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S t r e s z c z e n i e  

W artykule przedstawiono opracowane przez autora metody obliczeń przebiegowego zużycia 
paliwa w ruchu rzeczywistym w samochodzie osobowym na podstawie zużycia w pięciu 
wybranych cyklach jezdnych. W obliczeniach uwzględniono wpływ ważniejszych czynników 
i za pomocą współczynnika dynamiki sterowania prędkością pojazdu KD scharakteryzowano 
kierujących pod względem energooszczędności ruchu pojazdu. 
Słowa kluczowe: zużycie paliwa, cykle jezdne, objętość manewrowa paliwa 

A b s t r a c t  

Methods of calculating the mileage fuel consumption in a car basing on fuel consumption  in 
five selected driving cycles have been elaborated and presented by the writer of this paper. 
The important factors have been considered in all calculations and KD coefficient of dynamics 
control was used for assessing and characterizing the drivers mode of driving as far as energy-
saving was concerned. 
Keywords: fuel consumption, drive cycle, maneuvering volume 
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1. Wstęp 

W przemyśle motoryzacyjnym na świecie nieprzerwanie trwają poszukiwania uniwer-
salnego cyklu jezdnego, w którym zużycie paliwa i emisja toksyn w spalinach badanego 
samochodu możliwie dokładnie przedstawiałaby jego rzeczywiste parametry eksploata-
cyjne [1–3]. Jednak w dotychczas opracowanych w USA i UE stałych cyklach jezdnych 
założone profile prędkości pojazdu mogą znacznie odbiegać od rzeczywistych z wielu 
powodów: warunków włączania się do i wyłączania z ruchu, warunków ruchu drogowego 
na trasie przejazdu, długości trasy, parametrów technicznych pojazdu, warunków atmo-
sferycznych itp. 

Same warunki ruchu drogowego spowodowały utworzenie wielu niekonwencjonalnych 
cykli jezdnych typowych dla danego regionu, warunków drogowych, a nawet dla konkret-
nego modelu pojazdu [4–6]. Autor na podstawie własnych doświadczeń opracował uni-
wersalny cykl jezdny dla ruchu w potoku, pozwalający na jego symulację ze zróżnicowaną 
prędkością średnią w przedziale 2,43–6,91 km/h [5]. Jednak nawet najlepszy cykl jezdny 
jest tylko zbiorem faz ruchu i pracy silnika w ściśle określonych warunkach na jezdni 
poziomej o określonej, suchej nawierzchni. Dlatego autor na podstawie obliczeń zużycia 
paliwa dla kilkuset monitorowanych tras przejazdów wielu zespołów „kierujący–pojazd” 
próbuje odpowiedzieć na pytanie: jak można na podstawie charakterystyki ogólnej silnika 
prognozować zużycie paliwa w samochodzie w ruchu rzeczywistym, wykorzystując obli-
czone zużycie w wybranych cyklach jezdnych? 

2. Odwzorowanie profilu prędkości ruchu za pomocą wybranych cykli jezdnych 

Na rysunku 1 zestawiono wyniki pomiarów przebiegowego zużycia paliwa w samo-
chodzie osobowym klasy B/K z silnikiem ZI. Znaczny rozrzut przebiegowego zużycia pali-
wa dla każdej wartości zmiennej niezależnej jest wynikiem stochastycznego charakteru 
skojarzenia procesu sterowania pojazdem i warunków ruchu. W opracowanym algorytmie 
obliczeń priorytetem jest uwzględnienie jak największej liczby czynników mających istotny 
wpływ na całkowitą energochłonność ruchu pojazdu i zużycie paliwa. Zagadnienie właści-
wego doboru udziału pięciu cykli jezdnych szczegółowo opisał autor we wcześniejszych 
publikacjach [7, 8]. Udział dwóch cykli jezdnych imitujących ruch w warunkach zatło-
czonych ulic (wolny SGS – vśr = 2,43 km/h i szybki SGF – vśr = 6,91 km/h) oblicza się na 
podstawie średniej prędkości ruchu w tych specyficznych warunkach. Udział cyklu miej-
skiego dobiera się, zależnie od przyjętej metody, na podstawie czasu wymuszonych za-
trzymań pojazdu lub metodą kwantyfikacji prędkości średniej lub chwilowej z przedziału 
18,7±12 km/h. Natomiast udziały drogowe cykli drogowego i autostradowego program 
EKO DRIVE 2005 oblicza na podstawie średniej prędkości na pozostałym do przebycia 
odcinku trasy przejazdu. 

