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Andrzej MACIEJCZYK 

PROTOTYP AUTOBUSU ELEKTRYCZNEGO AMZ KUTNO. 

BADANIA DROGOWE NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO 

 

W artykule przedstawione zostały wyniki badań drogowych napędu elektrycznego autobusu miejskiego AMZ Kutno. Omó-

wiony został schemat blokowy układu pomiarowego. Zaprezentowano przebiegi napięcia akumulatorów, natężeń prądów, prądu 

pomocniczego oraz mocy w czasie. Wykonano bilans energii dla przykładowego przejazdu. Wskazano na istotne znaczenie re-

kuperacji energii. Przeanalizowano wartości natężenia prądu rekuperacji w funkcji stopnia naładowania akumulatorów. Omó-

wiono chwilowe parametry ładowania baterii. 

 

WSTĘP 

Po weryfikacji założeń i wstępnej ocenie konstrukcji prototypu 
miejskiego autobusu o napędzie elektrycznym AMZ Kutno [2,4] wy-
konanych zostało szereg przejazdów drogowych. Badania prowa-
dzono na różnej długości trasach w obrębie aglomeracji miejskiej. 
Doboru tras dokonywano w taki sposób, aby przebiegały ona za-
równo przez ścisłe i zwykle zatłoczone centrum, jak i tereny podmiej-
skie oraz miejscowości satelickie aglomeracji. 

Przejazdy testowe dokonywane były w porze dziennej. Autobus 
eksploatowano adekwatnie do panujących warunków na drodze oraz 
natężenia ruchu, bez prób jazdy ekonomicznej, mającej na celu osz-
czędzanie energii. 

Przykład przebiegu trasy przedstawiono na rysunku 1. Na ry-
sunku 2 przykładowa trasa przejazdu została uwidoczniona w postaci 
śladu zarejestrowanego przy użyciu urządzenia GPS, nałożonego na 
mapę drogową. 

 

 
Rys. 1. Przykładowy przebieg trasy przejazdu [5] 

 
Celem przeprowadzonych badań była szeroka ocena zarówno 

sprawności, jak i wydajności napędu elektrycznego pojazdu. Z tego 

powodu skupiono się na rejestracji określonych wielkości parame-
trów elektrycznych układu napędowego. Na ich podstawie możliwy 
było określenie ilości energii rekuperacji, ustalenia rzeczywistego zu-
życia energii, a w konsekwencji potwierdzenia realnego zasięgu au-
tobusu. Aspekt ten okazuje się niezwykle istotny z punktu widzenia 
przyszłych użytkowników, którzy oczekują ażeby pojazd elektryczny 
zdolny był do wielokrotnego przejazdu trasy bez konieczności doła-
dowywania akumulatorów. Ładowanie pakietu baterii powinno odby-
wać się podczas nocnego postoju autobusu w zajezdni. Konieczność 
doładowywania akumulatorów na trasie przejazdu ewidentnie zwięk-
sza koszty inwestycji o koszt budowy ładowarek na przystankach lub 
pętlach oraz zwłaszcza na terenach podmiejskich o koszty podcią-
gnięcia zasilania. 

 

 
Rys.2. Przebieg przykładowy trasu przejazdu w postaci śładu GPS 
nałożonego na mapę [5] 
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1. UKŁAD POMIAROWY 

Do wykonania pomiarów użyto interfejsu NI-CAN firmy National 
Instruments podłączonego do magistrali can pojazdu oraz oprogra-
mowania LabVIEW. Schemat blokowy układu pomiarowego przed-
stawiono na rysunku 3. 

Układ pomiarowy składa się z czterech głównych podbloków: 

 blok napięcia - Vbat – pozwala na rejestrację zmian napięcia pa-
kietu akumulatorów, 

 blok prądowy – umożliwia zapis dwóch wartości prądu: 
– Ibat- natężenia prądu pobieranego lub oddawanego do aku-

mulatorów przez silnik napędowy, 
– Ipom- natężenie prądu pobieranego przez pozostałe podze-

społy zasilane energią elektryczną. 

 blok pomiaru energii: 
– energia pobierana z akumulatorów, 
– energia odzyskana. 

 blok pomiaru mocy. 
Dodatkowo podgląd podstawowych parametrów elektrycznych 

oraz istotnych parametrów trakcyjnych, takich jak prędkość obrotowa 
silnika, prędkość pojazdu czy moment obrotowy możliwy jest za po-
mocą wskaźników analogowych przedstawionych na rysunku 4. 

