v = 0 km/h;  t = 10 s, v = 0 km/h;  t = 15 s, v = 15 km/h;  t = 24 s, v = 15 km/h;  t = 26 s, v = 0 km/h; 
t = 50 s, v = 0 km/h;  t = 60 s, v = 32 km/h;  t = 86 s, v = 32 km/h;  t = 96 s, v = 0 km/h;  t = 118 s, v = 0 km/h, 
t – 142 s, v = 50 km/h,  t – 155 s, v = 50 km/h,  t – 162 s, v = 35 km/h,  t – 178 s, v = 35 km/h,
 t – 188 s, v = 0 km/h,  t – 195 s, v = 0 km/h,  . 
Bateria zasila tylko układ napędowy pojazdu, wyłączone są urządzenia stanowiące wyposażenie dodatkowe. 
W teście nr I układ odzysku energii hamowania nie jest wykorzystywany. 
W teście nr II układ odzysku energii hamowania jest aktywny i umożliwia odzyskanie 50% energii 
hamowania. 

 
Tabela 5 

Obliczenia pomocnicze do wykresu prędkości pojazdu w poszczególnych przedziałach czasu 
trwania podstawowego cyklu jazdy miejskiej wg Regulaminu nr 101 ECE. 

Table 5 
The additional calculation for the velocity chart at the particular stages of the urban cycle [5] 

 
v = f(t)  

wg Regulaminu 101 ECE 
obliczenia do wykresu v = f(t)  

w poszczególnych przedziałach czasowych 
Prędkość v  Czas t  ∆v ∆t dt a' = ∆v/∆t n' = ∆t/dt dv = a' *∆t/n' 

[km/h] [m/s] [s] m/s s s m/s2 - m/s 
0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 
0 0 10 0 10 0,1 0 100 0 
15 4,17 15 4,17 5 0,1 0,834 50 0,0834 
15 4,17 24 0 9 0,1 0 90 0 
0 0 26 -4,17 2 0,1 -2,085 20 -0,417 
0 0 50 0 24 0,1 0 240 0 
32 8,89 60 8,89 10 0,1 0,889 100 8,89 
32 8,89 86 0 26 0,1 0 260 0 
0 0 96 -8,89 10 0,1 -0,889 100 -8,89 
0 0 118 0 22 0,1 0 220 0 
50 13,9 142 13,9 24 0,1 0,579 240 1,39 
50 13,9 155 0 13 0,1 0 130 0 
35 4,17 162 -4,17 7 0,1 -0,596 70 -0,417 
35 4,17 178 0 16 0,1 0 160 0 
0 0 188 -9,72 10 0,1 -0,972 100 -9,72 
0 0 tmax 195 0 7 0,1 0 70 0 
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Formuły obliczeniowe prędkości pojazdu zamieszczone w tabeli 3, dotyczą rozpędzania 
samochodu do prędkości maksymalnej, zasilanego pełną mocą baterii. Podczas testów I i II 
pojazd porusza się z prędkością regulowaną odpowiednio do wymagań Regulaminu 101 
ECE i zasilanie go pełną mocą powodowałoby przekraczanie wymaganych limitów 
prędkości. W związku z tym, do obliczeń wielkości określanych w testach przyjęto 
zamieszczone w tabeli 5 wartości liczbowe prędkości wymagane w regulaminie 
i obliczone na ich podstawie chwilowe wartości prędkości i czasu trwania testów.  

Na podstawie wartości z tabeli 5 sporządzono wykres v = f(t), na który nałożono 
wykresy wielkości obliczanych w testach I i II. 
 

Test nr I – symulacja jazdy samochodu GM EV1 w podstawowym cyklu miejskim,  
bez odzyskiwania energii hamowania 

 
Wykorzystując informacje zamieszczone w tabeli 3 utworzono arkusz kalkulacyjny do 

obliczania wartości liczbowych, wielkości opisujących badany pojazd w każdym kroku 
pomiarowym dt realizowanego testu. Obliczane wielkości i wykorzystywane w arkuszu 
kalkulacyjnym ich wzory obliczeniowe zamieszczono w tabeli 6. 

