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Mateusz PASZKO 

AERODYNAMIKA AUTOBUSU MIEJSKIEGO W UJĘCIU CFD 

 

W niniejszym artykule przedstawiono możliwości wykorzystania metod CFD (Computational Fluid Dynamics) w procesie 

badania aerodynamiki nadwozia typowego, współczesnego autobusu miejskiego. Przedstawiono również proces budowy    

przestrzennego, numerycznego modelu procesów aerodynamicznych przebiegających w trakcie opływu nadwodzia autobusu 

miejskiego na przykładzie pakietu Ansys Workbench. 

 

WSTĘP 

Dokładny opis zjawisk aerodynamicznych zachodzących     
podczas ruchu pojazdów drogowych należy do bardzo trudnych lub 
wręcz niemożliwych do opisu w sposób klasycznej analizy matema-
tycznej. Powietrze nie zawsze płynnie podąża za kształtem opływa-
nej bryły,  w wyniku czego powstają niestateczne obszary oderwa-
nia strugi. Trudności analityczne związane są z brakiem bezpośred-
nich metod przewidywania ruchu powietrza, opływającego pojazd    
o zadanym kształcie oraz silnie trójwymiarowym charakterem   
zjawisk towarzyszących opływowi. Wynika stąd potrzeba podejścia 
numerycznego z wykorzystaniem odpowiednich, obliczeniowych 
programów komputerowych. 

1. SIŁY I MOMENTY AERODYNAMICZNE  DZIAŁAJĄCE 
NA AUTOBUS 

Przepływ zewnętrzny powietrza wokół poruszającego się       
pojazdu wywołuje siły i momenty sił aerodynamicznych, które         
w sposób istotny wpływają na poziom oporów jazdy i stateczność 
kierunkową. W wyniku wzajemnego oddziaływania pomiędzy poru-
szającym się po prostym torze pojazdem, a otaczającymi go mole-
kułami powietrza, można wyróżnić dwie najważniejsze składowe siły 
aerodynamiczne: siłę oporu aerodynamicznego (Px) i siłę nośną (Pz) 
oraz moment pochylający (My). 

 
Rys. 1. Układ odniesienia stosowany do symulacji ruchu autobusu 
miejskiego po torze prostym.  

Podczas ruchu pojazdu, prędkość opływanego powietrza         
w jego poszczególnych strefach ulega dynamicznym zmianom.      
W związku ze zmianą prędkości strug powietrza pomiędzy górną,   
a dolną powierzchnią autobusu, zgodnie z równaniem Bernoulleigo: 
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następuje zmiana rozkładu ciśnień, w wyniku której powstaje   
wypadkowa siła aerodynamiczna (nośna), prostopadła do  kierunku 
ruchu. Wartość siły nośnej poruszającego się autobusu jest ściśle          
powiązana z bezwymiarowym współczynnikiem siły nośnej cz,  
gęstością powietrza ρ, powierzchnią odniesienia A oraz kwadratem 

względnej prędkości powietrza opływającego autobus V2. Równanie 
opisujące siłę nośną przyjmuje postać: 
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Zwrot siły nośnej ściśle zależy od konstrukcji nadwozia pojazdu,       
a zatem jej zwrot może być do góry lub do dołu. Z reguły jednak     
w przypadku autobusów, siła nośna ma zwrot do góry, czyli powo-
duje nieznaczne zmniejszanie się nacisku kół na powierzchnię 
jezdni. To zjawisko jest połączone z występowaniem momentu sił, 
wywołującego zmianę obciążeń osi przedniej i tylnej. 

W procesie projektowania zwykłych pojazdów drogowych,     
jednym z najbardziej istotnych czynników aerodynamicznych jest 
opór aerodynamiczny, definiowany jako siła przeciwdziałająca 
ruchowi. Siłę oporu aerodynamicznego przedstawia równanie: 
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gdzie cx oznacza współczynnik oporu aerodynamicznego. W aero-
dynamice pojazdów drogowych jako powierzchnię odniesienia 
przyjmuje się z reguły tzw. powierzchnię czołową, czyli największą 
powierzchnię w płaszczyźnie yz. Współczynnik oporu zależy głów-
nie od kształtu pojazdu, ale również od innych czynników takich jak 
liczba Reynoldsa czy poziom turbulencji powietrza. Wielkość  
(1/2ρV2) wyraża ciśnienie dynamiczne, które reprezentuje energię 
kinetyczną jednostkowej objętości powietrza. 