 
Rys. 4. Bieżący podgląd podstawowych parametrów 

2. PRZYKŁADOWE WYNIKI POMIARÓW DROGOWYCH 

2.1.  Napięcie i natężenie prądu 

  

 
Rys. 5. Przebiegi napięcia akumulatorów, prądu  akumulatorów i 
prądu pomocniczego w czasie  

 
Na rysunku 5 przedstawione zostały wykresy wartości napięcia 

baterii akumulatorów, prądu akumulatorów i prądu pobieranego 
przez elektryczne urządzenia pomocnicze. 

Napięcie baterii akumulatorów spada wraz ze stopniem ich roz-
ładowania. 

Natężenie prądu przyjmuje zarówno dodatnie, jak i ujemne war-
tości. To skutek poboru energii z akumulatorów (dodatnie wartości) 
oraz odzysku energii podczas hamowania pojazdu wartości ujemne). 

 
Rys. 3. Schemat blokowy układu pomiarowego 
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W początkowej fazie przejazdu testowego, kiedy stopień naładowa-
nia akumulatorów jest wysoki, prąd rekuperacji osiąga wartości rzędu 
40-50 A. Wraz ze spadkiem ilości energii w akumulatorach stopniowo 
rośnie. 

Prąd pobierany przez urządzenia pomocnicze jest niewielki. Na 
początku trasy trochę większy, co spowodowane jest przejazdem 
przez ścisłe centrum miasta. 

2.2. Moc 

Bilans mocy zaprezentowany na rysunku 6 odzwierciedla 
zmiany parametrów napięcia akumulatorów i natężenia prądu pod-
czas próby drogowej. 

 

 
Rys. 6. Wykres mocy w czasie przejazdu testowego 

 
Górna część rysunku przedstawia wykres mocy oddawanej i po-

bieranej z akumulatorów. W środkowej części znajduje się wykres 
mocy odzyskanej. Dół rysunku 6 to wykres mocy wydatkowanej. 

2.3. Przykładowy bilans energii z przejazdu na określonej 
trasie 

 
Rys. 7. Bilans energii 

 
Rysunek 7 zawiera zestawienie ilości energii: pobranej z akumu-

latorów przez układ napędowy, odzyskanej podczas hamowania au-
tobusu oraz wykorzystanej przez układy pomocnicze. Energia ozna-
czona jako energia zużyta, to całkowita ilość energii niezbędnej do 
pokonania danej trasy przejazdu. 

Energia odzyskana wskutek rekuperacji stanowi ok. 14,75 % ilo-
ści energii pobranej z akumulatorów i prawie 18% efektywnie zużytej 
energii. Powyższe upoważnia do wysnucia wniosku, że ilość energii 
odzyskanej nie stanowi wartości nieistotnej lub pomijalnej. Wręcz 
przeciwnie, wskazuje na konieczność stosowania tego typu rozwią-
zań i potwierdza nowoczesność konstrukcji pojazdu w aspekcie eko-
logicznym.  

W oparciu o wykonane badania drogowe stwierdzono, że śred-
nia ilość energii niezbędna do pokonania 1 km kształtuje się na po-
ziomie 0,875 kWh. W pojeździe zamontowana została bateria aku-
mulatorów zdolna do zgromadzenia 175 kWh energii. Z powyższego 
wynika, że średni zasięg prototypu elektrycznego autobusu AMZ 
Kutno wynosi 200 km. 

W pojeździe zainstalowano 5 pakietów baterii akumulatorów. 
Gdyby, zgodnie z założeniami wyposażono go w 7 pakietów, ilość 

zgromadzonej energii wyniosłaby 245 kWh, co zwiększyłoby zasięg 
do ok. 280 km [1,2]. 

2.4. Prąd rekuperacji 

Stwierdzenie jednostki odpowiedzialnej za osprzęt elektroniczny 
i oprogramowanie zaprezentowane w [1] odnośnie wartości prądu re-
kuperacji rzędu 40 A należy uznać za słuszne, ale tylko w przypadku 
całkowicie lub prawie całkowicie naładowanych akumulatorów. W 
oparciu o przeprowadzone badania drogowe wykonano wykres za-
leżności natężenia prądu rekuperacji w zależności od stopnia nała-
dowania akumulatorów, co zostało przedstawione na rysunku 8. 

