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Streszczenie: Zwykle w pojazdach elektrycznych moc napędu i charakterystyki trakcyjne silników napędo-
wych dobiera się ze względu na wymagania trakcyjne, takie jak wartości maksymalne przyspieszeń i szarp-
nięć, prędkość maksymalna, zdolność do pokonywania określonych wzniesień z wymaganą prędkością itp. 
Tak dobrany układ napędowy nie pozwala w czasie jazdy miejskiej na hamowanie autobusu tylko za pomocą 
hamulca elektrodynamicznego. Dotyczy to zwłaszcza zakresu dużych prędkości, w którym siła hamująca jest 
dużo mniejsza w porównaniu z zakresem małych prędkości. Konieczne jest wtedy współdziałanie hamulca 
pneumatycznego autobusu. Jednak, jak to pokazano w prezentowanym artykule, stosując odpowiednią tech-
nikę jazdy, można uzyskać hamowanie pojazdu praktycznie w całym zakresie prędkości wyłącznie za pomocą 
hamulca elektrodynamicznego. W większości przypadków zaproponowany sposób hamowania autobusów 
możliwy jest do uzyskania w warunkach jazdy miejskiej. Należy zauważyć, że hamowanie elektryczne jest ze 
wszech miar korzystne, gdyż pozwala na oszczędność energii elektrycznej zużywanej na potrzeby trakcyjne, 
co jest szczególnie ważne w przypadku pojazdów zasilanych z akumulatorów. Dodatkowo, nawet przy braku 
rekuperacji, hamowanie elektrodynamiczne zapewnia również mniejsze zużycie części mechanicznych ha-
mulca pneumatycznego, takich jak klocki i tarcze hamulcowe. Zaproponowany w artykule sposób dwustop-
niowego hamowania powinien być stosowany przez wszystkich kierowców autobusów elektrycznych w ruchu 
miejskim. 
 
Abstract: Usually, the rated power of the traction drive and traction characteristic curves of electric vehicles 
are selected according to the traction requirements, such as maximum values of acceleration and jerks, maxi-
mum speed, capability to travel uphill on a determined gradient at a determined speed etc. This way of selec-
tion of the traction parameters of an electric drive does not guarantee that electrodynamic braking would be 
sufficient during urban rides of the bus, especially in the high-speed region of the traction effort – speed curve 
of the traction drive where the braking effort of the electric drive is much less in comparison to the low-speed 
region. Interaction of electrodynamic braking and pneumatic braking is then necessary. However, use of the 
special braking technique makes it possible to brake a bus only with the help of electrodynamic braking in the 
almost whole speed range as it was presented in this paper. The proposed braking technique may be success-
fully used in most cases of urban rides. It should be noted that electrodynamic braking is always advantageous 
because it causes not only savings in electric energy consumption what is a very important issue especially in 
the case of battery-powered electric vehicles, but also additionally, even in the case of lack of regeneration, 
electrodynamic braking ensures less wear of pneumatic brake parts, such as brake shoes and discs. The tech-
nique of two-stage braking proposed in this paper should be used by all drivers of electric city buses.  
 

Słowa kluczowe: elektryczne autobusy miejskie, hamowanie elektrodynamiczne pojazdów elektrycznych, ha-

mowanie odzyskowe pojazdów elektrycznych 

Keywords: electric city buses, electrodynamic braking of electric vehicles, regenerative braking of electric 

vehicles 

1. Wstęp 

Autobusy, nie tylko elektryczne, przeznaczone 
do ruchu miejskiego, charakteryzuje koniecz-
ność częstego zatrzymywania się na przystan-
kach. Aby zmniejszyć zużycie energii, zwią-
zane z postojami na przystankach, konieczne 
staje się odzyskiwanie w trakcie hamowania 
chociażby pewnej części energii kinetycznej 
zmagazynowanej w poruszającym się pojeź-
dzie. Energia ta zmagazynowana jest we  

 
 

wszystkich masach, związanych z ruchem li-
niowym pojazdu oraz w momentach bezwład-
ności wirujących elementów pojazdu, związa-
nych z tym ruchem, takich jak koła, elementy 
przekładni, wirniki silników napędowych itp. 
Ponieważ zależność między prędkością obro-
tową elementów wirujących a prędkością auto-
busu jest liniowa, to wpływ elementów wirują-
cych na całkowitą energię kinetyczną pojazdu 
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można uwzględnić za pomocą dodatku masy do 
podstawowej masy autobusu. Wtedy całkowitą 
energię kinetyczną Ek autobusu o masie m, ja-
dącego z prędkością v można wyrazić zależno-
ścią [15]: 
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w której krot to współczynnik, uwzględniający 
masy wirujące autobusu. Jeżeli brak jest do-
kładnych danych, to można przyjąć, że pro-
centowa wartość współczynnika krot wynosi od 
około 5% [7, 11, 14] do 10% [15].  