Dobór parametrów do obliczenia udziału poszczególnych cykli jezdnych, zależnie od 
zastosowanej metody pomiarowej, przeprowadza się jedną z trzech następujących metod: 
– wybranych parametrów, 
– kwantyfikacji prędkości średniej (minutowa podstawa czasu pomiaru), 
– kwantyfikacji prędkości chwilowej (sekundowa podstawa czasu pomiaru). 
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Rys. 1. Zależność przebiegowego zużycia paliwa samochodu klasy B/K z silnikiem ZI 
od długości trasy przejazdu (a) i średniej prędkości przejazdu (b) 

Fig. 1. The dependence of mileage fuel consumption in a B/K class car with SI engine  
on the length of covered distance (a) and driving speed (b) 

 
Obliczone za pomocą wybranych cykli jezdnych przebiegowe zużycie paliwa w samo-

chodzie jest zużyciem odniesienia dla temperatury otoczenia 266 K (Q7) [9]. Jego wartość 
może ulec znacznej zmianie po uwzględnieniu wpływu temperatury otoczenia Tot, długości 
trasy przejazdu i współczynnika wrażliwości przebiegowego zużycia paliwa na temperaturę 
otoczenia QK [10]. Na rzeczywiste przebiegowe zużycie paliwa Qc mogą mieć wpływ: tech-
nika sterowania pojazdem, zmiana energii potencjalnej pojazdu oraz tzw. manewrowa obję-
tość paliwa Vm [11]. Objętość ta wyliczona została jako błąd statystyczny „niedoliczanej” 
objętości zużytego paliwa dla krótkich i bardzo krótkich tras przejazdu samochodami A i B, 
sterowanymi przez tego samego kierującego. Zmiana brzegowych warunków ruchu na jed-
nej z tras przejazdu spowodowała zmianę wielkości Vm o 75%. 

3. Sens fizyczny objętości zużytego paliwa Vm 

Objętość manewrową zużytego na trasie przejazdu paliwa Vm w samochodzie oso-
bowym zdefiniowano i obliczono w [11]. Ponieważ dotyczy głównie brzegowych warun-
ków ruchu, jej udział w zużytym na trasie przez zespół „pojazd–kierujący” paliwie rośnie 
odwrotnie proporcjonalnie do długości przebytej drogi. Uwzględnia nierzadko bardzo trud-
ne warunki pracy silnika i układu przeniesienia napędu w okresie włączania się do i wyłą-
czania z ruchu na dowolnej trasie. Bierze pod uwagę również zużycie paliwa na pokonanie 
zróżnicowanych dodatkowych oporów związanych ze zmianami kierunku ruchu, nieprze-
widzianych w przyjętych do obliczeń cyklach jezdnych. 

Poza tym objętość manewrowa uwzględnia rozbieżność pomiędzy zużyciem rzeczy-
wistym paliwa przez silnik w warunkach stabilizacji cieplnej a zużyciem obliczonym za 
pomocą liniowego modelu, uwzględniającego stopień wychłodzenia silnika w określonej 
temperaturze otoczenia przed trasą przejazdu o długości zapewniającej jego stabilizację 
cieplną [10]. 

Uwzględnienie w obliczeniach metodą wybranych parametrów czasu trwania brzego-
wych warunków ruchu zapewnia wyliczenie bliższego rzeczywistości udziału w przebytej 
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drodze wybranych cykli jezdnych. Objętość manewrowa Vm jako pochodna błędu obliczeń 
umożliwia jego zmniejszenie na trasach bardzo krótkich i ultrakrótkich – rys. 1 [3]. Ma na 
nią również wpływ czas pracy silnika na biegu jałowym w warunkach brzegowych. Tak 
więc nieuwzględniona w obliczeniach, brakująca objętość paliwa może być sumą objętości 
paliwa pochodzącego z czterech źródeł (rys. 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 2. Relacje pomiędzy składowymi zużytego paliwa na warunki manewrowe Vm 
Fig. 2. The relations between the components of consumed fuel on  

Vm maneuvering conditions 
 

T a b e l a  1 
Objętość manewrowa zużytego paliwa dla zamkniętych, złożonych tras przejazdu 

samochodów klasy B/K 

Lp. Trasa złożona 
(liczba tras) 

