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KONSTRUKCJA CYKLI JAZDY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W KIELCACH 

 

W artykule zaprezentowano metodologię konstrukcji cykli jazdy. Ustandaryzowane cykle jazdy, wykorzystywane m.in. do 

badań homologacyjnych, realizowane są w warunkach laboratoryjnych i nie odzwierciedlają rzeczywistych warunków eksplo-

atacji, przez co otrzymane wyniki są nie adekwatne do wielkości emisji szkodliwych związków i zużycia paliwa uzyskiwanych  

w warunkach rzeczywistych. W związku z tym wiele miast opracowało własne cykle badawcze, odzwierciedlające charaktery-

styczny dla nich ruch uliczny. Na podstawie rejestracji parametrów ruchu pojazdu komunikacji miejskiej, prowadzonych 

w warunkach ruchu drogowego w Kielcach, wyznaczono rzeczywiste i reprezentatywne cykle jazdy, które mogą posłużyć  

do wyznaczania parametrów energetycznych autobusów z napędem hybrydowym i elektrycznym.  

 

WSTĘP 

Cykl jazdy - to zapis ruchu pojazdu, przedstawiany jako profil 
jego prędkości w funkcji czasu. Nie dostarcza szczegółowych infor-
macji o stylu jazdy, ale obrazuje warunki komunikacyjne danego 
miasta i daje podstawę do analizy energetycznej ruchu pojazdów.  

Pierwszy cykl jazdy został opracowany w latach 50. ubiegłego 
wieku w Los Angeles w celu zbadania wpływu emisji spalin na 
powstawanie smogu. Cykl ten składał się z 11 modułów, obejmują-
cych fazy rozpędzania, jazdy ze stałą prędkością, hamowania  
i postoju [1]. Wykorzystywane w badaniach homologacyjnych sa-
mochodów osobowych i lekkich samochodów ciężarowych ustanda-
ryzowane cykle jezdne, służą obecnie do oszacowania emisji szko-
dliwych związków spalin i wartości zużycia paliwa.  

Na terenie EU obowiązuje cykl NEDC, w USA znajduje zasto-
sowanie cykl FTP-75, w Japonii cykle: J10 lub J15, w Indiach – IDC. 
W celu standaryzacji procedur pomiaru przebiegowego zużycia 
paliwa dla autobusów i środków komunikacji miejskiej opracowano 
testy jezdne SORT (ang. Standarised On-Road Tests). Obejmują 
one trzy typy testów: SORT 1 (Heavy Urban) odzwierciedlający 
warunki eksploatacji w centrum dużych miast (średnia prędkość  
to 12,1 km/h), SORT 2 (Easy Urban Cycle) odzwierciedlający wa-
runki eksploatacji występujące dla typowej trasy miejskiej (średnia 
prędkość to 18,0 km/h), SORT 3 (Easy Suburban Cycle) odzwier-
ciedlający warunki komunikacyjne na przedmieściach dużych miast  
i na trasach wewnętrznych mniejszych miast (średnia prędkość to 
25,3 km/h). Kompletny cykl składa się z pewnej liczby profili prędko-
ści, grupujących cykle podstawowe, z wartościami: przyspieszeń 
(opóźnień), prędkości maksymalnej, czasem postoju na przystan-
kach [2] [13]. 

Ustandaryzowane cykle jezdne nie odzwierciedlają jednak rze-
czywistych warunków komunikacyjnych konkretnego miasta. Dlate-
go, aby dokonać analizy energetycznej ruchu określonego pojazdu 
oraz poziomu emisji szkodliwych cząstek spalin, wielu badaczy 
podjęło się opracowania cyklu jazdy dla konkretnych miast.  

W artykule opisano sposób tworzenia kieleckich cykli jazdy, 
odzwierciedlających rzeczywiste warunki ruchu pojazdów komuni-
kacji miejskiej w Kielcach.   