2. Układ sterujący hamowaniem auto-
busu elektrycznego 

Podstawowy system hamowania w autobusach 
jest oparty na układzie elektropneumatycznym. 
Elementem zarządzającym jego pracą jest mo-
duł centralny Electronic Braking System (EBS), 
który kontroluje ją za pomocą sygnałów elek-
tronicznych i może komunikować się z po-
szczególnymi komponentami w dowolnym 
momencie. Głównym zadaniem modułu jest 
decydowanie o nominalnym opóźnieniu hamo-
wania pojazdu na podstawie sygnałów z czujni-
ków prędkości obrotowej poszczególnych kół. 
Zakres zadań sterownika jest jednak szerszy 
i obejmuje kontrolę funkcji odblokowywania 
kół, ABS (Anti-Lock Braking System), a także 
współpracę z innymi komponentami, takimi jak 
silnik, skrzynia biegów (głównie w przypadku 
pojazdów spalinowych), czy też retarder, speł-
niający funkcję długotrwałego spowalniacza 
pojazdu. Komunikacja ze wspomnianymi kom-
ponentami odbywa się za pomocą magistrali 
CAN. Rozdział siły hamowania pomiędzy ha-
mulec mechaniczny, najczęściej pneumatyczny, 
i elektrodynamiczny (ED) jest realizowany 
w ten sposób, że sterownik silnika elektrycz-
nego przekazuje do modułu centralnego EBS 
następujące informacje: maksymalny moment 
hamujący silnika trakcyjnego oraz moment do-
stępny w danej chwili, wyrażony jako procent 
wartości momentu maksymalnego przy danej 
prędkości. Na podstawie tych informacji ste-
rownik EBS decyduje o tym, w jakim stopniu 
zostanie użyty moment hamulca elektrodyna-
micznego, a w jakim mechanicznego. Dodat-
kowym zadaniem jest określenie minimalnej 
prędkości, poniżej której siła hamująca ED 
przestaje być stopniowo używana, ze względu 
na możliwość wystąpienia nieprzyjemnych 
szarpnięć w chwili zatrzymania pojazdu. War-

tość ta jest ustalana doświadczalnie podczas 
jazd testowych prototypu pojazdu na poziomie 
od 3 km/h do 5 km/h (rys. 1). Ze względu na 
bardzo małą prędkość pojazdu zjawisko stop-
niowego przechodzenia do hamowania pneu-
matycznego praktycznie nie wpływa na ilość 
rekuperowanej energii.  
Hamowanie ED jest wprawdzie możliwe w ca-
łym zakresie prędkości pojazdu, to jednak w 
przypadku silników napędowych dobieranych 
ze względu na wymagania trakcyjne pojazdu, 
przy wyższych prędkościach pojazdu siła ha-
mowania jest stosunkowo mała i dodatkowo w 
proces hamowania musi się włączyć hamulec 
pneumatyczny autobusu (rys. 1). Ta część ener-
gii hamowania, która jest wytracana w hamulcu 
pneumatycznym zamienia się na ciepło w kloc-
kach i tarczach hamulcowych. Energia ta jest 
bezpowrotnie tracona.  
 

  

Rys. 1. Siły hamowania hamulca elektrodyna-

micznego (ED) i pneumatycznego autobusu, od 

góry: typowy przebieg siły hamulca ED, siła 

hamulca pneumatycznego, wypadkowa siła ha-

mowania 

W procesie hamowania autobusu priorytet ma 
hamulec ED. W zależności od wartości zadanej 
siły hamowania i od prędkości pojazdu, przy 
której odbywa się hamowanie, proces hamowa-
nia realizowany jest albo przez hamulec ED, 
albo wspólnie przez hamulec ED i hamulec 
pneumatyczny (rys. 1). Metoda hamowania 
pojazdu przez oba systemy hamowania nazywa 
się blended braking lub po prostu blending. 
Hamulec ED należy do grupy hamulców typu 
retarder (nie zużywający się hamulec stały).  
W autobusach elektrycznych jest on stosowany 
samodzielnie jako hamulec roboczy przy dłu-
gich zjazdach ze wzniesień. Zastosowanie do 
tego celu hamulca mechanicznego spowodo-
wałoby ich przegrzanie. Retarder jest załączany 
oddzielnym przełącznikiem, często wielostop-
niowym, który ustala wartość siły hamowania 
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retardera jako procent maksymalnej siły hamo-
wania silnika. Jeżeli zajdzie potrzeba zwiększe-
nia opóźnienia hamowania, to naciśnięcie pe-
dału hamulca włącza dodatkowo hamulec me-
chaniczny.  