 
Tabela 6 

Formuły obliczeniowe wielkości charakteryzujących pojazd GM EV1 podczas testu nr I 
Table 6 

The equations describing properties of the GM EV1 vehicle during the test No. I 
 

Wielkość Jednostka Formuła obliczeniowa 
n - n = tmax, /dt,   n(n+1) = nn+1 
dt [s] dt = 0,1  
t [s] t(n+1) = tn+dt,  tmax = 195  

v [km/h] v(n+1) = vn + dv 
[m/s] v = v [km/h]/3,6 

a [m/s2] a = (v(n+1) - vn)/dt 
s [m] s(n+1) = sn + vn*dt+(an*dt2)/2 

ω [obr/min] ω = 9,554*ω [rad/s] 
[rad/s] ω = v*G/r = 37*v;  ωc = 733 

Fte [N] Fte = 72,516+0,214*v2+1560*a 
Pte [W] Pte  = Fte *v 
T [Nm] T = P/ω 
ηm - ηm = T*ω/(T*ω + kc*T2 + ki*ω + kw*ω3 + C) 

Pmout [W] Pmout = Pte/ηg 
Pmin [W] Pmin = Pmout/ηm = Pte/(ηg*ηm) 
EN [kWh] EN(n+1) = ENn +  (Pmin(n+1)*dt(n+1)/3600000) 
E [V] E(n+1) = nb*[2,15 - DoDn*(2,15-2,00)] 
Rb [Ω] Rb = nb*Ro/Ca 
I [A] I = [E-√(E2 - 4Rb*Pin)]/(2*Rb) 
U [V] U=E-I*Rb 
Cp [Ah] Cp=Ip

k*Tp 
CR [Ah] CR=dt*Ik/3600 

DoD - DoD=CR/Cp 
 

Na podstawie wartości obliczonych w arkuszu kalkulacyjnym sporządzono wykresy: 
mocy obciążającej baterię Pmin, energii czerpanej z baterii EN oraz stopnia rozładowania 
baterii DoD. Wykresy te nałożono na wykres v = f(t), sporządzony na podstawie danych 
z tabeli 5. 
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Moc pobrana z baterii samochodu GM EV1 w cyklu jazdy miejskiej 
bez odzysku energii hamowania
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Rys. 2. Wykres mocy obciążającej baterię oraz prędkości samochodu elektrycznego GM EV1 w 

czasie jednego, podstawowego cyklu jazdy miejskiej wg Regulaminu 101 ECE. 
Fig. 2. The power consumption and velocity of the GM EV1 electric vehicle during single urban 

cycle according to the Regulation No. 101 UN ECE [5]. 
 

Stopień rozładowania baterii samochodu GM EV1 w cyklu jazdy miejskiej 
bez odzysku energii hamowania
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Rys. 3. Wykres stopnia rozładowania baterii oraz prędkości samochodu elektrycznego GM EV1 w 

czasie jednego, podstawowego cyklu jazdy miejskiej wg Regulaminu 101 ECE. 
Fig. 3. The state of charge and velocity of the GM EV1 electric vehicle during single urban cycle 

according to the Regulation No. 101 UN ECE [5]. 
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Rys. 4. Wykres energii czerpanej z baterii oraz prędkości samochodu elektrycznego GM EV1  

w czasie jednego, podstawowego cyklu jazdy miejskiej wg Regulaminu 101 ECE. 
Fig. 4. The energy consumption and velocity of the GM EV1 electric vehicle during single urban 

cycle according to the Regulation No. 101 UN ECE [5]. 
 

Test nr II – symulacja jazdy samochodu GM EV1 w podstawowym cyklu miejskim, 
z odzyskiwaniem 50% energii hamowania 

 
Podobnie jak w teście nr I, utworzono arkusz kalkulacyjny do obliczania wartości 

liczbowych, wielkości opisujących badany pojazd w każdym kroku pomiarowym dt, 
realizowanego testu nr II. Obliczane wielkości i ich wzory obliczeniowe zamieszczono 
w tabeli 7. 