1. METODOLOGIA KONSTRUKCJI CYKLI JAZDY  

Cykl jazdy odzwierciedla warunki ruchu określonego miasta, to 
sekwencja powtarzających się modułów składających się z faz 

przyspieszania, jazdy ze stałą prędkością, hamowania i postoju. 
Istotny wpływ na kształt cyklu ma m.in. natężenie ruchu, własności 
drogi, infrastruktura miejska, rozmieszczenie i ustawienie sygnaliza-
cji świetlnej, rodzaje skrzyżowań, własności dynamiczne samocho-
du, czy też technika jazdy kierowcy.  

W wielu pracach opisywane są rzeczywiste cykle jazdy, które 
przedstawiają rozkład prędkości w czasie, uzyskane dla określone-
go pojazdu, poruszającego się cyklicznie po trasie z góry wyzna-
czonej. Zapis funkcji V=f(t), może być dokonany metodą bezpo-
średnią, poprzez rejestrację prędkości chwilowych pojazdu. Wyróż-
nia się również cykl reprezentatywny (zastępczy), który powstaje 
poprzez redukcję rzeczywistego cyklu jazdy przy pomocy metod 
statystycznych.    

Budowa cyklu obejmuje [15]: 
1. gromadzenie danych, 
2. weryfikację i analizę danych, 
3. konstrukcję cyklu, 
4. ocenę i opracowanie końcowej wersji cyklu, która najbardziej 

odzwierciedla warunki rzeczywiste.  
W doborze trasy należy uwzględnić następujące kryteria: rodzaj 

drogi (autostrada, ulice centrum miasta, ulice podmiejskie), natęże-
nie ruchu, ukształtowanie terenu. Wybrana trasa powinna jak najle-
piej odwzorowywać typowe warunki ruchu w danym mieście. 

Cykle jazdy można opracować dla określonego rodzaju pojaz-
dów. W pracy [3] autorzy opracowali cykl jezdny nie tylko dla samo-
chodów osobowych, ale również dla rowerów i riksz. W publikacjach 
[4], [5], [6] i [7] opisano opracowane cykle dla motocykli o różnych 
pojemnościach silnika. Cykle jazdy autobusów miejskich podczas 
regularnych kursów opisano z kolei w [8], [9] i [10]. W Polsce cykl 
jazdy dla autobusu z napędem hybrydowym opracowano dla aglo-
meracji poznańskiej [11], [12]. 

Kolejną kwestią, związaną z budową cyklu, jest sposób zbiera-
nia danych. Istnieją dwie główne metody. Pierwsza - to tzw. „pojazd 
ścigający”, która polega na tym, że pojazd, wyposażony w urządze-
nia pomiarowe, jedzie dokładnie za pojazdem docelowym i rejestru-
je dane przejazdu. Drugi sposób polega na wyposażeniu pojazdu, 
będącego obiektem badań, w urządzenia rejestrujące. 

Następnym zagadnieniem jest wybór metody konstrukcji cyklu. 
Wyróżnia następujące sposoby postępowania: 
– podział przejazdów na krótkie przejazdy (micro trips), zawiera-

jące się między zatrzymaniami, metodę tę wykorzystano m.in. 
przy budowie cyklu LA92 Driving Cycle (USA); 
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– dzielenie przejazdów na segmenty, czyli odcinki trasy badaw-
czej ze względu m.in. na typ drogi, natężenie ruchu lub właści-
wości fizyczne drogi. Dany segment nie musi zaczynać się od 
prędkości 0 km/h i może zakończyć się z dowolną prędkością, 
metodyka ta użyta była m.in. przy budowie Australian Composi-
te Urban Emissions Drive Cycle (CUEDC); 

– podział przejazdów na niejednorodne sekwencje, które odzwier-
ciedlają płynność ruchu. Poszczególne sekwencje mogą wystę-
pować po sobie lub być analizowane oddzielnie, przykładem ta-
kiej metodyki jest cykl NEDC; 