3. Siły hamujące autobus elektryczny 

3.1. Hamulec elektrodynamiczny (ED) 

Charakterystyka hamulca ED, czyli zależność 
siły hamowania od prędkości pojazdu, zależy 
od typu silnika trakcyjnego, który zastosowano 
do napędu danego pojazdu. Zastosowane aku-
mulatory powinny być dopasowane do mocy 
maksymalnej hamulca ED. Ponadto układ za-
rządzający energią elektryczną na pokładzie 
pojazdu powinien umożliwić przyjęcie całej 
energii hamowania przez baterię akumulatorów. 
W przeciwnym wypadku energia hamowania 
ED zostanie wytracona na rezystorze hamowa-
nia. Przypadek hamowania ED bez rekuperacji 
jest również korzystny, gdyż ten sposób hamo-
wania nie powoduje zużycia części mechanicz-
nych hamulca pneumatycznego, takich jak 
klocki i tarcze hamulcowe.  
W przypadku silnika indukcyjnego przebieg 
siły hamującej silnika charakteryzuje się po-
większoną strefą stałego momentu (stałej siły) 
w porównaniu z pracą silnikową (rys. 2). Dla-
tego w przypadku silnika indukcyjnego do-
stawca silnika powinien zawsze dostarczać 
dwie charakterystyki, jedną z przebiegiem siły 
trakcyjnej oraz drugą z przebiegiem siły hamu-
jącej silnika. Pozwoli to w pełni wykorzystać 
parametry silnika trakcyjnego w zakresie pracy 
hamulcowej. 
  

 
 

Rys. 2. Typowa charakterystyka trakcyjna i cha-

rakterystyka hamowania ED silnika induk-

cyjnego 

Taki przebieg charakterystyki hamowania spo-
wodowany jest samymi właściwościami silnika 
indukcyjnego (siła elektromotoryczna silnika,  
a więc i jego strumień, jest większy przy pracy 
generatorowej w porównaniu z pracą silni-

kową), a także z wyższym napięciem występu-
jącym na zaciskach silnika w czasie pracy ge-
neratorowej.  
Silniki synchroniczne magnesami trwałymi 
(PMSM – permanent magnet synchronous mo-

tor) są chętnie stosowane do napędu pojazdów 
drogowych, gdyż mimo wyższej ceny mają  
o około 30% wyższy stosunek mocy znamiono-
wej do masy [18], co zmniejsza masę maszyny 
PMSM przy takiej samej wartości zainstalowa-
nej mocy. A jest ona jednym z parametrów 
umożliwiających zwiększenie liczby pasaże-
rów. Ponadto silniki synchroniczne z magne-
sami trwałymi charakteryzują się większym 
współczynnikiem mocy, a także większą od sil-
ników indukcyjnych sprawnością energetyczną. 
Ma to wpływ na mniejsze zużycie energii elek-
trycznej przez pojazd [1, 2]. 
 

 
 

Rys. 3. Typowa charakterystyka trakcyjna i cha-

rakterystyka hamowania ED silnika synchro-

nicznego z magnesami trwałymi (PMSM) 

W przypadku maszyn PMSM przyjmuje się 
zwykle z wystarczającą dokładnością, że cha-
rakterystyka siły hamującej jest zwierciadlanym 
obrazem charakterystyki siły trakcyjnej silnika 
(rys. 3) i do wyznaczenia wszystkich parame-
trów napędu zarówno przy pracy silnikowej, jak 
i hamulcowej wystarcza jedna charakterystyka, 
obejmująca tylko pracę silnikową. 
Do napędu autobusów elektrycznych można 
również wykorzystać przełączalne silniki re-
luktancyjne. Jednak ich zastosowanie do na-
pędu pojazdów elektrycznych jest na razie jesz-
cze w sferze badań.    

3.2. Opory ruchu autobusu 

Jedną z wielkości opisujących parametry drogi 
jest jej pochylenie podłużne s% (ściślej: po-
chylenie podłużne niwelet drogi), którą zwykle 
określa się w procentach (rys. 4):                      

                         % 100%.
h

s
l

                      (2) 

Wartość maksymalna pochylenia podłużnego 
nie powinna przekraczać 12%, a wyjątkowo 
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13% (zależnie od prędkości maksymalnej na tej 
drodze) [16]. Kąt pochylenia podłużnego drogi 
α można obliczyć ze wzoru: 

                







l

h
s tgarc tgarc .              (3)            

 

 
 

Rys. 4. Rozkład siły ciężkości autobusu przy 

jeździe po drodze o kącie pochylenia jezdni 

równym α (jazda na wzniesienie) 