Tabela 7 
Formuły obliczeniowe wielkości charakteryzujących pojazd GM EV1 podczas testu nr II 

Table 7 
The equations describing properties of the GM EV1 vehicle during the test No. II 

 
Wielkość Jednostka Formuła obliczeniowa 

n - n = tmax, /dt,   n(n+1) = nn+1 
dt [s] dt = 0,1 s 
t [s] t(n+1) = tn+dt,  tmax = 195 s 

v [km/h] v(n+1) = vn + dv 
[m/s] v [m/s] = v [km/h]/3,6 

a [m/s2] a = (vn+1 - vn)/dt 
s [m] s(n+1) [m] = sn + vn*dt+(an*dt2)/2 

ω [obr/min] ω [obr/min] = 9,554*ω [rad/s] 
[rad/s] ω = v*G/r = 37*v  ωc = 733 

Fte [N] Fte = 72,516+0,214*v2+1560*a 
Pte [W] Pte  =  Fte *v,  dla a < 0,  Pte = 0,5* Fte *v, 
T [Nm] T = P/ω 

Energia czerpana z baterii samochodu GM EV1 w cyklu jazdy miejskiej bez odzysku energii 
hamowania 
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ηm - ηm = T*ω/(T*ω + kc*T2 + ki*ω + kw*ω3 + C),  
dla T < 0, ηm = -T*ω/(-T*ω + kc*T2 + ki*ω + kw*ω3 + C), 

Pmout [W] Pmout = Pte/ηg 
Pmin [W] Pmin = Pmout/ηm = Pte/(ηg*ηm) dla T < 0 Pte*ηg*ηm 
EN [kWh] EN(n+1) = ENn +  (Pmin(n+1)*dt(n+1)/3600000) 

Pbat [W] dla Pmin, < 0  Pbat = (-1)*Pmin, dla Pmin = 0  Pbat = 0, 
dla Pmin, > 0  Pbat = Pmin 

Pbat [kW] Pbat = Pbat/1000 
E [V] E(n+1) = nb*(2,15 - DoDn*0,15) 
Rb [Ω] Rb = nb*Ro/Ca 

I [A] dla baterii rozładowywanej; I = [E-√(E2 – 4*Rb*Pin)]/(2*Rb)  
dla baterii ładowanej; I = [-E+√(E2 + 4*Rb*Pin)]/(2*Rb) 

U [V] U=E-I*Rb 
Cp [Ah] Cp=Ip

k*Tp 

CR [Ah] dla baterii rozładowywanej prądem I; CR = dt*Ik/3600,  
CR(n+1) = CRn + dt*Ik/3600  

CS [Ah] dla baterii ładowanej prądem Id; CS = dt*Id/3600,  
CR(n+1) = CRn - CSn 

DoD - DoD=CR/Cp 
 

Na podstawie wartości obliczonych w arkuszu kalkulacyjnym (tab.7), sporządzono 
wykresy: mocy obciążającej baterię Pmin, energii czerpanej z baterii EN oraz stopnia 
rozładowania baterii DoD. Wykresy EN i DoD nałożono na wykresy sporządzone w teście 
nr I. 
 

Moc czerpana (+) i ładowana (-) do baterii samochodu GM EV1 w cyklu jazdy 
miejskiej
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Rys. 5. Wykres mocy czerpanej i dostarczanej do baterii oraz prędkości samochodu GM EV1  
z aktywnym układem odzysku energii hamowania, w funkcji czasu trwania jednego, podstawowego 

cyklu testu miejskiego wg Regulaminu 101 ECE 
Fig. 5. The consumed and recharged power and velocity of the GM EV1 electric vehicle with active 

energy recovery system during single urban cycle according to the Regulation No. 101 UN ECE 
[5]. 