– podział przejazdów na odcinki, z których za pomocą metod 
statystycznych tworzy się moduły, zawierające fazę rozpędza-
nia, jazdy ze stałą prędkością, hamowania i postoju. Moduły 
charakteryzują się różnym czasem trwania, metodę zastosowa-
no m.in. w przypadku Brasov Car Drive Cycle.  
Konstrukcja reprezentatywnego cyklu na podstawie zebranych 

danych wymaga wyboru zmiennych decyzyjnych. Wyróżnia się 
następujące zmienne, charakteryzujące cykl miejski: średnia pręd-
kość cyklu, średnie przyspieszenie dla całego cyklu, średnie opóź-
nienie dla całego cyklu, prędkość maksymalna, czas trwania cyklu, 
łączny czas faz przyspieszania w stosunku do czasu trwania całego 
cyklu, łączny czas faz hamowania w stosunku do czasu trwania 
całego cyklu, liczba przyspieszeń w cyklu, liczba opóźnień w cyklu, 
czas jazdy na biegu jałowym w stosunku do czasu trwania całego 
cyklu. W tabeli 1 przedstawiono metodologię opracowania wybra-
nych cykli jazdy.  

2. PROCEDURA GROMADZENIA DANYCH 

2.1. Obiekt badań 

Przy budowie kieleckich cykli jazdy obiektem badawczym był 
autobus komunikacji miejskiej o długości 12 metrów. Pojazd posia-
dał silnik wysokoprężny o mocy 209 kW (284 KM), jego masa wła-
sna wynosiła 10400 kg, natomiast dopuszczalna masa całkowita to 
18000 kg. Rejestrację rzeczywistych parametrów ruchu prowadzono 
podczas regularnych kursów przy pomocy aparatury Kiestler GPS 
CDS Data Logger oraz za pomocą pokładowych urządzeń  
GPS i systemów monitoringu pojazdów, wykorzystywanych przez 
ZTM Kielce. Aparaturę zamontowano w badanym pojeździe.  

Urządzenia umożliwiły rejestrację chwilowej prędkości, chwilo-
wego przyśpieszenia, czasu jazdy, przebytej drogi oraz położenia 
pojazdu. Pomiary prowadzono od poniedziałku do piątku podczas 
popołudniowych godzin szczytu dla przypadkowej liczby pasażerów 
zmieniającej się na każdym przystanku. 

2.2. Trasy badawcze  

Do opracowania cykli jazdy wybrano dwie trasy regularnie ob-
sługiwane przez pojazdy komunikacji miejskiej. Przy wyborze tras 
kierowano się możliwością wyznaczenia cykli jezdnych w szerokim 
zakresie prędkości, przyspieszenia pojazdu, zróżnicowanym natę-
żeniu w kongestii oraz profilem drogi.  

Cykl kielecki I odzwierciedla trasę linii nr 13, która przebiega  
ze wschodniej do zachodniej strony miasta i posiada 39 przystan-

    
Rys. 1. Trasy wykorzystywane do budowy kieleckich cykli jazdy a) linia nr 13, b) linia nr 30 
 
 

Tab. 1. Metodologia konstrukcji wybranych cykli 
Cykl  Rozpatrywana trasa Sposób zbierania danych Zmienne decyzyjne Konstrukcja 

FTP75 Dojazd do pracy Pojazd wyposażony w urzą-
dzenia pomiarowe 

- liczba zatrzymań, 
- średnia prędkość, 
- prędkość maksymalna, 

Wybór najbardziej 
podobnych prze-
jazdów 

LA01 Zróżnicowane trasy pod 
względem rodzaju dróg  
i obszarów 

Pojazd ścigający - średnia prędkość,  
- prędkość maksymalna, 
- prędkość minimalna, 
- 95 percentyl prędkości, 