 

 
Rys. 8. Wykres zależności natężenia prądu rekuperacji w zależności 
od stopnia naładowania akumulatorów 

 
Z wykresu wynika, że wartości natężenia prądu rekuperacji ro-

sną wraz ze spadkiem stopnia naładowania pakietu akumulatorów. 
Przy 40 % poziomie naładowania baterii, prąd odzyskiwany osiągał 
wartości rzędu 300 A. Jakkolwiek dopuszczalne prądy ładowania 
tego typu akumulatorów wynoszą do 7C, to przy tak dużym prądzie 
ładunek, który musi przyjąć bateria w krótkim czasie hamowania po-
jazdu stanowi istotną wartość. Z tego też powodu rezygnacja z wyko-
rzystania w pojeździe dodatkowego źródła zasilania w postaci super-
kondensatorów, może okazać się przedwczesna w aspekcie trwało-
ści akumulatorów [1,3].  Powyższe przypuszczenie wysnuto przy peł-
nej świadomości, że zastosowanie baterii w znacznym stopniu skom-
plikowałoby elektroniczny układ sterowania napędem i podniosłoby 
w istotny sposób koszty wytworzenia autobusu. Z drugiej strony układ 
napędowy z superkondensatorami wpłynąłby na nowoczesność i in-
nowacyjność konstrukcji. 

3. ŁADOWANIE AKUMULATORÓW 

Wykresy zaprezentowane na rysunku 9 przedstawiają wartości 
chwilowe parametrów ładowania akumulatorów autobusu za pomocą 
wbudowanej w pojazd ładowarki. 

Prąd ładowania zmienia się w niewielkim zakresie w granicach 
od 44,3 A do 45,1 A . Wahania prądu nie są duże. Podobnie w przy-
padkach napięcia ładowania i mocy ładowania nie zaobserwowano 
dużych wahań tych parametrów. 

Należy jednak zauważyć, że do ładowania baterii akumulatorów 
autobusu niezbędne jest przygotowanie odpowiedniego przyłącza 
wraz zabezpieczeniem prądowym zdolnym do przeniesienia dużych 
natężeń prądu, bez ryzyka stopienia przewodów, bądź ciągłego prze-
palania bezpieczników. 

Czas potrzebny do całkowitego naładowania akumulatorów to 
min. 6 godzin. 
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Rys. 9. Wykres wartości chwilowych parametrów elektrycznych pod-
czas ładowania baterii 

PODSUMOWANIE 

Zużycie energii kształtuje się na poziomie 0,875 kWh/km. 
Zamontowane w pojeździe 5 pakietów baterii o łącznej energii 

175 kWh zapewnia zasięg ok.200km, co jest zgodne z szacunkami 
wstępnymi [1]. 

Około 18% efektywnie zużywanej energii pochodzi z odzysku, 
co należy uznać za niezwykle ważny wynik z punktu widzenia nowo-
czesnych konstrukcji proekologicznych. 

Prąd rekuperacji rośnie wraz ze spadkiem stopnia naładowania 
akumulatorów, począwszy od 40 A do wartości rzędu 300 A, przy 
40% naładowaniu baterii. 

Zaniechanie zastosowania koncepcji zasilania z dwóch źródeł 
[3], gdzie dodatkowym elementem układu zasilania byłby pakiet su-
perkondensatorów, może wpływać na skrócenie trwałości akumula-
torów. 

BIBLIOGRAFIA 

1. Maciejczyk A., Prototyp autobusu elektrycznego AMZ Kutno. We-
ryfikacja realizacji  założeń. Wstępna ocena konstrukcji. Auto-
busy 2016, nr 6. 

2. Pawelski  Z, Maciejczyk A., Projekt prototypowego układu napę-
dowego do autobusu elektrycznego AMZ Kutno. Logistyka 2014, 
nr 6. 

3. Pawelski Z., Maciejczyk A., Symulacja pracy układu napędowego 
autobusu miejskiego o napędzie elektrycznym w oparciu o model 
numeryczny. Koncepcja zarządzania energią pobieraną z dwóch 
źródeł. Logistyka 2014, nr 6. 

4. Pawelski Z., Maciejczyk A., Wróbel T., Prototype of electric bus 
of AMZ KUTNO. Journal of Kones,  Warsaw 2014, vol. 21, No 1. 

5. Automapa Europa 

The prototype electric bus of AMZ Kutno. 
Electric drive road tests 

The article presents the results of road tests of electric 

drive city bus AMZ Kutno. Has been discussed a diagram 

block of the measurement system. Presented waveforms of 

power, battery voltage, currents, and current of auxiliary ele-

ments of electric drive in time. Energy balance for a sample 

journey was performed. Declared the importance of recuper-

ation. Analyzed the current recovery as a function of the de-

gree battery charge. Discussed momentary battery charging 

parameters. 
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