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Identyfi kacja i ocena algorytmów 
przełączania biegów przekładni automatycznej 
podczas rozpędzania autobusu miejskiego
Grzegorz Koralewski, Rafał Wrona

W artykule przedstawiono analizę porównawczą algorytmów przełączania biegów automatycznej przekładni hydromechanicz-
nej podczas rozpędzania autobusu miejskiego. W eksperymentalnych badaniach drogowych zostały wyznaczone chwile załączania 
biegów, zdefi niowane we współrzędnych prędkości ruchu i położenia organu sterowania dawką paliwa. W badaniach analitycznych, 
za pomocą komputerowych symulacji, zostały określone algorytmy załączania poszczególnych biegów, optymalne według kryte-
rium dynamiki rozpędzania autobusu lub zużycia paliwa. Następnie, z wykorzystaniem komputerowego modelu rozpędzania auto-
busu, zostały wyznaczone podstawowe wskaźniki ruchu przy zastosowaniu w sterowaniu przekładnią określonych uprzednio chwil 
zmiany biegów. Analiza porównawcza daje podstawy do stwierdzenia, że istnieją możliwości poprawy jakości sterowania układem 
napędowym autobusu miejskiego.
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czas rozpędzania, zużycie paliwa.

Wstęp
Współczesne autobusy, jak i inne po-
jazdy samochodowe, obecnie bardzo 
często są produkowane przez wytwórcę 
w kooperacji z innymi podwykonawca-
mi. Polega to na kompilacji gotowego 
wyrobu z podzespołów i elementów 
przygotowanych przez inne wyspecjali-
zowane w danej dziedzinie fi rmy moto-
ryzacyjne. W zakresie budowy autobu-
sów zadań takich podejmują się nawet 
niewielkie zakłady produkcyjne, które 
wykorzystują podzespoły i elementy 
znanych i uznanych światowych poten-
tatów w branży motoryzacyjnej.

W większości przypadków nadwozia 
autobusów są rodzimej produkcji fi rmy 
macierzystej produktu końcowego lub 
są to zmodyfi kowane, pod konkretne 
zamówienie odbiorcy, zakupy licencyj-
ne. Natomiast inne podzespoły i ele-
menty zastosowane w autobusach są 
wyprodukowane przez renomowanych 
producentów. 

Taką strategię przy konstruowaniu 
i produkcji autobusów według indywi-
dualnych życzeń klientów, z wykorzysta-
niem podzespołów i elementów znanych 
fi rm motoryzacyjnych, stosuje polska fi r-
ma autobusowa Solaris Bus & Coach S.A. 
[9]. Oferuje przy tym szeroką gamę mo-
deli autobusów różnego przeznaczenia 
i z różnorodnym wyposażeniem oraz 
odnosi w tym zakresie duże sukcesy 
techniczne i handlowe. Autobusy fi rmy 

Solaris Bus & Coach S.A. jeżdżą po 
drogach polskich, państw Europy Za-
chodniej i Środkowo-Wschodniej oraz 
w krajach Bliskiego Wschodu. Są to 
w przeważającej większości autobusy 
miejskie.

Skrzynki biegów autobusów miejskich
Autobusy mające zastosowanie w dro-
gowym transporcie miejskim są ciągle 
doskonalone w zakresie zwiększenia 
komfortu jazdy pasażerów, zwiększenia 
bezpieczeństwa ruchu i zmniejszenia 
uciążliwości prowadzenia autobusu 
przez kierowcę oraz poprawy ich wła-
sności ekologicznych. W tych wszystkich 
aspektach, obok innych działań doty-
czących doskonalenia konstrukcji nad-
wozi autobusów i unowocześniania ich 
silników, zasadnicze znaczenie ma także 
zastępowanie mechanicznego, manu-
alnego układu napędowego autobusu 
układem zautomatyzowanym.

Obecnie automatyczne skrzynki bie-
gów stanowią standardowe wyposażenie 
współcześnie produkowanych autobu-
sów miejskich [8, 12]. Są to automatycz-
ne przekładnie hydromechaniczne, które 
– zastosowane w autobusach miejskich – 
przydają im niewątpliwych zalet.