Moduły 

NEDC Zróżnicowane trasy w 
wybranych europejskich 
miastach 

Pojazd wyposażony w urzą-
dzenia pomiarowe 

- średnia prędkość, 
- średnia prędkość jazdy ze stałą prędkością,  
- średnie przyspieszenie/opóźnienie 
- średnia długość przejazdu, 
- średnia liczba przyspieszeń/opóźnień podczas prze-
jazdu, 
- średnia liczba zatrzymań, 
- udział procentowy przyspieszania, hamowania, jazdy 
ze stałą prędkością, użycia biegu jałowego  

Sekwencje 

Sydney DC Zróżnicowanie trasy pod 
względem rodzaju drogi, 
natężenia ruchu, emisji 
spalin 

Pojazd ścigający - macierze prędkości i przyspieszenia, 
- średnia prędkość, 
- średnia kwadratowa przyspieszenia 
- udział procentowy biegu jałowego   

Losowy wybór  
2-min. odcinków 
przejazdów 
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ków autobusowych. Całkowita jej długość wynosi 20,2 km.  
Cykl kielecki II powstał na bazie linii nr 30, która biegnie z pół-

nocnej do południowej części miasta. Na trasie jest 36 przystanków 
autobusowych, a jej długość to 19,5 km.  

Kielce charakteryzują się wyżynnym ukształtowaniem terenu, 
 z wysokością bezwzględną w granicach od 260 do 400 m n.p.m. 
[14], w związku z tym jednym z kryteriów wyboru trasy był jej profil 
pionowy. Trasa linii nr 13 odznacza się stosunkowo płaskim profilem 
pionowym, z maksymalnym pochyleniem trasy nieprzekraczającym 
1%. Linia nr 30 przebiega po trasie pagórkowatej, a największe 
pochylenie trasy tej linii wynosi 4%.  

3. BUDOWA REPREZENTATYWNYCH CYKLI JAZDY 

Opracowując rzeczywiste cykle jazdy wybrano następujące pa-
rametry eksploatacyjne pojazdu: chwilową prędkość, chwilowe 
przyspieszenie, czas jazdy, przebytą drogę oraz chwilowe położenie 
pojazdu. Na podstawie dostępnych danych wyodrębniono przejaz-
dy, charakteryzujące się podobną liczbą zatrzymań i średnią pręd-
kością oraz zbliżonym czasem trwania cyklu. Następnie spośród 
nich wybrano po jednym dla każdej z badanych tras. Przejazdy te 
przyjęto, jako rzeczywiste cykle jazdy, zapisane w postaci rozkładu 
prędkości chwilowej w funkcji czasu (rys. 2). 

Opracowane rzeczywiste cykle jazdy podzielono na krótkie 
przejazdy, zawierające się między zatrzymaniami. Dla każdego 
z nich wyznaczono średnią prędkość oraz średnie przyspieszenie  
i opóźnienie. Obliczone wielkości posłużyły do budowy reprezenta-
tywnych cykli jazdy, w których średnia prędkość cyklu rzeczywistego 
jest równa średniej prędkości cyklu reprezentatywnego oraz średnie 
przyspieszenie cyklu rzeczywistego jest równe średniemu przyspie-
szeniu cyklu reprezentatywnego. Cykle reprezentatywne kielecki I  
i kielecki II przedstawiono na rys. 2. 

 Ponieważ obie trasy przebiegają na terenie miejskim maksy-
malna prędkość nie powinna być wyższa niż 50 km/h. Reprezenta-
tywny cykl kielecki I trwa 4568 s, a jego długość wynosi 20,25 km, 
średnia prędkość, natomiast, wynosi 15,95 km/h. Trasa ta charakte-
ryzuje się dużymi wahaniami wartości prędkości i dużą zmiennością 
przyspieszeń. Średnie przyspieszenie wynosi 0,55 m/s2, a średnie 
opóźnienie to 0,67 m/s2. Ogólna liczba zatrzymań na trasie wynosiła 
66. W tab. 2. przedstawiono podstawowe parametry obu cykli. 