Siła oporu ruchu Fr autobusu o masie m, jadą-
cego ze stałą prędkością v po jezdni o kącie po-
chylenia podłużnego α (rys. 4), jest opisana 
wzorem [3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 15]: 
 

    Fr = fmgcosα+0,5Cd ρA(v+vw)2+mgsinα, 1)  (4)  
 

w którym: 
f  – współczynnik oporu toczenia, który jest 
wielkością bezwymiarową, 
g – przyspieszenie ziemskie (9,80665 m/s2), 
Cd – współczynnik oporu aerodynamicznego 
(można przyjąć, że dla autobusu wynosi on od 
0,6 do 0,7 [3, 5, 6]),  
ρ – gęstość powietrza (1,293 kg/m3 w warun-
kach normalnych, to znaczy w temperaturze 
0 °C i przy ciśnieniu 1013,25 hPa), 
A – efektywna wartość powierzchni czołowej 
autobusu,  
v – prędkość autobusu w m/s,   
vw – prędkość wiatru o kierunku przeciwnym do 
ruchu pojazdu w m/s. 
Współczynnik oporu toczenia f jest zależny od 
rodzaju nawierzchni drogi, po której porusza się 
autobus, od typu i wymiarów opon, od ciśnienia 
powietrza w oponach [13], a także od prędkości 
autobusu. Dokładne wyznaczenie rzeczywis- 
tych oporów ruchu jest bardzo trudne.  

                                                 
1) Siły hamujące, skierowane przeciwnie do siły 
trakcyjnej, są wielkościami ujemnymi. Tak też będą 
pokazywane na wszystkich wykresach w tym 
artykule (z wyjątkiem rys. 5). Jednak we wzorach i 
przy porównywaniu poszczególnych sił hamujących 
będą rozważane ich wartości bezwzględne. 

W przypadku autobusów przyjmuje się zwykle, 
że dla nawierzchni drogi wykonanej z betonu 
lub asfaltu wartość współczynnika oporu tocze-
nia f wynosi 0,01. 

4. Analiza procesu hamowania autobusu 

4.1. Dane autobusu 

Dane techniczne autobusu, przyjętego do ana-
lizy, zestawiono w tablicy 1. Jest to typowy, 
12-metrowy autobus elektryczny, zasilany z ba-
terii akumulatorów, przeznaczony do jazdy 
miejskiej. Przyjęto, że autobus napędzany jest 
silnikiem indukcyjnym. Założono ponadto, że 
maksymalna siła trakcyjna i maksymalna siła 
hamowania są sobie równe w strefie stałego 
momentu (stałej siły). Charakterystykę trak-
cyjną i charakterystyki oporów ruchu autobusu 
dla asfaltowej drogi o różnych pochyleniach 
podłużnych pokazano na rysunku 5.  

Tabl. 1. Dane techniczne autobusu przyjęte do 

obliczeń 
 

Długość autobusu L 12 m 
Masa autobusu (przyjęta do ob-
liczeń) m 

19,5 t 

Dodatek na masy wirujące krot 6,5% 
Obciążenie osi przedniej NF 8 t 
Obciążenie osi tylnej NR 11,5 t 
Prędkość maksymalna vmax 80 km/h 
Maksymalna siła trakcyjna Fmax 26 kN 
Prędkość bazowa 15 km/h 
Współczynnik oporu aerodyna-
micznego Cd 

0,7 

Prędkość wiatru vw 0 km/h 
Gęstość powietrza ρ (w warun-
kach normalnych:  
0 °C i 1013,25 hPa) 

1,293 
kg/m3

  

Kąt pochylenia podłużnego 
jezdni α 

0º 

Współczynnik oporu toczenia f 0,01 
Współczynnik przyczepności 
(mokra asfaltowa droga)  

0,5 

Maksymalna siła hamulca ED 26 kN 
Maksymalne opóźnienie hamo-
wania d 

0,8 m/s2 

Prędkość bazowa hamulca ED 17,5 km/h 
Początek końcowego hamowa-
nia pneumatycznego  

5 km/h 

Efektywna wartość powierzchni 
czołowej A 

7,7 m2 

 

Na rysunku 5 charakterystyki oporów ruchu 
przedstawiono tradycyjnie na jednym wykresie 



Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe Nr 3/2018 (119) 

 
 

5

z charakterystyką trakcyjną pojazdu (niezgod-
nie z przypisem 1). Ułatwia to bowiem oszaco-
wanie osiągów analizowanego pojazdu, takich 
jak prędkość maksymalna i zdolność jazdy pod 
wzniesienia. 
W dalszej analizie pominięto wpływ oporów 
ruchu na zachowanie się autobusu. Jak wcze-
śniej wspomniano, opory ruchu zależą od wielu 
czynników zewnętrznych i ich uwzględnienie w 
obliczeniach przekraczałoby ramy tej publika-
cji. Uwzględnienie wpływu oporów ruchu na 
ilość rekuperowanej energii oraz na przebiegi 
dynamiczne hamowania jest planowane w na-
stępnych publikacjach. 
  