Vm 
[dm3] Opis warunków brzegowych 

1 L = 19 km (2) 0,10 ΔH = 0 m (parkowanie uproszczone) 
2 L = 20 km (2) 0,12 ΔH =  0 m (garaż/plac parkingowy) 
3 L = 21 km (3) 0,20 Jw. + postój 1,5 h na trasie powrotnej 
4 L = 29 km (4) 0,25 Jak p. 2 + dodatkowa trasa 2 x 4,5 km 
5 L = 20 km (2) 0,20 Jak w (2) lecz bardzo trudne warunki garażowania 

 
Większość strat paliwa objętości manewrowej Vm generowana jest na trasie w brzego-

wych warunkach ruchu pojazdu w stanie cieplnie nieustalonym (rys. 2). W warunkach tych, 
zależnie od temperatury otoczenia, np. 293 i 266 K, zużycie paliwa wzrasta w pierwszych 
sekundach pracy silnika, odpowiednio, o 190–230% w silniku ZI i o 75–93% w silnikach 
ZS [12]. Natomiast z powodu ograniczeń topograficznych w warunkach brzegowych 
pojazd nierzadko porusza się na 1. biegu z tak małą prędkością, że konieczna jest praca 
ciągła zespołu na tzw. półsprzęgle, obniżająca sprawność układu przeniesienia napędu ηp  
w tych fazach napędowych do 10–40% [13]. 

W tabeli 1 przedstawiono statystycznie obliczone średnie wartości „niedoliczonej” obję-
tości paliwa Vm na wybranych trasach przejazdu. 

4. Fizyczny model rzeczywistego zużycia paliwa w samochodzie osobowym 

Zużycie paliwa w samochodzie osobowym w ruchu rzeczywistym zależy od znacz- 
nie  większej  liczby   czynników   niż   w   homologacyjnych  cyklach  jezdnych.  W  ruchu 
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Rys. 3. Algorytm prognozowania rzeczywistego zużycia paliwa na podstawie  

zużycia ważonego w temperaturze odniesienia 266 K – Q7 
Fig. 3. The algorithm of the actual fuel consumption forecasting based on weighted average  

of fuel consumption at reference temp. of 266 K – Q7 
 
rzeczywistym na zużycie paliwa wpływają dodatkowo: długość trasy przejazdu, tempe-
ratura otoczenia, dynamika zmian energii potencjalnej i kinetycznej pojazdu, brzegowe 
warunki ruchu, natężenie zmian kierunku ruchu. Poza tym istotny wpływ mają również 
stany cieplny silnika i nawierzchni drogi oraz stopień załadowania pojazdu, technika 
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sterowania pojazdem, sprawność napędu, stan i rodzaj opon itp. Jednym z ważnych 
czynników niemożliwych do uwzględnienia jest wpływ prędkości wiatru. Skutecznie moż-
na go zminimalizować, prowadząc badania dla małych prędkości ruchu (do 55 km/h). 
Uwzględnienie jak największej liczby czynników mających wpływ na zużycie paliwa  
w samochodzie pozwala na dokładniejsze jego obliczenie. 

Autor w ostatnich latach opracował program numerycznych obliczeń przebiegowego 
zużycia paliwa w samochodzie na dowolnej trasie na podstawie udziału drogowego ui i zu-
życia Qi w wybranych cyklach jezdnych – Σ(Qi ⋅ ui). Na rysunku 3 przedstawiono algorytm 
obliczeń końcowych, a na rys. 4 fizyczny model przebiegowego zużycia paliwa. Uwzględ-
niono w nim wpływ na obliczane zużycie paliwa Qc kilku ważnych poprawek ΔQ 
 Qc = Q7 – ∆QT + ∆QH – ∆QW +∆Qm (1) 

Jego związek z zużyciem rzeczywistym charakteryzuje współczynnik dynamiki stero-
wania prędkością ruchu KD 
 Qrz = KD ⋅ Qc (2) 
gdzie: 

QT    – przebiegowe zużycie paliwa w zmiennym cyklu ważonym (266 K)  
[dm3/100 km], 

Qrz    – zmierzone (rzeczywiste) zużycie paliwa [dm3/100 km], 
ΔQT  – poprawka uwzględniająca temperaturę otoczenia, stan cieplny pojazdu i dłu-

gość trasy [dm3/100km], 
ΔQH  – poprawka uwzględniająca zmianę energii potencjalnej samochodu  

[dm3/100 km], 
ΔQW – poprawka uwzględniająca udział jazdy wybiegiem [dm3/100 km], 
ΔQm  – poprawka uwzględniająca objętość manewrową zużytego paliwa  

[dm3/100 km]. 
 