 

 
Rys. 3. Procentowy udział faz ruchu w czasie trwania cyklu  
a) kieleckiego I, b) kieleckiego II 

 

 

 

 

 

 
 

 
Rys. 2. Rzeczywisty i reprezentatywny cykl jazdy a) kielecki I, b) kielecki II 
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Cykl kielecki II jest krótszy o około 700 m i charakteryzuje się 

wyższą średnią prędkością jazdy (16,44 km/h). Średnie przyspie-
szenie wynosi 0,54 m/s2, a średnie opóźnienie - 0,81 m/s2. Wybrana 
trasa odznacza się również mniejszym udziałem odcinków z konge-
stią, co skutkuje mniejszą liczbą zatrzymań niż w przypadku cyklu 
kieleckiego I. W połowie cyklu, zgodnie z rzeczywistym rozkładem 
jazdy dla tej linii, przewidziany jest postój, trwający 568 s. 

W reprezentatywnym cyklu jazdy wyróżnia się moduły składa-
jące się z faz przyspieszania, jazdy ze stałą prędkością, hamowania 
i postoju. Na rys. 3 przedstawiono udział procentowy poszczegól-
nych faz ruchu w opracowanych cyklach. W czasie trwania cyklu 
kieleckiego I rozpędzanie stanowi 17%, jazda ze stałą prędkością - 
24%, a hamowanie 13% łącznego czasu trwania. W cyklu kieleckim 
II przyspieszanie stanowi 18%, jazda z prędkością ustaloną - 20%, 
a hamowanie - 10% czasu trwania cyklu. 

Dużą część czasu obu cykli stanowią postoje. W cyklu kielec-
kim I jest to 46%, a w cyklu kieleckim II to 52% łącznego czasu. 
Ponieważ opracowane cykle reprezentatywne ukazują cykl jazdy 
autobusu miejskiego, łączny czas postoju obejmuje czasy postoju 
na przystankach oraz czasy postoju, wynikające z warunków ruchu. 
W cyklu kieleckim II udział procentowy czasów obu wyróżnionych 
postojów różni się jedynie o 2% (rys. 4). W cyklu kieleckim I różnice 
są znacznie większe. Czasu postojów, wymuszony warunkami 
ruchu, jest o 38% większy, niż czas postojów na przystankach 

autobusowych.  
 

 
Rys. 4. Procentowy udział czasu postoju na przystankach autobu-
sowych i czasu postoju wynikającego z warunków drogowych  
w łącznym czasie postoju 

 
Na rys. 6 zaprezentowano histogramy prędkości dla obu kie-

leckich cykli. Jazda w przedziale prędkości 30-40 km/h zajmuje 
najwięcej czasu i jej udział procentowy w obu cyklach jest bardzo 
zbliżony. W cyklu kieleckim I jest to 22%, a dla cyklu kieleckiego II - 
21% łącznego czasu. Trasa cyklu kieleckiego I przebiega w części 
miasta, charakteryzującej się dużym natężeniem ruchu, dlatego też 
jazda z prędkością w przedziale 20 - 30 km/h stanowi aż 21% łącz-
nego czasu trwania cyklu, a jazda z prędkością powyżej 40 km/h 
stanowi tylko 7% czasu trwania cyklu. W cyklu kieleckim II sytuacja 
jest inna. Jazda z prędkością powyżej 40 km/h stanowi tylko 17% 
łącznego czasu trwania cyklu, natomiast jazda z prędkością z prze-
działu 20-30 km/h stanowi 8% czasu cyklu. Dla omawianych cykli 
niskim udziałem czasu odznacza się jazda z prędkością poniżej  