 
 

Rys. 5. Charakterystyka trakcyjna autobusu (li-

nia czerwona) i charakterystyki oporów ruchu 

(linie niebieskie) dla różnych wartości pochyle-

nia podłużnego jezdni s 

4.2. Dodatkowe założenia dotyczące hamo-
wania 

Przy hamowaniu autobusu stosowane jest ha-
mowanie typu blending. Przyjęto założenie, że 
sterownik układu hamulcowego zapewnia w 
całym zakresie prędkości blended braking. Wy-
korzystuje się w nim zarówno hamulec ED, jak 
i hamulec pneumatyczny. Wypadkowa siła ha-
mowania dzielona jest między oś przednią  
i tylną proporcjonalnie do obciążeń tych osi. 
Ma to zapobiec ewentualnym poślizgom, co bę-
dzie omówione w dalszej części tego rozdziału. 
Oba hamulce wspomagane są dodatkowo przez 
opory ruchu autobusu. Sterownik EBS układu 
hamulcowego nie uwzględnia ich wartości przy 
wyznaczaniu i generowaniu siły hamowania 
przez układ hamulcowy. Należy zauważyć, że 
siły oporów ruchu skracają jednak czas hamo-
wania, a tym samym zmniejszają ilość rekupe-
rowanej energii. 
Hamulec ED działa tylko na oś napędzaną. 
Zwykle jest to oś tylna. Dlatego wartość mak-
symalna opóźnienia przy hamowaniu, którą 

powinien zapewnić sam hamulec ED, jest ogra-
niczona do wartości około 0,8 m/s2, chociaż są 
możliwe do uzyskania wyższe wartości opóź-
nień przy hamowaniu ED.  
Ograniczeniem maksymalnej siły hamowania 
ED jest siła przyczepności. Jeżeli bieżąca war-
tość siły hamowania ED przekroczy wartość 
siły przyczepności Fad, to autobus wpada w po-
ślizg. Przy prędkościach jazdy do 200 km/h siłę 
przyczepności można dla nieruchomego po-
jazdu wyznaczyć z zależności [4, 8, 9]: 

 Fad = µNRg,          (5) 
w której:  
µ - współczynnikiem przyczepności, 
NR – nacisk czterech kół osi napędzanej (zwy-
kle tylnej) w t. 
Szczytowe wartości współczynnika przyczep- 
ności µ dla autobusu poruszającego się po dro-
dze asfaltowej wynoszą [4, 5, 6] od 0,5 ÷ 0,7 
(asfalt mokry) do 0,8 ÷ 0,9 (asfalt suchy). Przy 
gorszych warunkach jazdy współczynnik przy-
czepności μ przyjmuje jeszcze mniejsze warto-
ści (0,2 – śnieg, 0,1 – lód). Wartość współczyn-
nika przyczepności zmniejsza się, jeżeli hamu-
jące koło wpadnie w poślizg. Zatem, aby spo-
wodować wyjście koła z poślizgu konieczne 
jest chwilowe, znaczne zmniejszenie siły ha-
mowania. Zadanie to spełnia specjalny układ 
antypoślizgowy w sterowniku układu hamul-
cowego pojazdu. 
Zakładając, że przy pełnym obciążeniu auto-
busu nacisk na oś tylną NR wynosi 11,5 t 
(tab.1), to ta część całkowitej wartości siły 
przyczepności, która przypada na oś tylną, 
wynosi na mokrym asfalcie 56 kN (µ = 0,5). 
Siła ta jest ponad trzykrotnie większa od 
wartości maksymalnej siły hamulca ED, 
działającej tylko na koła osi tylnej (16,61 kN). 
W przypadku poruszającego się pojazdu siła 
przyczepności ulega zmniejszeniu, jednak nadal 
jest większa od maksymalnej siły hamowania. 
Dlatego w rozważaniach zaniedbano wpływ 
przyczepności kół na skuteczność hamowania 
ED. 

