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S t r e s z c z e n i e  
W artykule zbadano skuteczność stosowania aerodynamicznych osłon dachowych (deflektorów)  
w układach ciągnik–naczepa dla zmniejszenia oporów aerodynamicznych. W badaniach wzięto pod 
uwagę wpływ następujących czynników: nachylenie osłony (5 położeń), jej geometryczne ukształ-
towanie (brak, płaska, wypukła) oraz wielkość odstępu pomiędzy ciągnikiem i naczepą (16 przy-
padków). Badania przeprowadzono w formie symulacji numerycznych względem nieściśliwych 
równań Naviera–Stokesa przy aproksymacji przestrzennej metodą objętości skończonych i nie-
strukturalnych siatkach obliczeniowych. Dokładność badań została zagwarantowana iteracyjnym 
uściśleniem rozwiązań w drodze sukcesywnej, automatycznej adaptacji siatki obliczeniowej  
w obszarze przepływu, stosownie do otrzymywanych rezultatów na wcześniejszych krokach czaso-
wych procesu obliczeniowego. 
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A b s t r a c t  
In article, the efficiency of the use of aerodynamic roof fairings (deflectors) in tractor–trailer 
systems for aerodynamic drag reduction is studied. In investigations the following factors are taken 
into account: the fairing slope (5 positions), its geometric form (missing, flat, convex) and the gap 
size between tractor and trailer (16 cases). Research is carried out in form of numerical simulations 
to the incompressible Navier–Stokes equations with spatial finite volume approximation and 
unstructured computational meshes. Exactness of simulations is ensured by iterative increase of 
solution accuracy through successive, automatic adaptation of the computational mesh in the flow 
domain, according to obtained results at prior time steps of computational process. 
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1. Wstęp 

Właściwe ukształtowanie pojazdu pod względem aerodynamicznym jest jedną z naj-
istotniejszych kwestii wpływających na zachowanie się samochodu na drodze oraz wiel-
kość oporu aerodynamicznego. Ma to tym większe znaczenie, im pojazd jest większy: 
zmniejszenie zużycia energii, a tym samym obniżenie kosztów eksploatacji, nabiera szcze-
gólnego wymiaru w odniesieniu do zestawów ciągnik–naczepa. W tego typu zestawach wy-
stępuje dodatkowa wolna przestrzeń pomiędzy tylną ścianą kabiny a przednią ścianą na-
czepy, co skutkuje pojawieniem się dodatkowego podciśnienia z tyłu kabiny oraz nadciś-
nienia z przodu naczepy, których wielkości nie można jednak miarodajnie oszacować bez 
przeprowadzenia stosownych pomiarów eksperymentalnych lub symulacji numerycznych. 

Tradycyjne zasady kształtowania linii nadwozia okazują się, w odniesieniu do dużych 
członowych zestawów ciągnik–naczepa, wysoce niewystarczające. Na pewno na wielkość 
oporu aerodynamicznego mają istotny wpływ takie czynniki, jak chociażby ukształtowanie 
i wielkość szczeliny (przerwy) pomiędzy ciągnikiem i naczepą, wzajemne proporcje kabiny 
ciągnika oraz naczepy, a nawet tak z pozoru błahe kwestie, jak proporcje geometryczne 
samej naczepy [1]. O ile na ogół nie można swobodnie ingerować w istniejące rozwiązania 
geometryczne ciągnika i naczepy, to znacznie prostsza, łatwiejsza, szybsza, a zarazem sku-
teczna może okazać się odpowiednia modyfikacja przestrzeni pomiędzy lub w bezpo-
średnim otoczeniu obu członów zestawu. 