Zastosowanie symulacji komputerowej… 

81 

Stopień rozładowania baterii samochodu GM EV1 w cyklu jazdy miejskiej
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Rys. 6. Wykresy stopnia rozładowania baterii i prędkości samochodu GM EV1 z wyłączonym oraz 
z aktywnym układem odzysku energii hamowania, w funkcji czasu trwania jednego cyklu testu 

miejskiego wg Regulaminu 101 ECE. 
Fig. 6. The state of charge and velocity of the GM EV1 electric vehicle with deactivated and 

activated energy recovery system during single urban cycle according to the Regulation No. 101 
UN ECE [5]. 
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Rys. 7. Wykresy energii czerpanej z baterii i prędkości samochodu GM EV1 z wyłączonym oraz z 
aktywnym układem odzysku energii hamowania, w funkcji czasu trwania jednego cyklu testu 

miejskiego wg Regulaminu 101 ECE. 
Fig. 7. The energy consumption and velocity of the GM EV1 electric vehicle with deactivated and 
activated energy recovery system during single urban cycle according to the  Regulation No. 101 

UN ECE [5]. 
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Wykresy sporządzone na podstawie wartości liczbowych obliczonych w arkuszach 
kalkulacyjnych oddają prawidłową charakterystykę wielkości określanych 
w przeprowadzonych symulacjach. Na rysunkach 2 i 5 widoczny jest wzrost mocy 
obciążającej baterię zasilającą pojazd gdy zwiększa on prędkość ruchu. W miarę wzrostu 
czasu jazdy zwiększa się ilość energii zużywanej przez pojazd, rysunki 4 i 7, wzrasta 
również stopień rozładowania baterii, rysunki, 3 i 6. Podczas postoju pojazdu i podczas 
hamowania z wyłączonym układem odzysku, ilość zużytej energii i stopień rozładowania 
baterii utrzymują się na stałym poziomie. Aktywny układ odzysku energii hamowania 
podczas spowalniania ruchu pojazdu doładowuje baterię, co zmniejsza ilość czerpanej z 
niej energii i zmniejsza jej stopień rozładowania w porównaniu do jazdy z układem 
wyłączonym, rysunki 6 i 7. Na rysunku 5 energia doładowująca baterię ma wartości 
ujemne. Wykonana symulacja dotyczy samochodu, którego dane techniczne zamieszczono 
w pracy [6] i nie może być traktowana jako ocena rzeczywistego pojazdu GM EV1. 

Opracowany program symulacyjny może być modyfikowany poprzez wprowadzanie do 
arkusza kalkulacyjnego nowych formuł obliczeniowych lub usuwanie zbędnych. 
W zależności od potrzeb, możliwe jest sporządzanie wykresów różnych wielkości 
obliczanych w programie. Celowe jest wykonanie symulacji dla pojazdu rzeczywistego, 
mającego pełną, szczegółową charakterystykę techniczną układu napędowego, samego 
silnika i baterii zasilającej oraz porównanie ich z wynikami pomiarów uzyskanymi 
w testach drogowych lub stanowiskowych. 
 
3. Podsumowanie 
 

W niniejszej pracy przedstawiono program symulacyjny pozwalający obliczyć min. 
zużycie energii i stopień rozładowania baterii akumulatorów kwasowo-ołowiowych, 
zasilających pojazd elektryczny, poruszający się w określony sposób. Danymi 
wejściowymi do programu są: szczegółowa charakterystyka techniczna pojazdu 
i akumulatorów, opis warunków drogowych w jakich pojazd się porusza i przebieg 
prędkości pojazdu w funkcji czasu badania. Symulacja może być wykorzystywana 
w obliczaniu zapotrzebowania na energię dla stacji wymiany i ładowania akumulatorów 
trakcyjnych pojazdów elektrycznych. Program umożliwia również dobór akumulatorów 
odpowiednich dla pojazdu o znanych parametrach technicznych, przewidzianego do 
poruszania się wg założonej strategii. 
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