4.3. Hamowanie ze stałym opóźnieniem 

Zakładamy, że hamowanie ma się odbywać na 
suchej asfaltowej drodze o pochyleniu podłuż-
nym równym zero od prędkości 50 km/h. Ener-
gia kinetyczna tego autobusu przy prędkości 
50 km/h i przy uwzględnieniu dodatku na masy 
wirujące krot, wynoszącego 6,5% (tabl. 1), jest, 
zgodnie ze wzorem (1), równa 0,556 kWh. Siłę 
hamowania Fham, wymaganą do osiągnięcia za-
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kładanego opóźnienia przy hamowaniu d, wy-
znacza się ze wzoru:  
                        Fham= m (1 + krot) d.                (6) 
Na rysunku 6 pokazano przebieg siły hamowa-
nia dla opóźnienia hamowania d = 0,4 m/s2. 
Jak widać, żądana siła hamowania jest w całym 
zakresie hamowania mniejsza od dostępnej siły 
hamującej silnika, co oznacza, że zahamowanie 
autobusu do prędkości równej zero możliwe jest 
wyłącznie za pomocą hamulca ED. 
  

 
 

Rys. 6. Charakterystyka hamowania z opóźnie-

niem d = 0,4 m/s
2
: opory ruchu (linia zielona), 

wymagana siła hamująca silnika (linia czer-

wona) i dostępna siła hamująca silnika (linia 

czarna)  

Obliczona ilość rekuperowanej energii, odnie-
siona do kół pojazdu, wynosi 0,556 kWh. Jest 
ona równa energii kinetycznej autobusu poru-
szającego się z prędkością v = 50 km/h ze 
względu na zaniedbanie strat spowodowanych 
siłami oporów ruchu. Oczywiście, ilość energii, 
która będzie dostarczona do baterii akumulato-
rów zainstalowanej na pojeździe, będzie po-
mniejszona o straty mechaniczne w przekładni, 
straty na ciepło w silniku i przekształtniku oraz 
ewentualnie o straty spowodowane oporami ru-
chu. 
 

 
 

Rys. 7. Charakterystyka hamowania z opóźnie-

niem d = 0,8 m/s
2
: opory ruchu (linia zielona), 

wymagana siła hamująca silnika (linia czer-

wona) i dostępna siła hamująca silnika (linia 

czarna) 

Na rysunku 7 pokazano przebieg siły hamowa-
nia dla opóźnienia hamowania d = 0,8 m/s2. Jak 
widać, żądana siła hamowania w początkowym 
zakresie (odcinek 2 – 3), przy dużych prędko-
ściach jest większa od dostępnej siły hamowa-
nia silnika. Dlatego w początkowym zakresie 
hamowania silnik wytwarza tylko siłę hamującą 
zgodnie z charakterystyką dostępnej siły ha-
mowania w strefie stałej mocy (odcinek 1 – 3). 
Pozostałą część wymaganej siły hamowania 
musi wytworzyć hamulec pneumatyczny. Dal-
szy przebieg wymaganej siły hamowania (od-
cinki 3 – 4 – 0) leży poniżej przebiegu lub jest 
równy dostępnej sile hamującej silnika i nie 
wymaga współpracy hamulca pneumatycznego. 
 

 
 

Rys. 7. Charakterystyka hamowania z opóźnie-

niem d = 0,8 m/s
2
: opory ruchu (linia zielona), 

wymagana siła hamująca silnika (linia czer-

wona) i dostępna siła hamująca silnika (linia 

czarna) 

Z obliczeń wynika, że wartość rekuperowanej 
energii odniesiona do kół pojazdu wynosi w 
tym przypadku 0,442 kWh, natomiast wartość 
energii możliwej do rekuperacji, odniesiona do 
kół pojazdu (podobnie jak przy hamowaniu z 
opóźnieniem d = 0,4 m/s2), wynosi 0,556 kWh i 
jest równa energii kinetycznej jadącego auto-
busu. Zatem tracimy w ten sposób około 20% 
energii możliwej do rekuperacji. Przy innych 
wartościach opóźnienia przy hamowaniu straty 
mogą być mniejsze lub większe (rys. 8). Jak 
widać, im większa jest wartość opóźnienia przy 
hamowaniu, tym większa jest strata energii 
możliwej do rekuperacji. 
Przy zwiększaniu się wartości opóźnienia przy 
hamowaniu, począwszy od chwili zrównania się 
wartości wymaganej siły hamującej, obliczonej 
według zależności (5), z wartością siły hamo-
wania dla prędkości 50 km/h (w strefie stałej 
mocy), następuje spadek ilości rekuperowanej 
energii przy hamowaniu. Wartość optymalna 
opóźnienia przy hamowaniu, to znaczy taka jej 
największa wartość, przy której nie następuje 
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zjawisko straty energii możliwej do rekuperacji, 
w analizowanym przypadku wynosi 0,438 m/s2, 
co odpowiada sile hamowania ED rów-
nej 9,10 kN. Są to oczywiście wartości nomi-
nalne, bo w praktyce rzeczywiste wartości 
opóźnienia przy hamowaniu i wypadkowej siły 
hamującej zależą także od oporów ruchu. 
 