∑
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Rys. 4. Udział poszczególnych składowych zużycia paliwa w samochodzie  

w funkcji długości trasy 
Fig. 4. Participation of particular fuel consumption components of a car  

in the function of driving distance 
 

W przebiegowym zużyciu paliwa w samochodzie w warunkach jazdy rzeczywistej czę-
sto niezbędne jest uwzględnienie zaznaczonej na rys. 4 poprawki zmiany energii potencjal-
nej pojazdu ΔQH. Współczynnik dynamiki sterowania prędkością samochodu KD stanowi 
bardzo ważny wskaźnik oceny kierującego pojazdem. 
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5. Ocena techniki jazdy za pomocą współczynnika KD 

Technikę sterowania pojazdem przez kierującego najlepiej charakteryzuje tzw. współ-
czynnik dynamiki sterowania prędkością pojazdu KD. Z doświadczeń autora wynika, że dla 
różnych kierujących samochodami osobowymi z silnikami ZI i ZS mieści się on w prze-
dziale 0,8–1,6. Wyznacza się go, dzieląc rzeczywiste przebiegowe zużycie paliwa Qrz przez 
obliczone – Qc. Im wartość ilorazu mniejsza, tym dynamika sterowania pojazdem bardziej 
energooszczędna. Znacznie precyzyjniej niż dotychczas można za pomocą współczynnika 
KD charakteryzować technikę sterowania prędkością samochodu przez kierującego: jazda 
ekonomiczna: KD = 0,8–1,1; normalna: 1,1–1,3; dynamiczna: 1,3–1,6. 

 

 
Rys. 5. Zależność charakterystyk punktowych współczynnika dynamiki jazdy KD  

od liczby doświadczeń przypadkowych 
Fig. 5. The dependence of point characteristics of KD driving dynamics coefficient  

on the number of random cases 
 

Aby wyznaczyć wiarygodny dla danego kierującego konkretnym samochodem współ-
czynnik KD, należy przeprowadzić badanie określonej liczby pomiarów. Na rysunku 5 za 
pomocą wartości średniej KD oraz średniego odchylenia standardowego przedstawiono wy-
maganą minimalną liczbę doświadczeń [13]. 

Jak widać na powyższym rysunku, średnie odchylenie standardowe dla tras krótkich 
stabilizuje się po 8–10 próbach. Krzywa KD ilustruje wartość średnią (1,09), a proste dolna  
i górna oznaczają graniczne z 70 pomiarów wartości KD. Tak więc w celu dokładniejszego 
wyznaczenia współczynnika KD należy wziąć pod uwagę co najmniej 8–10 przejazdów 
jednego kierującego danym pojazdem. 

6. Wnioski 

Na podstawie przedstawionych wyników obliczeń i ich analizy można wyciągnąć 
następujące wnioski: 
1. Prognozowanie przebiegowego zużycia paliwa w samochodzie w ruchu rzeczywistym, 

uwzględniając zużycie w wybranych cyklach jezdnych, dzięki licznym poprawkom ΔQ, 
pozwala za pomocą rzeczywistej lub adaptowanej charakterystyki ogólnej silnika na 
dokładne (± 5%) jego obliczenie w 65–80% przypadków. 

ilość doświadczeń przypadkowych, N 
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2. W ruchu rzeczywistym na najkrótszych trasach przejazdu warunki ruchu wychodzą poza 
standardy sterowania samochodem, przewidziane w wybranych pięciu cyklach jezd-
nych; dotyczą one tzw. brzegowych i manewrowych warunków ruchu, obecnych w każ-
dej obliczanej trasie przejazdu, a charakteryzują je czas trwania tm i objętość mane-
wrowa zużytego paliwa Vm. 

3. Wprowadzony do obliczeń, charakterystyczny ze względu na stabilną wartość dla każ-
dego kierującego współczynnik dynamiki sterowania samochodem KD może służyć ja-
ko najbardziej precyzyjny z dotychczas znanych współczynników oceniających styl 
jazdy kierującego pojazdem pod względem energochłonności ruchu. 

4. Na przebiegowe zużycie paliwa w samochodzie w ruchu rzeczywistym mają istotny 
wpływ temperatura otoczenia i współczynnik wrażliwości przebiegowego zużycia pali-
wa QK oraz stopień jego schłodzenia, długość przebytej drogi, topografia trasy przejazdu 
(w tym zmiana energii potencjalnej samochodu) i związany z nią udział drogowy jazdy 
wybiegiem oraz warunki ruchu. 
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