Zastosowanie automatycznej skrzyn-
ki hydromechanicznej w układzie napę-
dowym pozwala na polepszenie wła-
sności trakcyjnych autobusu, zwłaszcza 
przeznaczonego do jazdy w trudnym 

terenie, jakim niewątpliwie jest ruch 
miejski. Ma też korzystny wpływ na 
wydłużenie trwałości wszystkich me-
chanizmów biorących udział w trans-
formacji momentu obrotowego do kół 
napędowych. Jest to korzystny skutek 
zastosowania przekładni hydrokine-
tycznej, która minimalizuje pojawiające 
się przeciążenia dynamiczne w układzie 
napędowym pojazdu.

Ponadto zastosowanie automatycz-
nej skrzynki biegów w układzie napę-
dowym autobusu w znacznym stopniu 
zwiększa komfort pracy kierowcy, po-
zwalając mu całkowicie skoncentrować 
się na obserwacji sytuacji drogowych, 
co w warunkach ruchu miejskiego tym 
bardziej ma wpływ na zwiększenie bez-
pieczeństwa, oraz dodatkowo niweluje 
wysiłek fi zyczny i psychiczny związany 
z przełączaniem biegów.

Jedyną istotną wadą dotychczas sto-
sowanych automatycznych przekładni 
hydromechanicznych w układach na-
pędowych autobusów miejskich jest 
ich mniejsza sprawność eksploatacyjna 
w porównaniu ze skrzynkami mecha-
nicznymi i wiążący się z tym kilkupro-
centowy wzrost zużycia paliwa.

Ta zasadnicza niedogodność prze-
kładni hydromechanicznych jest obec-
nie skutecznie eliminowana na drodze:

  doskonalenia konstrukcji przekładni 
w celu zwiększenia jej średniej spraw-
ności eksploatacyjnej. Należy tutaj 
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wymienić optymalizację konstrukcji 
przekładni hydrokinetycznej, możli-
wość jej blokowania na wyższych bie-
gach i możliwość dwustrumieniowej 
transformacji momentu obrotowego 
na biegach pośrednich;

  optymalizacji programów sterowa-
nia przekładni, realizujących zadane 
kryteria jakości procesów ruchu au-
tobusu (samochodu) z samoadap-
tacją do zmiennych czynników 
eksploatacyjnych;

  właściwego doboru przełożeń (opty-
malizacji) w części mechanicznej 
przekładni hydromechanicznej z jed-
noczesnym uwzględnieniem progra-
mów przełączania biegów.
Takie też są obecnie tendencje w roz-

woju automatycznych przekładni hy-
dromechanicznych stosowanych przez 
światowe fi rmy motoryzacyjne, które 
– w obszarze przekładni autobusowych 
– są w zasadzie zdominowane przez 
konstrukcje trzech fi rm: Allison (USA), 
Zahnradfabrik Friedrichshafen AG (ZF) 
oraz Voith (Niemcy) [8, 10, 12].

Algorytmy sterowania układem 
przeniesienia napędu autobusu
Zestawianie układu napędowego au-
tobusu miejskiego z gotowych pod-
zespołów, tj. silnika, skrzynki biegów, 
wału napędowego, mostu napędowe-
go, półosi, kół jezdnych, zwalniaczy itp., 
oprócz oczywistego ich dopasowania 
mechanicznego i odpowiedniego usy-
tuowania w nadwoziu lub podwoziu au-
tobusu, wymaga także odpowiedniego 
doboru ich parametrów technicznych, 
charakterystyk funkcjonowania i opra-
cowania programów sterujących współ-
pracą poszczególnych podzespołów. 
Dotyczy to zwłaszcza algorytmów ste-
rowania przełączaniem biegów automa-
tycznej przekładni hydromechanicznej 
w powiązaniu ze sterowaniem silnikiem 
i z uwzględnieniem innych parametrów 
autobusu, takich jak: masa, przełożenia 
skrzynki biegów i przekładni głównej, 
parametrów kół jezdnych, oporów aero-
dynamicznych, oporów drogi i oporów 
bezwładności itp. W układach napędo-
wych pojazdów samochodowych, posia-

dających mechaniczną manualną skrzyn-
kę biegów, odnotowuje się duży rozrzut 
chwil zmiany przełożeń, szczególnie pod-
czas jazdy w ruchu miejskim [6].