Jednym z podstawowych w tym względzie rozwiązań jest stosowanie dodatkowych 
osłon (deflektorów) aerodynamicznych na dachu ciągnika. Zadaniem takich osłon jest 
spowodowanie, aby odrywany za dachem ciągnika strumień powietrza ponownie „przykleił 
się” do dachu naczepy, co w konsekwencji może skutecznie zapobiec zbytniemu wzrostowi 
oporu aerodynamicznego zestawu. Właściwe pod względem aerodynamicznym opracowa-
nie osłon jest dużym wyzwaniem ze względu na rozwijające się tam zjawiska interferencji, 
których wielkość oraz intensywność występowania może w dużej mierze zależeć od wiel-
kości odstępu i różnicy wysokości pomiędzy ciągnikiem i naczepą oraz ukształtowania 
samej osłony. Można wprawdzie zdać się w tym względzie na intuicję, ale wydaje się, że 
dla uzyskania wiarygodnych wytycznych nie można się obyć bez dogłębnych badań 
porównawczych w tym zakresie. Jest to tym bardziej istotne, że zmienność odstępu i róż-
nicy wysokości pomiędzy ciągnikiem i naczepą może skutkować stosownym wzmocnie-
niem lub degradacją znaczenia wspomnianych osłon. Jest to też sprawa, której (ze względu 
na istotne znaczenie interferencji aerodynamicznej pomiędzy członami zestawu) nie da się 
oszacować, opierając się wyłącznie na dywagacjach analitycznych. W tej sytuacji okreś-
lenie i ocena kształtowania się oporu aerodynamicznego układu ciągnik–naczepa–osłona  
w zależności od: 
– nachylenia osłony (odchylacza, deflektora), 
– geometrycznego ukształtowania osłony,  
– wielkości odstępu pomiędzy ciągnikiem i naczepą, 
stanowiły zasadniczy motyw podjęcia niniejszych rozważań i badań. 

W badaniach aerodynamiki pojazdów drogowych duże znaczenie ma dokładne od-
wzorowanie warunków ruchu samochodu w jego rzeczywistym otoczeniu. Dotyczy to za-
równo badań eksperymentalnych prowadzonych w tunelach aerodynamicznych, jak i symu-
lacji komputerowych. Niestety, badania eksperymentalne (tunelowe) nie są w stanie spro-
stać analizie aerodynamicznej dużych pojazdów ze względu na ograniczoną wielkość prze-
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strzeni roboczej w tunelach aerodynamicznych, a badania na modelach nie wchodzą w grę 
z powodów dokładnościowych. Stąd jedynie symulacje numeryczne są w stanie zagwa-
rantować wysoką wiarygodność wyników (rozkłady ciśnienia i prędkości wokół pojazdu), 
stanowiących podstawę do prognozowania zachowania się samochodów na drodze, reduk-
cji oporu aerodynamicznego, a tym samym zmniejszenia zużycia energii i obniżenia ko-
sztów eksploatacji. 

W prowadzonych symulacjach aerodynamicznych przyjęto stałe formy geometryczne 
ciągnika siodłowego i jego naczepy. We wszystkich symulacjach zastosowano jedną i tę 
samą wielkość obszaru obliczeniowego, tzw. wirtualnego tunelu aerodynamicznego, przy 
czym określenie to w żadnej mierze nie odnosi się do tunelu rzeczywistego, gdyż przyjęte 
warunki brzegowe symulacji odpowiadały swobodnej, nieograniczonej żadnymi przeszko-
dami przestrzeni (z wyjątkiem, oczywiście, jezdni). 

W trakcie realizacji badań zwrócono szczególną uwagę na kształtowanie się współ-
czynników oporu aerodynamicznego jako konsekwencji wzajemnych oddziaływań aerody-
namicznych pomiędzy ciągnikiem, naczepą i osłoną, z uwzględnieniem geometrycznie 
zmiennego ukształtowania samej osłony i zmiennej odległości pomiędzy członami układu. 
W tym kontekście zbadano i szczegółowo przeanalizowano m.in. następujące kwestie: 
1. Kształtowanie się oporu aerodynamicznego zestawu ciągnik–naczepa przy różnych kon-

figuracjach geometrycznych osłony, lecz stałych ogólnych ich nachyleniach, a zarazem 
ustalonym odstępie pomiędzy obu członami zestawu. 