 
 

Rys. 8. Zależność energii rekuperowanej (linia 

niebieska), energii możliwej do rekuperacji (li-

nia zielona) oraz procentowej straty energii 

możliwej do rekuperacji od opóźnienia przy 

hamowaniu 

 
 

Rys. 9. Zależność prędkości autobusu od drogi i 

czasu hamowania dla różnych opóźnień przy 

hamowaniu w m/s
2
 od góry: 0,2; 0,3; 0,4; 0,6; 

0,8; 1,2 

Oczywiście, w przypadku innych przebiegów 
charakterystyk hamowania strata energii moż-
liwej do rekuperacji może być większa albo 
mniejsza, lub też w niektórych przypadkach 
może jej w ogóle nie być. Dlatego przy dokład-
niejszych metodach obliczeń zużycia energii 

przez pojazd nie jest wystarczające obliczenie 
ilości rekuperowanej energii na podstawie bi-
lansu sił hamowania na kołach pojazdu. Jest 
rzeczą konieczną uwzględnienie w takich obli-
czeniach rzeczywistych charakterystyk sił ha-
mowania silnika. Należy pamiętać, że zmniej-
szenie wartości opóźnienia przy hamowaniu 
poprawia bilans energetyczny pojazdu i po-
winno być zastosowane wszędzie, gdzie jest to 
możliwe. Jednak z drugiej strony zmniejszanie 
opóźnienia przy hamowaniu powoduje wydłu-
żenie czasu i drogi hamowania (rys. 9). I tak, 
zmniejszenie opóźnienia przy hamowaniu  
z 0,8 m/s2 do 0,4 m/s2 powoduje wydłużenie za-
równo czasu, jak i drogi hamowania o około 
100%. Bywa to często niedopuszczalne w wa-
runkach eksploatacyjnych.   

4.4. Hamowanie dwustopniowe autobusu 

Przy hamowaniu dwustopniowym wymagana 
wartość siły hamującej zwiększa się w taki spo-
sób, aby przez cały proces hamowania siła ha-
mowania była mniejsza od dostępnej siły ha-
mującej ED silnika. Dodatkowo wymaga się, 
aby ten sposób hamowania autobusu był moż-
liwy do realizacji przez kierowcę za pomocą 
mierników lub wskaźników dostępnych na pul-
picie kierowcy.  
 

 
 

Rys. 10. Charakterystyka hamowania dwustop-

niowego z opóźnieniami przy hamowaniu 

d1 = 0,4 m/s
2
 i d2 = 0,8 m/s

2
: opory ruchu (linia 

zielona), wymagana siła hamująca silnika (linia 

czerwona) i dostępna siła hamująca silnika (li-

nia czarna) 

Na rysunku 10 pokazano charakterystykę ha-
mowania dwustopniowego z opóźnieniami przy 
hamowaniu d1 = 0,4 m/s2 i d2 = 0,8 m/s2. Ha-
mowanie odbywa się odcinkami 1-2 i 3-4-0. 
Ponieważ w obu przedziałach prędkości, wy-
magana wartość siły hamującej jest mniejsza od 
dostępnej siły hamującej, zatem hamowanie 
odbywa się bez strat w pneumatycznym ukła-
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dzie hamowania. Ilość rekuperowanej energii 
odniesiona do kół pojazdu wynosi w tym przy-
padku 0,556 kWh. 
 

 
 

Rys. 11. Porównanie zależności drogi i czasu 

hamowania od prędkości autobusu dla różnych 

opóźnień przy hamowaniu w m/s
2
 od dołu: 0,4; 

opóźnienie i prędkość są optymalne; 0,4/0,8 

przy prędkości przełączania 25 km/h; 0,8 

 
 

Rys. 12. Charakterystyka hamowania dwustop-

niowego z opóźnieniami przy hamowaniu 

d1 = d1 opt. i d2 = 0,8 m/s
2
 przy prędkości 

przełączania 27,4 km/h: opory ruchu (linia 

zielona), wymagana siła hamująca silnika (linia 

czerwona) i dostępna siła hamująca silnika (li-

nia czarna) 