Niewłaściwie dobrane algorytmy ste-
rowania przełączaniem biegów prze-
kładni hydromechanicznej autobusu 
mogą być przyczyną takich niekorzyst-
nych zjawisk, jak:

  praca silnika spalinowego autobusu 
w niekorzystnych obszarach z punk-
tu widzenia zużycia paliwa, własno-
ści dynamicznych bądź toksyczności 
spalin;

  znaczne zróżnicowanie przyśpieszeń 
autobusu na biegach sąsiednich, ma-
jące niekorzystny wpływ na komfort 
podróżowania pasażerów, powodu-
jące przeciążenia dynamiczne w ukła-
dzie transformacji momentu obro-
towego i zmniejszające tym samym 
trwałość układu napędowego.
Aby w procesie doskonalenia kon-

strukcji przekładni hydromechanicznej 
i optymalizacji jej programów stero-
wania wykorzystywać komputerowe 

Rys. 1. Budowa automatycznej hydromechanicznej skrzynki biegów VOITH DIWA D 864.5: 1 – przekładnia hydrokinetyczna, 2 – ha-
mulec pompy, 3 – sprzęgło przejściowe, 4 – przekładnia różnicowa, 5 – sprzęgło wejściowe, 6 – przekładnia obiegowa, 7 – przekładnia 
obiegowa dla biegu wstecznego i retardera, 8 – tłumik drgań skrętnych, 9 – wymiennik ciepła, 10 – sprzęgło dla biegu czwartego [1].
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symulacje ruchu autobusu, niezbędne 
jest posługiwanie się matematycznymi 
modelami opisującymi procesy jego ru-
chu. Model taki został opracowany i opi-
sany w pracy [7].

Dla miejskich warunków eksploatacji 
autobusu charakterystyczna jest silnie 
wyeksponowana cykliczność jego ru-
chu. Dominującą fazą ruchu autobusu 
w cyklu, która określa i kształtuje jego 
wskaźniki paliwowo-trakcyjne, jest 
rozpędzanie. Algorytmy zmiany prze-
łożeń układu napędowego autobusu 
w pozostałych fazach ruchu (toczenie, 
zwalnianie, hamowanie) nie wykazują 
już tak istotnego wpływu na te wskaź-
niki. Dlatego uzasadnione jest zidenty-
fi kowanie zastosowanych algorytmów 
przełączania biegów podczas rozpędza-
nia autobusu, ocenę ich optymalności 
i opracowanie metodyki optymalnego 
sterowania zmianą przełożeń układu 
napędowego przede wszystkim dla fazy 
rozpędzania autobusu jako najbardziej 
energochłonnej fazy ruchu.

Autobusowe laboratorium drogowe
W celu wyznaczenia algorytmów prze-
łączania biegów automatycznej prze-
kładni hydromechanicznej podczas 
rozpędzania na bazie autobusu miej-

skiego zestawiono laboratorium drogo-
we, wyposażone w aparaturę badawczą 
niezbędną dla pomiarów i rejestracji 
podstawowych parametrów ruchu au-
tobusu i przeprowadzono próby drogo-
we. Bazą do zestawienia laboratorium 
drogowego był autobus miejski Solaris 
Urbino 12 o masie 12 500  kg (w trak-
cie badań) z silnikiem wysokoprężnym 
doładowanym PACCAR PR183 S1 [9] 
o pojemności skokowej 9,2 dm3 i mocy 
188 kW przy 2 080 min-1 oraz momencie 
obrotowym 1 050 Nm przy 1 000 min-1, 
wyposażony w automatyczną przekład-
nię hydromechaniczną VOITH DIWA 
D 864.5 [1] o maksymalnym współczyn-
niku transformacji 2,5 i możliwością blo-
kowania przekładni hydrokinetycznej, 
kiedy jej funkcjonowanie nie jest nie-
zbędne w danych warunkach ruchu. 

Przekładnia posiada również możli-
wość transmisji momentu obrotowego 
dwiema drogami równoległymi: hy-
drauliczną i mechaniczną. Dzięki temu 
podziałowi skrzynka umożliwia bez-
stopniową zmianę przełożenia w długim 
przedziale czasu przy szybkim zwięk-
szaniu udziału mocy przekazywanej 
drogą mechaniczną w całkowitej mocy 
przekazywanej do kół napędowych, co 
z kolei prowadzi do zwiększenia spraw-

ności eksploatacyjnej. Osiągany jest 
również większy komfort w początko-
wej fazie jazdy oraz zmniejsza się liczba 
przełączeń biegów w jednostce czasu 
w porównaniu z automatycznymi prze-
kładniami hydromechanicznymi o kon-
strukcji szeregowej.