Tab. 2. Parametry kieleckich cykli jazdy 

 Kielecki I Kielecki II 

Całkowity czas trwania [s] 4568 4276 

Droga [km] 20,25 19,53 

Prędkość maksymalna [km/h] 49,89 49,79 

Prędkość średnia [km/h] 15,95 16,44 

Maksymalne przyspieszenie [m/s2] 1,34 1,24 

Maksymalne opóźnienie [m/s2] 1,49 1,66 

Średnie przyspieszenie [m/s2] 0,55 0,54 

Średnie opóźnienie [m/s2] 0,67 0,81 

Liczba zatrzymań 66 55 

  
Rys. 5. Histogram prędkości dla cyklu a) kieleckiego I,  
b) kieleckiego II 

Rys. 6. Histogramy prędkości dla cyklu a) kieleckiego I, 
 b) kieleckiego II 
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20 km/h. W cyklu kieleckim I jest to 3%, natomiast w przypadku 
cyklu kieleckiego II jest to około 2% czasu trwania cyklu. 

Trasa cyklu kieleckiego II charakteryzuje się większymi odle-
głościami między przystankami oraz mniejszym natężeniem ruchu, 
dzięki czemu możliwe jest rozwinięcie przez pojazd większych 
prędkości. Około 84% łącznego czasu cyklu kieleckiego II przypada 
na jazdę z prędkością powyżej 30 km/h. Dla obu opracowanych 
cykli najmniejszy udział łącznej długości czasu trwania cyklu odpo-
wiada poruszaniu się prędkością poniżej 20 km/h, w przypadku 
cyklu opracowanego dla linii nr 13 jest to 4%, a dla cyklu dla linii  
nr 30 jest to 3% 

PODSUMOWANIE 

Ustandaryzowane cykle jezdne nie odzwierciedlają warunków 
rzeczywistych, z tego powodu powstało wiele cykli jezdnych, odwzo-
rowujących rzeczywiste warunki eksploatacji pojazdów komunikacji 
miejskiej. Przedstawione w pracy cykle jazdy mają na celu odzwier-
ciedlenie rzeczywistych warunków ruchu dla pojazdów komunikacji 
miejskiej w Kielcach. Wybrane trasy różnią się przede wszystkim 
ukształtowaniem terenu oraz warunkami ruchu ulicznego, obejmują-
cymi natężenie ruchu, kongestie drogowe, postoje na światłach, 
rozmieszczenie przystanków autobusowych. Pomimo nieznacznych 
różnic w czasie trwania, długości oraz w prędkościach średnich 
przejazdów, opracowane cykle różnią się przebiegiem prędkości.  
W cyklu kieleckim I najwięcej czasu zajmuje jazda w zakresie pręd-
kości 20-40 km/h, w cyklu kieleckim II, natomiast, jazda z prędko-
ścią w zakresie 30-50 km/h.  

Sporządzone cykle jazdy posłużą do dalszych badań, które 
mają na celu oszacowanie poziomu zużycia paliwa, emisji substan-
cji szkodliwych oraz wyznaczenia parametrów energetycznych 
charakteryzujących jazdę autobusów z napędem hybrydowym. 
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Construction of the Kielce Driving Cycles   

A methodology of the driving cycles construction has 

been presented in the paper. Driving cycle provides a repre-

sentative speed-time profile of driving behavior in a specific 

city or area. The standard driving cycles, such as NEDC, 

FTP, UDDS, J01, are not representative for real driving 

patterns. The resulted estimates, based on standard laborato-

ry tests, are differ from real-world driving. The Kielce Driv-

ing Cycles (KDC) are based on real driving data of city bus. 

The KDCs reflect unique driving profiles and registered 

traffic data and characterize the road network, place and 

level of congestion, number of traffic lights as well as dis-

tances between bus stops. 

Kielce Driving Cycles can be a useful tool for the re-

search of energy consumption and pollution evaluation for 

the vehicle testing taking into account different configura-

tions of the hybrid power systems of the urban buses. 
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