W przypadku hamowania dwustopniowego 
możliwe jest uzyskanie procesu hamowania bez 
strat na ciepło w układzie hamulca pneuma-
tycznego przy znacznie mniejszych przyrostach 
czasu hamowania i wydłużeniach drogi hamo-
wania (rys. 11), spowodowanych zmniejsze-

niem siły hamowania w początkowej fazie ha-
mowania. 
Jeżeli zwiększenie opóźnienia przy hamowaniu 
z opóźnieniem 0,4 m/s2/0,8 m/s2 następuje przy 
prędkości 25 km/h, to czas hamowania wynosi 
26,0 s, a droga hamowania 211 m (przy hamo-
waniu ze stałym opóźnieniem hamowania rów-
nym 0,8 m/s2 wielkości te wynoszą odpowied-
nio 17,4 s i 120,6 m, a przy stałym opóźnieniu 
hamowania równym 0,4 m/s2 wynoszą 34,7 s  
i 241 m).  
Najkorzystniejszy przypadek zachodzi wtedy, 
gdy początkowe opóźnienie przy hamowaniu 
jest równe opóźnieniu optymalnemu 
dopt = 0,438 m/s2, a zwiększenie opóźnienia przy 
hamowaniu do 0,8 m/s2 następuje przy opty-
malnej prędkości autobusu, która w analizowa-
nym przypadku jest równa 27,4 km/h (rys. 12). 
Czas hamowania wynosi wtedy 23,8 s, a droga 
hamowania 190 m. Oczywiście uzyskanie ta-
kiego przebiegu jest w praktyce bardzo trudne, 
dlatego czasy i drogi hamowania są zwykle 
nieco dłuższe. Wydaje się celowe, aby oprócz 
standardowego prędkościomierza wyposażyć 
dodatkowo pulpit kierowcy we wskaźnik za-
działania pneumatycznego systemu hamowania. 
Wtedy każde nadmierne wciśnięcie pedału ha-
mulca skutkowałoby zapaleniem się lampki, 
informując kierowcę o tym fakcie. 
Większe skrócenie czasu i drogi hamowania 
dałoby zwiększenie liczby stopni hamowania 
lub też hamowanie według charakterystyki ha-
mowania silnika. Jest to jednak niemożliwe bez 
automatyzacji procesu hamowania.  

5. Wnioski 

Z przeprowadzonej analizy wynika, że ze 
względów energetycznych najkorzystniej jest 
hamować z możliwie małym opóźnieniem ha-
mowania, które nie powoduje włączenia sys-
temu hamowania pneumatycznego. Cały proces 
hamowania jest realizowany wtedy za pomocą 
hamulca ED. Energia rekuperowana w takim 
przypadku jest prawie równa energii kinetycz-
nej poruszającego się autobusu. W rzeczywisto-
ści jest ona pomniejszona o straty na opory ru-
chu, w przekładni oraz w przekształtniku i sil-
niku. Ten typ hamowania powoduje jednak 
znaczne wydłużenie drogi i czasu hamowania. 
Do hamowania z wykorzystaniem wyłącznie 
hamulca ED można wykorzystać retarder, który 
wykorzystuje hamulec ED jako hamulec stały 
przy długich zjazdach ze wzniesień. Siła ha-
mowania retardera jest pewnym procentem bie-
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żącej maksymalnej siły hamowania silnika, za-
leżnym od pozycji przełącznika retardera.  
Hamowanie ze stałym opóźnieniem o większej 
wartości powoduje włączenie się systemu ha-
mowania pneumatycznego. Do wymienionych 
poprzednio strat dochodzą straty w hamulcu 
mechanicznym, które mogą osiągnąć wartość 
do kilkudziesięciu procent wartości energii 
możliwej do rekuperacji. Zmniejszają one ilość 
rekuperowanej energii. 
Najkorzystniejsze jest hamowanie dwustop-
niowe przeprowadzone w ten sposób, żeby nie 
spowodować włączenia hamulca mechanicz-
nego. Dlatego należałoby pulpit kierowcy wy-
posażyć dodatkowo we wskaźnik działania ha-
mulca pneumatycznego. Taki wskaźnik ze stan-
dardowym prędkościomierzem całkowicie wy-
starczają do poprawnej realizacji hamowania 
dwustopniowego. Jak wykazuje praktyka, ten 
sposób hamowania możliwy jest do zastosowa-
nia w przypadku eksploatacji autobusów w 
miastach, w których kierowcy znają położenie 
przystanków i mogą odpowiednio wcześniej 
rozpocząć hamowanie. Hamowanie dwustop-
niowe powinno być stosowane przez wszyst-
kich kierowców miejskich autobusów elek-
trycznych, gdyż zapewnia ono większą rekupe-
rację energii.  
Dalsze skrócenie czasu i drogi hamowania za-
pewniłoby zwiększenie liczby stopni hamowa-
nia lub hamowanie z maksymalną siłą, wynika-
jącą z charakterystyki hamowania silnika. Taki 
sposób hamowania, realizowany automatycz-
nie, mógłby być stosowany we wszystkich 
przypadkach hamowań z wyjątkiem hamowań 
nagłych, nie dających się przewidzieć, spowo-
dowanych warunkami na drodze. W takich 
przypadkach powinno się hamować z maksy-
malną siłą, odpowiednio do sytuacji, nie biorąc 
pod uwagę możliwości rekuperacji. 
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