Istotną zaletą tej automatycznej 
przekładni hydromechanicznej jest 
możliwość wykorzystania przekładni 
hydrokinetycznej jako zwalniacza. Przy 
zablokowanym wirniku pompy za po-
mocą sprzęgła blokującego i odwró-
conym kierunku przepływu strumienia 
mocy podczas napędu od kół autobusu 
przekładnia hydrokinetyczna spełnia 
funkcję retardera. Takie przyporząd-
kowanie podwójnej funkcji przekładni 
hydrokinetycznej znakomicie uprasz-
cza konstrukcję całej skrzynki biegów 
i zmniejsza jej masę, jednocześnie czy-
niąc zadość przepisom prawnym o obo-
wiązku wyposażenia w retardery auto-
busów miejskich.

Budowę automatycznej przekładni 
hydromechanicznej przedstawia rysu-
nek 1, a schemat kinematyczny z zazna-
czonym charakterystycznym stanem 
pracy przekładni przy dwustrumienio-
wej transmisji momentu obrotowego – 
rysunek 2.

Dla pomiaru prędkości ruchu autobu-
su (V), czasu rozpędzania (t) oraz przebytej 
drogi (S) wykorzystano urządzenie pomia-
rowe Correvit L 400 fi rmy Corrsys-Datron 
Sensorsysteme GmbH (rysunek  3a). Za-
kres pomiarowy: 0,5–400  km/h, błąd 
pomiaru  ± 0,1%  [2]. Rejestrację danych 
pomiarowych prowadzono z wykorzysta-
niem cyfrowego rejestratora danych Sony 
PC204Ax (rysunek 3 b).

Rys. 3. Laboratorium badawcze zestawione do badań: a) urządzenie pomiarowe Correvit L 400 fi rmy Corrsys-Datron Sensorsysteme GmbH, 
b) cyfrowy rejestrator danych Sony PC204Ax
Źródło: oprac. własne.

Rys. 2. Schemat kinematyczny automatycznej skrzynki biegów VOITH DIWA D 864.5 
z zaznaczonym dwustrumieniowym przepływem momentu napędowego [12].
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Rys. 6. Algorytmy sterowania automatyczną przekładnią hydromechaniczną autobusu Solaris 
Urbino 12
Źródło: oprac. własne.

Rys. 5. Schemat układu pomiarowego autobusowego laboratorium drogowego
Źródło: oprac. własne.

Bezwzględne zużycie paliwa w czasie 
rozpędzania autobusu było wyznaczane 
na podstawie pomiaru chwilowej warto-
ści godzinowego zużycia paliwa Ge oraz 
prędkości obrotowej wału korbowego 
silnika ns przy pomocy urządzenia VDO 
EDM Eco Release II (błąd pomiaru pręd-
kości obrotowej wału korbowego silni-
ka: ± 1%, godzinowego zużycia paliwa: 
± 3%) [3]. Schemat funkcjonalny urzą-
dzenia pomiarowego VDO EDM Eco Re-
lease II oraz jego zasada działania zostały 
przedstawione na rysunku 4, natomiast 
całościowy schemat układów pomiaro-
wych wykorzystywanych w badaniach 
drogowych – na rysunku 5.

W układzie zasilania silnika spalino-
wego wprowadzono ograniczniki zakre-
su ruchu pedału przyśpiesznika z moż-
liwością uzyskania zasilania na trzech 
różnych poziomach organu sterowania 
dawką paliwa α.

Eksperymentalne badania drogowe
Rozpędzanie autobusu przeprowa-

dzano z miejsca (V0 = 0) i z położeniem 
organu sterowania dawką paliwa na 
trzech różnych poziomach (α =  35%, 
70%, 100%). Dla uzyskania reprezenta-
tywnych wyników badań próby rozpę-
dzania powtarzano wielokrotnie (kil-
kunastokrotnie) –  tak, aby ustrzec się 
ewentualnych błędów metodycznych.