2. Kształtowanie się oporu aerodynamicznego zestawu ciągnik–naczepa przy różnych na-
chyleniach osłon, lecz jednakowym ich ukształtowaniu, a również stałym odstępie po-
między poszczególnymi członami układu. 

3. Kształtowanie się oporu aerodynamicznego zestawu ciągnik–naczepa przy różnych 
odstępach pomiędzy członami zestawu, a jednocześnie ustalonych formach osłon oraz 
ich stałych nachyleniach. 

4. Zdefiniowanie relacji opisujących wzajemne powiązania pomiędzy wszystkimi czyn-
nikami wpływającymi na aerodynamikę zestawu ciągnik–naczepa wyposażonego  
w osłonę aerodynamiczną. 
Zamieszczone poniżej zwięzłe opracowanie badań obejmuje krótki opis metody sy-

mulacji komputerowej (rozdz. 2), określenie fizycznych i geometrycznych warunków pro-
wadzenia symulacji wraz z podaniem przykładowych dyskretyzacji wstępnych obszaru 
obliczeniowego (rozdz. 3), przedstawienie wybranych wyników symulacji, w tym również 
przykładowych poadaptacyjnych siatek obliczeniowych oraz przykładowych przebiegów 
współczynnika oporu aerodynamicznego w funkcji czasu lub wybranych parametrów geo-
metrycznych zestawu (rozdz. 4) oraz sformułowanie konkluzji badawczych (rozdz. 5). 

2. Metoda symulacji numerycznej 

Numeryczna symulacja zjawisk aerodynamicznych występujących w otoczeniu układu 
ciągnik–naczepa–osłona została przeprowadzona na podstawie równania Naviera–Stokesa 
dla ośrodka nieściśliwego. Pewną niedogodnością takiego opisu przepływu jest brak  
w równaniu ciągłości członu ewolucyjnego, co powoduje, że równanie to można w zasa-
dzie traktować jako warunek bezdywergencyjności pola prędkości. Jednym z rozwiązań 
pozwalającym obejść powyższe ograniczenie, a zarazem zastosowanym w prowadzonych 
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symulacjach, była relaksacja równania ciągłości przez wprowadzenie dodatkowego członu 
zawierającego pochodną ciśnienia po czasie, czyli wywołanie sztucznej ściśliwości 
(pseudościśliwości) ośrodka. 

Rozwiązanie zadania przepływu pseudościśliwego dla przyjętych form obszaru prze-
pływu i warunków brzegowych zostało zrealizowane z zastosowaniem aproksymacji prze-
strzennej odpowiadającej metodzie objętości skończonych. W metodzie tej rozwiązanie dla 
całego obszaru przeprowadzane jest oddzielnie w poszczególnych komórkach dyskretyzacji 
(objętościach skończonych), przy czym w każdej z komórek wszystkie zmienne przyjmują 
stałe, uśrednione wartości, a ich zmiana wynika wyłącznie z warunków równowagi na 
ściankach komórek, a konkretnie z równowagi strumieni wyznaczanej z wykorzystaniem 
rozwiązania problemu Riemanna dla zrekonstruowanych pól wartości zmiennych prostych. 
Przy rozwiązywaniu powyższego problemu wykorzystywano schemat numeryczny typu 
upwind nawiązujący do znaków lokalnych wartości własnych. Wyznaczenie strumieni 
(konwekcyjnych i lepkich) przez ścianki siatki obliczeniowej dało podstawę do przepro-
wadzenia całkowania po czasie i sukcesywnego obliczenia wartości zmiennych w posz-
czególnych komórkach. Przy całkowaniu skorzystano w tym przypadku z jawnej metody 
Rungego–Kutty czwartego rzędu, a długość kroku czasowego była dobierana auto-
matycznie. 

