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STRECZENIE 

 Celem tej pracy jest zbadanie wpływu wyboru przełożenia skrzyni biegów na 
zużycie paliwa w samochodzie osobowym. Wpływ ten określono na podstawie 
wykonanej symulacji, której przygotowanie w programie Microsoft Excel było jednym 
z zadań pracy. Podczas realizacji symulacji wykorzystywano parametry samochodu, 
oraz na mapę sekundowego zużycia paliwa. 
 W pracy opracowano metodę numerycznej interpolacji danych z mapy 
sekundowego zużycia paliwa zapisanej w arkuszu  Excela. Opracowano procedurę 
zautomatyzowanego przenoszenia wyników z tejże mapy do wielu komórek za pomocą 
dodatku arkusza kalkulacyjnego Visual Basic. 
 Kolejne rozdziały pracy analizują między innymi powstające podczas jazdy 
opory ruchu, charakteryzują ruch samochodu i jego energochłonność, opisują 
sprawność silnika dla różnych sytuacji jak i sprawności pozostałych układów 
przeniesienia napędu w samochodach. 
W ramach badań przebadano wpływ wyboru przełożenia na zużycie paliwa w jeździe ze 
stałą prędkością oraz w ramach wybranego cyklu jezdnego. Przeanalizowano dwie 
skrajne strategie wyboru przełożenia podczas jazdy wg cyklu jezdnego.  
Wyniki badań symulacyjnych porównano z przeprowadzonymi w celach weryfikacji 
jakościowej badaniami eksperymentalnymi. Wyniki badań przedstawiono graficznie 
wraz z opisem jak i analizą przeprowadzonych symulacji na podstawie, których 
odpowiedziano na tytułowe zagadnienie. 
 