Eksperymenty drogowe przeprowa-
dzano w okresie letnim w warunkach 
poligonowych (lotnisko wojskowe). 
Płaski i prosty odcinek asfaltowej na-
wierzchni jezdni był w chwili przepro-
wadzenia badań gładki i suchy. W chwili 
przeprowadzania badań było bezwietrz-
nie. Rozpędzanie autobusu przeprowa-
dzano w dwóch kierunkach drogi – tam 
i z powrotem.

Podczas badań drogowych autobusu-
-laboratorium przeprowadzano pomiar 
i rejestrację wartości następujących pa-
rametrów ruchu:

  prędkości ruchu autobusu (V), czasu 
rozpędzania (t) oraz przebytej drogi (S),

  chwilowej wartości godzinowego zu-
życia paliwa Ge oraz prędkości obroto-
wej wału korbowego silnika ns ,

  położenia organu sterowania dawką 
paliwa α.
W wyniku przeprowadzonych ba-

dań drogowych rozpędzania autobusu 
wyposażonego w automatyczną prze-
kładnię hydromechaniczną zostały wy-
znaczone algorytmy przełączania bie-
gów dla fazy rozpędzania. Zostały one 
przedstawione grafi cznie we współrzęd-

Rys. 4. Schemat funkcjonalny urządzenia pomiarowego VDO EDM Eco Release II: 
1 – zbiornik paliwa, 2 – fi ltr paliwa, 3 – komora pomiarowa, 4 – wyświetlacz wielofunk-
cyjny, 5 – tachograf, 6 – komputer pokładowy, 7 – pompa wtryskowa [3].
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nych (V, α) z wyróżnikiem, „zastosowane” 
na rysunku 6.

Analityczne badania symulacyjne
Określanie optymalnych chwil przełą-
czania biegów przekładni hydromecha-
nicznej, przy stałym położeniu organu 
sterowania dawką paliwa, można spro-
wadzić do znalezienia takich wartości 
prędkości ruchu samochodu Vp , przy któ-
rych należy dokonywać zmiany przeło-
żeń – przełączania biegów z niższych na 
wyższe – zapewniających uzyskanie eks-
tremum funkcjonału jakości procesu roz-
pędzania. Z uwagi na znaną rozbieżność 
pomiędzy oceną dynamiki i paliwowej 
ekonomiczności rozpędzania wydaje się 
uzasadnione wykorzystanie w tym celu 
kilku kryteriów równocześnie. Pozwala 
to na wzajemne uzupełnianie się przez 
nie i kontrolę uzyskiwanych rezultatów. 
W wyniku analizy prac prowadzonych 
w tym kierunku zasadne wydaje się przy-
jęcie jako wyjściowe kryteria optymalno-
ści procesu rozpędzania samochodu:

  czasu rozpędzania T koniecznego dla 
osiągnięcia zadanej końcowej pręd-
kości rozpędzania Vk ;

  zużycia paliwa Q koniecznego dla 
osiągnięcia zadanej końcowej pręd-
kości rozpędzania Vk.
Odpowiednie funkcjonały jakości 

procesu rozpędzania autobusu dla argu-
mentu v można przedstawić w następu-
jącej postaci:

  dla maksymalnej dynamiki rozpędzania:
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  dla minimalnego zużycia paliwa:
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gdzie:
α – przyśpieszenie autobusu,
v – chwilowa wartość prędkości ruchu,
V0, Vk – początkowa i końcowa prędkość 
rozpędzania,
i, n – odpowiednio: indeks i liczba bie-
gów przekładni hydromechanicznej,

ge – jednostkowe zużycie paliwa przez 
silnik autobusu,
Ne – efektywna moc silnika.

W celu oceny wyznaczonych ekspe-
rymentalnie algorytmów przełączania 
biegów automatycznej przekładni hy-
dromechanicznej autobusu miejskiego 
zostały analitycznie opracowane opty-
malne algorytmy sterowania, realizujące 
procesy ruchu opisane przytoczonymi 
wyżej funkcjonałami jakości (1)–(2). Wy-
znaczanie optymalnych chwil zmiany 
biegów, wychodząc z wymagań dynami-
ki rozpędzania, odpowiada warunkom 
równości przyśpieszeń  α na sąsiednich 
i-tym  i  i+1 biegach w funkcji prędkości v 
przy stałym położeniu organu sterowa-
nia dawką paliwa:

)v(a)v(a 1ii += (3)
 

Natomiast dla spełnienia wymagań mi-
nimalnego zużycia paliwa podczas rozpę-
dzania, jednak z zachowaniem pożądanej 
dynamiki, określenie chwil zmiany bie-
gów powinno odpowiadać spełnieniu 
i równości następujących wskaźników:

)v(a
)Ng(

)v(a
)Ng(

1i

1iee

i

iee

+

+= (4) 

gdzie: 
ai (v)  – wartość bieżąca przyśpieszenia 
autobusu,
ge , N e – jednostkowe zużycie paliwa 
i efektywna moc silnika w procesie ru-
chu na poszczególnych biegach.

Praktycznie poszukiwanie algoryt-
mów optymalnego sterowania układem 
napędowym sprowadza się do określe-
nia punktów przecięcia wskaźnika typu: 
ge N e / a (v) w funkcji prędkości ruchu na 
sąsiednich biegach przekładni dla sze-
regu stałych położeń organu sterowa-
nia dawką paliwa w danych warunkach 
ruchu. 

Ponieważ pole powierzchni pod wy-
kresem tego wskaźnika określa bez-
względne zużycie paliwa w procesie 
rozpędzania, tj. 

=

=
n

1i

V

V i

iee
bezwz

k

o

dv
)v(a
)Ng(Q (5)

 

gdzie:
V0, Vk – odpowiednio początkowa i koń-
cowa prędkość rozpędzania,

to minimalizacja zużycia paliwa jest ści-
śle związana właśnie z punktami prze-
cięcia krzywych tego wskaźnika w funk-
cji prędkości ruchu.

Wyznaczając ekstremum przedsta-
wionych wyżej funkcjonałów (1)–(2) 
otrzymamy optymalne chwile przełą-
czania biegów przekładni hydrome-
chanicznej w procesie rozpędzania 
autobusu, które – według kryterium 
dynamicznego – będą określone jako 
punkty przecięcia krzywych przy-
spieszenia pojazdu w funkcji pręd-
kości ruchu na biegach sąsiednich. 
W przypadku braku takiego przecię-
cia chwile przełączeń biegów określa-
ne będą jako punkty graniczne prze-
działu możliwych zmian prędkości Vp
na biegu poprzednim.

Strategię takiego postępowania ilu-
struje rysunek 7, gdzie przedstawiono 
przebieg krzywych przyspieszeń na po-
szczególnych biegach autobusu Solaris 
Urbino 12 wyposażonego w automa-
tyczną przekładnię hydromechaniczną 
Voith DIWA. Punkty przecięcia się tych 
przyspieszeń określają chwile zmiany 
biegów przekładni planetarnej, zapew-
niające maksymalną dynamikę rozpę-
dzania autobusu.

Odpowiednio, wg optymalnego kry-
terium ekonomicznego, chwile przełą-
czania biegów określane są punktami 
przecięcia krzywych wskaźników wyra-
żonych w postaci: ge N e / a (v) w funkcji 
prędkości ruchu pojazdu na sąsiednich 
biegach przekładni hydromechanicz-
nej albo też jako obszary graniczne 
możliwego przedziału zmienności 
prędkości  Vp . Na rysunku 8 jest przed-
stawiony grafi cznie sposób wyznacza-
nia tych optymalnych chwil zmiany 
biegów, zapewniających minimalizację 
zużycia paliwa podczas rozpędzania 
autobusu Solaris Urbino 12 z przekład-
nią automatyczną Voith DIWA, jednak 
z zachowaniem pożądanej dynamiki 
rozpędzania.

Określone według takich strategii 
optymalne algorytmy sterowania prze-
łączaniem biegów automatycznej prze-
kładni hydromechanicznej Voith DIWA, 
zastosowanej w autobusie miejskim So-
laris Urbino 12, zostały przedstawione 
w formie grafi cznej na rysunku 6 w po-
staci linii przełączania biegów dla fazy 
rozpędzania autobusu. Zostały wyod-
rębnione zarówno algorytmy realizu-
jące maksymalną dynamikę rozpędza-
nia autobusu oznaczone wyróżnikiem 
„dynamiczne”, jak też zapewniające 
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Rys. 7. Grafi czna interpretacja poszukiwania optymalnych, ze względu na dynamikę 
rozpędzania, chwil zmiany biegów automatycznej przekładni hydromechanicznej au-
tobusu miejskiego
Źródło: oprac. własne.