Ze względu na istotny wpływ gęstości i formy siatki dyskretyzacyjnej na dokładność 
uzyskiwanych rezultatów, a zarazem niemożność przewidzenia a priori właściwej aran-
żacji siatek, dla zapewnienia wymaganej dokładności analiz symulacyjnych wykorzystano 
program obliczeniowy w wersji adaptacyjnej. Program ów w pierwszej kolejności prze-
prowadzał stosowne, standardowe obliczenia na siatce wyjściowej. Następnie, na podstawie 
analizy rozkładu błędu rozwiązania, wyznaczał podobszary siatki, gdzie rozwiązanie nie 
było wystarczająco dokładne, i stosownie zagęszczał w tych miejscach siatkę. Procedura 
cyklicznego, sukcesywnego uszlachetniania siatki trwała tak długo, aż założone na wstępie 
obliczeń kryterium dokładności lub liczby węzłów zostało spełnione. Tym samym zasto-
sowany (własny) program adaptacyjny zawierał, w odróżnieniu od standardowego, dwa 
nowe elementy: procedurę estymacji (a posteriori) błędu rozwiązania w poszczególnych 
komórkach oraz procedurę uszlachetniania siatki obliczeniowej polegającą na zmianie 
gęstości siatki w wyniku sukcesywnej bisekcji najdłuższych krawędzi wybranych komórek. 

3. Warunki symulacji i dyskretyzacja wyjściowa 

W trakcie badań symulacyjnych starano się odwzorować typowe warunki ruchu dro-
gowego, tj. każdy zestaw ciągnik–naczepa znajdował się w przestrzeni otwartej, nieogra-
niczonej żadnymi sztucznymi barierami fizycznymi lub obliczeniowymi związanymi z nie-
dostateczną wielkością obszaru obliczeniowego, a więc inaczej niż ma to zwykle miejsce  
w rzeczywistych testach tunelowych (z ograniczoną przestrzenią roboczą). We wszystkich 
przeprowadzanych symulacjach zastosowano jedną i tę samą wielkość obszaru obliczenio-
wego i jedną (stałą) formę geometryczną ciągnika i naczepy (rys. 1). 

Wszystkie badania przeprowadzono z wielką dbałością o odtworzenie w trakcie sy-
mulacji odpowiedników rzeczywistych warunków drogowych. Prędkość jazdy samocho-
dów (faktycznie: prędkość powietrza na wlocie) przyjęto stałą, równą 20 m/s (72 km/h). 
Warunki fizyczne (gęstość i lepkość) ośrodka odpowiadały danym charakterystycznym dla 
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powietrza. Badania prowadzono dla wyidealizowanych kształtów pojazdów, gdyż chodziło 
o całkowite pominięcie wszelkich pobocznych zjawisk mogących dodatkowo (poza samym 
podstawowym ukształtowaniem) wpływać na własności aerodynamiczne rozważanych 
konfiguracji zestawów. 
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Rys. 1. Przykładowe układy ciągnik–naczepa z odstępem (1,2 m): a) bez osłony, b) z osłoną 

płaską o wysokości 1 m, c) z osłoną wypukłą o wysokości 1 m 
Fig. 1. Exemplary tractor–trailer systems with the 1,2 m gap: a) without a deflector, b) with the 1 m 

 high flat deflector, c) with the 1 m high convex deflector 
 
Wprawdzie pełna symulacja aerodynamiczna przepływu wokół rozważanych zestawów 

wymaga prowadzenia analizy w przestrzeni trójwymiarowej, to jednak, aby obliczenia 
można było prowadzić znacznie szybciej, a przygotowanie modeli było mniej praco-
chłonne, zdecydowano się na symulację dwuwymiarową. Warunkiem przyjęcia takiej 
formy symulacji było spełnienie przez modele stosownych warunków geometrycznych. 