Rys. 8. Grafi czna interpretacja poszukiwania optymalnych, ze względu na minimaliza-
cję zużycia paliwa, chwil zmiany biegów automatycznej przekładni hydromechanicznej 
autobusu miejskiego
Źródło: oprac. własne.

minimalizację zużycia paliwa podczas 
tego procesu rozpędzania, oznaczone 
wyróżnikiem „ekonomiczne”.

Ocena algorytmów przełączania 
biegów
Efektywność algorytmów sterowania 
automatycznej przekładni hydromecha-
nicznej faktycznie jest określana dla fazy 
rozpędzania autobusu, która jest najbar-
dziej energochłonną fazą ruchu w cyklu 
miejskim, a zatem i charakteryzuje się 
największym zużyciem paliwa [4, 11]. 

Dla oceny wpływu algorytmów ste-
rowania przekładni hydromechanicznej 
na parametry rozpędzania autobusu 
wykorzystano opracowany wcześniej 
i zweryfi kowany eksperymentalnie 
komputerowy program modelowania 
procesu rozpędzania [5, 7]. 

Ocena wyznaczonych algorytmów 
sterowania przekładni hydromechanicz-
nej przeprowadzona została na drodze 
porównania wskaźników rozpędzania 
autobusu dla różnych wariantów progra-
mów sterowania przekładni hydrome-
chanicznej. Przy tym w celu uniknięcia 
popełnienia błędów systemowych przy 
badaniu porównywanych procesów roz-
pędzania konieczne było zachowanie:

  jednakowych wszystkich parame-
trów konstrukcyjnych autobusu 
i czynników eksploatacyjnych;

  identycznych warunków początko-
wych procesu rozpędzania autobusu;

  stałej wartości położenia organu ste-
rowania dostarczaną do silnika daw-
ką paliwa.
Dla oceny efektywności wyznaczo-

nych optymalnych algorytmów prze-
łączania biegów w czasie rozpędzania 
autobusu Solaris Urbino 12, wyposa-
żonego w automatyczną przekładnię 
hydrodynamiczną VOITH DIWA D 864.5, 
dokonano porównania wskaźników 
rozpędzania autobusu dla istniejącego 
(„zastosowanego” w badanym autobu-
sie) programu sterowania przekładnią 
oraz wyznaczonych optymalnych algo-
rytmów „dynamicznych” i „ekonomicz-
nych” – rysunek 6.

W tabeli 1 zostały zestawione wyniki 
komputerowych obliczeń wskaźników 
czasu rozpędzania autobusu do szere-
gu końcowych prędkości rozpędzania 
dla trzech różnych wartości położenia 
organu sterowania dawką paliwa. Przy-
toczone są czasy rozpędzania autobusu 
dla programu zastosowanego tzast oraz 
dla algorytmów optymalnych dyna-
micznych topt oraz procentowe wskaź-

niki poprawy dynamiki rozpędzania 
autobusu δt.

Analogicznie w tabeli 2 zestawione 
są wskaźniki bezwzględnego zużycia 

paliwa Qzast i Qopt oraz przytoczone są 
procentowe wskaźniki zmniejszenia 
zużycia paliwa δQ podczas rozpędzania 
autobusu.

Tab. 1. Wyniki komputerowych obliczeń wskaźników czasu rozpędzania autobusu

V
[km/h]

α = 35% α = 70% α = 100%

tzast [s] topt [s] δt [%] tzast [s] topt [s] δt [%] tzast [s] topt [s] δt [%]