Wykreowanie prostych układów ciągnik–naczepa–osłona umieszczonych w stałych gra-
nicach przepływu określiło konfiguracje obszarów obliczeniowych. Istotną kwestią było 
przy tym zapewnienie odpowiedniej wysokości „wirtualnego tunelu aerodynamicznego”, 
takiej aby nie było potrzeby stosowania korekcji współczynników oporu aerodynamicz-
nego z tytułu blokowania przepływu. W związku z tym przyjęto wysokość obszaru obli-
czeniowego równą 24 m, całkowitą długość obszaru – 72 m, a umiejscowienie ciągnika by-
ło zawsze takie samo (rys. 2). 

a) 

b) 

c) 
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Rys. 2. Początkowe siatki obliczeniowe dla modeli: a) d12-o000, b) d12-p100 i c) d12-r100 
Fig. 2. Initial computational meshes for models: a) d12-o000, b) d12-p100 and c) d12-r100 

 
Warunki brzegowe dla każdego konkretnego obszaru obliczeniowego zostały zdefinio-

wane zgodnie z poniższym opisem:  
– na profilach pojazdów: warunki typu „ściana”, 
– na brzegu lewym i prawym: odpowiednio, warunki typu „wlot” i „wylot”, 
– na górnym brzegu: warunki typu „symetria”, 
– na dolnym brzegu: warunki typu „ruchoma ściana” (prędkość 20 m/s). 

a) 

b) 

c) 
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Rys. 3. Fragmenty siatek początkowych modeli: a) d12-o000, b) d12-p100 i c) d12-r100 

Fig. 3. Fragments of initial meshes for models: a) d12-o000, b) d12-p100 and c) d12-r100 
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Do opisania rozważanych modeli konfiguracji obszarów obliczeniowych wprowadzono 
jednolitą notację w myśl następującego wzorca 

AB-CD-, 
gdzie poszczególne symbole (A, B, C i D) oznaczają: 
A d (znak charakterystyczny rozważanych symulacji), 
B odstęp (w dm) pomiędzy ciągnikiem i naczepą, 
C opis charakteru osłony aerodynamicznej:  

 p osłona płaska,  
 r osłona wypukła (łukowa), 
 o brak osłony,  

D wysokość osłony (w cm). 
Parametry zestawów (poza podanymi powyżej, tj. A i C) wynosiły: 
B 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 i 15 dm, 
D 000, 025, 050, 075 i 100 cm. 

Wszystkie możliwe kombinacje powyższych wielkości pozwoliły na zdefiniowanie 144 
konfiguracji obliczeniowych obszaru przepływu poddanych kolejnym symulacjom przy 
zawsze identycznym zestawie parametrów sterujących procesem obliczeń. 

Przykładowe konfiguracje modeli ciągnik–naczepa–osłona oraz odpowiadające im wyjś-
ciowe dyskretyzacje obszarów przepływu (wraz z uwypukleniem podobszarów obejmu-
jących osłony) zamieszczono na rys. 1–3. 

4. Wyniki symulacji 

Przy analizie rezultatów badań skupiono się głównie na porównaniach współczynników 
oporu aerodynamicznego (jako pośrednich wyników symulacji), natomiast zaniechano pre-
zentacji i omawiania rezultatów bezpośrednich odnoszących się do: 
– końcowych form siatek obliczeniowych, pozwalających na wskazanie obszarów wy-

stępowania dużych i zmiennych pól gradientów zmiennych prostych (ciśnienia i skła-
dowych prędkości), 

– rozkładów ciśnienia w obszarach obliczeniowych, 
– rozkładów składowych poziomych prędkości, 
– rozkładów składowych pionowych prędkości, 
które zostały wybiórczo zamieszczone w innym opracowaniu [2]. Przedstawienie bezpo-
średnich rezultatów symulacji (w dodatku z różnych kroków czasowych symulacji) nie ma 
większego uzasadnienia przy poszukiwaniu ogólnych reguł formowania się oporów aero-
dynamicznych, chociaż miałoby istotne znaczenie przy badaniu pewnych rozwiązań szcze-
gółowych. Jednak dla zobrazowania wysiłku obliczeniowego, a zarazem unaocznienia do-
kładności prowadzonych symulacji, przedstawiono (rys. 4) przykładowe finalne formy 
siatek dla zamieszczonych wcześniej wyjściowych konfiguracji obliczeniowych. 

W odróżnieniu od prezentacji bezpośrednich rezultatów symulacji aerodynamicznych 
(dotyczących zawsze jednego konkretnego przypadku konfiguracji pojazdów i tylko jednej 
ze zmiennych prostych rozłożonej na siatce dyskretyzacyjnej) prezentacja własności aero-
dynamicznych wyrażonych pośrednimi wynikami obliczeń (siłami lub współczynnikami 
oporu aerodynamicznego) może się odnosić jednocześnie do jednego lub wielu różnych 
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symulacji, i to w sposób dynamiczny, w funkcji czasu. Tym samym takie „sumaryczne” 
przedstawianie efektów aerodynamicznych znakomicie ułatwia wszelkie porównania,  
a w konsekwencji również ocenę poszczególnych rozwiązań pod kątem aerodynamicznym. 

 

 
Rys. 4. Końcowe (poadaptacyjne) formy siatek dla modeli: a) d12-o000, b) d12-p100  

i c) d12-r100 
Fig. 4. Final (postadaptive) mesh forms for models: a) d12-o000, b) d12-p100  

and c) d12-r100 
 
Wobec wymienionych powyżej korzyści w rozważaniach zasadniczą uwagę poświę-

cono pośrednim rezultatom symulacji, a w szczególności porównaniom współczynników 
oporu aerodynamicznego dla różnych konfiguracji obszarów obliczeniowych, co ułatwiło 
wnioskowanie odnośnie do konsekwencji wzajemnych oddziaływań aerodynamicznych po-
między ciągnikiem, naczepą i osłoną. W szczególności zbadano i rozważono zagadnienie 

a) 

b) 

c) 
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kształtowania się współczynników oporu aerodynamicznego we wszystkich wyszczegól-
nionych we wprowadzeniu aspektach. 

Jak można zauważyć na zamieszczonych przykładowych przebiegach współczynników 
oporu aerodynamicznego w czasie (rys. 5), wobec braku zdefiniowania poprawnych, lecz 
nieznanych a priori stanów początkowych zmiennych w obszarze przepływu, w początko-
wych stadiach symulacji obserwuje się duże fluktuacje wskaźników aerodynamicznych. 
Wynika to stąd, że rozpropagowanie się poprawnie zdefiniowanych warunków brzegowych 
na cały obszar przepływu wymaga czasu, szczególnie, jeśli mamy do czynienia z „rozwią-
zaniem lokalnym” zagadnienia oraz stosowaniem metod iteracyjnych. 
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Rys. 5. Wpływ konfiguracji osłony na opory zestawu (odstęp 1,2 m, wysokość 1,00 m) 
Fig. 5. Effect of a fairing configuration on the drag (the gap 1,2 m, the height 1,00 m) 

 
Chociaż przebiegi czasowe współczynników oporu są w zupełności wystarczające dla 

oszacowania wyników symulacji, niemniej jednak jeszcze wygodniejsze i korzystniejsze 
wydaje się posłużenie uśrednionymi (w czasie) wartościami tych współczynników. Nie 
można jednak było (ze względu na wspomniane powyżej fluktuacje wynikające z niezna-
jomości początkowych rozkładów zmiennych) wyznaczać wartości uśrednionych z całego 
czasu każdej symulacji. Dlatego uśrednienia przeprowadzono względem zakresowo ograni-
czonych przedziałów czasowych, w których fluktuacje wynikają wyłącznie z cyklicznego 
występowania ustalonych struktur (zjawisk) aerodynamicznych wokół badanych obiektów. 
Przyjęto przy tym, że uśrednione współczynniki oporu są wyznaczane na podstawie wy-
ników z końcowych 33% ogólnej liczby kroków czasowych danej symulacji. W rezultacie 
pozwoliło to na przedstawienie przebiegu uśrednionych współczynników oporu aerodyna-
micznego również w zależności od odstępu pomiędzy członami zestawu przy różnych 
ukształtowaniach i nachyleniach osłon [2] (rys. 6), co umożliwiło lub ułatwiło wypro-
wadzenie wielu spostrzeżeń i konkluzji odnośnie do specyficznych własności aerodyna-
micznych układów ciągnik–naczepa z różnymi osłonami aerodynamicznymi. 
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5. Konkluzje 