10 5,63 5,63 0 2,97 2,97 0 2,33 2,33 0

20 16,60 16,60 0 5,74 5,74 0 3,87 3,87 0

30 - - - 10,19 9,58 5,98 6,06 5,78 4,62

40 - - - 16,75 16,11 3,82 9,23 8,78 4,87

50 - - - 23,98 23,22 3,16 13,40 12,24 8,65

60 - - - - - - 18,00 17,06 5,22

70 - - - - - - 23,52 22,17 5,73
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Zaprezentowane wyniki porównania 
wskaźników rozpędzania autobusu dla 
różnych algorytmów sterowania prze-
kładni hydromechanicznej w szerokim 
zakresie obciążeń silnika (α = 35÷100%) 
wykazują istniejące rezerwy poprawy 
własności „dynamicznych” i „ekonomicz-
nych” autobusu na drodze optymalizacji 
algorytmów przełączania biegów. Przy 
zastosowaniu optymalnych dynamicz-
nych algorytmów przełączania biegów 
przekładni hydromechanicznej można 
osiągnąć zmniejszenie czasu rozpędza-
nia o około 4–8%, a przy zastosowaniu 
wariantu optymalnego, ekonomiczne-
go, sterowania można osiągnąć zmniej-
szenie bezwzględnego zużycia paliwa 
o około 4–5% (dla oddzielnych przypad-
ków do około 7%).

Na podstawie wyników przyto-
czonych w tabeli 1 i tabeli 2 widać, że 
wskaźniki rozpędzania autobusu w za-
kresie ruchu na pierwszym biegu prze-
kładni hydromechanicznej do chwili 
realizacji przełączenia V1–2 – czas rozpę-
dzania i bezwzględne zużycie paliwa 
– pokrywają się dla obydwóch porów-
nywanych programów sterowania prze-
kładnią. To w pełni logiczne zjawisko 
świadczy o wpływie programów stero-
wania przekładnią na wskaźniki rozpę-
dzania autobusu, a także potwierdza 
spełnienie warunków koniecznych dla 
porównania obydwu wariantów stero-
wania przekładnią. 

Podsumowanie
Analityczna ocena efektywności opra-
cowanych algorytmów przełączania 
biegów automatycznej przekładni hy-
dromechanicznej uzasadnia celowość 
przeprowadzenia takiej optymalizacji 
w sterowaniu układem napędowym au-
tobusu. Realizacja takiego optymalnego 

sterowania przekładnią, pomimo swojej 
pewnej złożoności, nie pozostawia wąt-
pliwości co do celowości jej wdrożenia 
w związku z wykazanymi potencjalnymi 
możliwościami polepszenia wskaźników 
paliwowo-trakcyjnych autobusu wypo-
sażonego w automatyczną przekładnię 
hydromechaniczną. Zastosowaniu ta-
kich systemów automatyki sterowania 
układem napędowym pojazdów sprzyja 
w obecnych czasach utrwalona tenden-
cja do automatyzacji wszystkich pro-
cesów zachodzących w autobusie jako 
obiekcie sterowania i rozwój mechatro-
niki pojazdowej.
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Identifi cation and evaluation of algorithms for the automatic transmission 
shift during the acceleration of a city bus

The article presents a comparative analysis of algorithms for the automatic hydrome-
chanical transmission shifts during the acceleration of a city bus. In experimental studies, 
there have been designated moments of switching gears defi ned in the traffi  c speed coordi-
nates and the position of the control body of the fuel dose. In analytical studies, due to the 
use of computer simulations, each gear switching algorithms optimized according to the 
criterion of dynamic acceleration bus or fuel consumption were defi ned. Then, due to the 
use of a computer model of the acceleration of a bus, the basic indicators of traffi  c, after 
the application of the previously defi ned control gear shifting moments, were designated. 
Comparative analysis provides the basis to conclude that there are possibilities to improve 
the quality of the propulsion system control of a city bus.

Keywords: city bus, automatic hydromechanical gearbox, control algorithms, opti-
mality criterions, time acceleration, fuel consumption.

Tab. 2. Wyniki komputerowych obliczeń wskaźników zużycia paliwa w czasie rozpędzania 
autobusu

V
[km/h]

α = 35% α = 70% α = 100%

Qzast [g] Qopt [g] δQ [%] Qzast [g] Qopt [g] δQ [%] Qzast [g] Qopt [g] δQ [%]

10 3,18 3,18 0 8,75 8,75 0 10,06 10,06 0

20 11,72 11,06 5,63 23,60 21,92 7,11 33,72 31,23 7,38

30 - - - 51,86 48,52 6,44 74,66 70,26 5,89

40 - - - 86,06 82,56 4,06 123,32 116,72 5,35

50 - - - - - - 178,56 171,26 4,08

60 - - - - - - 249,05 237,92 4,47

70 - - - - - - 334,96 321,38 4,05