Przeprowadzenie analizy wyników symulacji uzyskanych przy 144 różnych konfigura-
cjach układu ciągnik–naczepa–osłona, w tym również odpowiedniej liczby przypadków bez 
osłon  (dla  celów  porównawczych),  umożliwiło wyciągnięcie wniosków dotyczących zalet 
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Rys. 6. Zależność oporów aerodynamicznych od odstępu kolejno przy osłonach: 

a) o wysokości 1,00 m, b) płaskich i c) wypukłych 
Fig. 6. Dependence of aerodynamic drags upon the clearance gap for: 

a) 1,00 m high, b) flat and c) convex fairings 
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i wad zastosowanych rozwiązań aerodynamicznych. Wszystkie wnioski zostały konkretnie 
sformułowane w aspekcie wpływu następujących parametrów geometrycznych: 
– kształtu osłony (płaska, wypukła), 
– wysokości osłony (w zakresie od 0,00 m do 1,00 m, co 0,25 m), 
– wielkości odstępu pomiędzy członami (w zakresie od 0,0 m do 1,5 m, co 0,1 m), 
na opory aerodynamiczne zestawów (przy stałych gabarytach ciągnika i naczepy). 

Nie tylko zamieszczone w tej publikacji, ale przede wszystkim pełne zestawienie wy-
ników (wizualizacji przebiegu współczynników oporu aerodynamicznego w funkcji róż-
nych parametrów) było podstawą dokonania wielu spostrzeżeń i wyprowadzenia wnios-
ków odnośnie do aerodynamicznych własności poszczególnych układów ciągnik–naczepa– 
–osłona. Najogólniejsze i najważniejsze z tych spostrzeżeń i wniosków to: 
1. Zastosowanie każdej z rozpatrywanych osłon aerodynamicznych (bez względu na ich 

ukształtowanie i wysokość) wpływa na zmniejszenie współczynnika oporu aerodyna-
micznego zestawu. 

2. Optymalny ze względów aerodynamicznych odstęp pomiędzy członami zestawu, wyno-
szący wyjściowo od 0,7 m do 1,1 m, ulega po zastosowaniu osłon znacznemu zróżni-
cowaniu zależnemu od konfiguracji i wysokości danej osłony. 

3. Przy osłonach płaskich wskazane jest stosowanie niewielkiego nachylenia osłony (wy-
sokość 0,25 m), przy czym uwydatnia się to szczególnie przy średnich i dużych od-
stępach pomiędzy członami. 

4. Przy osłonach wypukłych wskazane jest stosowanie większych wysokości osłony  
(0,75 m), chociaż nie nadmiernie wysokich (1,00 m), przy czym dotyczy to pełnego 
zakresu odstępu pomiędzy członami. 

5. Przy średnich (0,50 m) i bardzo dużych (1,00 m) wysokościach osłony trudno wskazać 
lepsze jej ukształtowanie, gdyż zależy to również od odstępu pomiędzy członami ze-
stawu. 

6. Przy małych (0,25 m) wysokościach osłony zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem 
(prawie w całym zakresie odstępów pomiędzy członami) jest osłona płaska. 

7. Przy większych (0,75 m) wysokościach osłony wyraźnie najlepszym rozwiązaniem,  
w całym zakresie odstępów pomiędzy członami, jest stosowanie osłony wypukłej. 

8. Sumarycznie najlepszym rozwiązaniem aerodynamicznym jest stosowanie osłony wy-
pukłej o zwiększonej (0,75 m) wysokości – dotyczy to prawie całego zakresu odstępów 
pomiędzy członami, jednak tylko w niewielkim stopniu gorszym rozwiązaniem jest 
stosowanie osłony płaskiej o małym nachyleniu (o wysokości 0,25 m). 

9. Należy pamiętać, że wraz z istotnymi zmianami geometrii ciągnika i naczepy możliwa 
jest również zmiana własności aerodynamicznych układów, co może prowadzić do 
pewnych modyfikacji zamieszczonych powyżej konkluzji. 
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