Siła oporu aerodynamicznego zależy głównie od rozkładu       
ciśnień na powierzchni opływanego pojazdu (tzw. opór ciśnieniowy 
Pc), sił tarcia (opór tarcia powierzchniowego wywołany lepkością Pt) 
oraz tzw. oporu indukowanego Pi, który wynika z istnienia za pojaz-
dem trójwymiarowych struktur wirowych. Siłę oporu aerodynamicz-
nego można ogólnie przedstawić w postaci: 
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 Rozkłady ciśnień na powierzchni nadwozia pojazdu są silnie 
uzależnione od jego kształtu. W celu opisu zmiany ciśnienia wokół 
pojazdu popularne jest stosowanie współczynnika ciśnienia Cp 
zamiast ciśnienia aktualnego.  

Współczynnik ciśnienia, określany jest jako stosunek różnicy  
ciśnienia lokalnego p i ciśnienia statycznego strumienia swobodne-
go p∞ od ciśnienia dynamicznego strumienia swobodnego.        
Stosunek ten jest stały dla wszystkich prędkości użytkowych    
pojazdu. Znając wartość współczynnika ciśnienia w konkretnym 
miejscu nadwozia pojazdu, możliwe jest obliczenie ciśnienia przy 
dowolnej prędkości.  
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Rys. 2. Przykład rozkładu ciśnienia na powierzchni nadwozia       
autobusu miejskiego przy prędkości 80 km/h. Znak „+” oznacza pole  
ciśnienia większego od ciśnienia w strumieniu napływającym, nato-
miast znak „-‘’ pole ciśnienia mniejszego. 

2. MODEL NUMERYCZNY OPŁYWU AUTOBUSU 

Dynamiczny rozwój technologii oraz wzrost mocy obliczeniowej 
komputerów powoduje sukcesywne wypieranie klasycznych metod 
obliczeniowych na rzecz metod numerycznych. Współczesne   
symulacje przepływów przeważnie przeprowadza się z wykorzysta-
niem Komputerowej Mechaniki Płynów (Computational Fluid    
Dynamics – CFD). Jednym ze środowisk opierających się o CFD 
jest pakiet ANSYS Fluent, który pozwala na modelowanie wszelkich 
zjawisk związanych z przepływami (spalanie, turbulencja, przepływy 
wielofazowe, reakcje chemiczne, przewodzenie ciepła, radiacja itp.). 

Niezależnie od użytego oprogramowania, można wyróżnić kilka 
charakterystycznych etapów symulacji komputerowej. 
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Rys. 3. Struktura sprężeń pomiędzy kolejnymi etapami symulacji. 

2.1. Model geometryczny i jego dyskretyzacja 

Pierwszym etapem budowy modelu numerycznego aerodyna-
miki autobusu miejskiego jest przygotowanie nieco uproszczonego, 
przestrzennego modelu geometrycznego, reprezentującego geome-
trię rzeczywistego autobusu miejskiego. 

 

 
Rys. 4. Uproszczony model geometryczny badanego autobusu. 

 

Drobne elementy takie jak wszelkiego rodzaju uchwyty, śruby, 
wycieraczki, klamki, lusterka boczne itp. są pomijane ze względu na 
stosunkowo niski wpływ na zjawiska aerodynamiczne. Ewentualne 

uwzględnienie tych elementów wpływa negatywnie na rozmiar 
i jakość generowanej siatki obliczeniowej, co bezpośrednio przekła-
da się na wymaganą moc obliczeniową stacji roboczej. 

Na podstawie opracowanego modelu geometrycznego, doko-
nuje się wydzielenia objętości płynu otaczającego pojazd. 

 

 
Rys. 5. Model geometryczny badanego autobusu wykonany w 
uproszczeniu  

 
Następnym krokiem jest dyskretyzacja obszaru obliczeniowe-

go, czyli podzielenie go na skończoną ilość elementów o ściśle 
określonych parametrach, które następnie posłużą do rozwiązania 
układu równań różniczkowych, opisujących zjawiska aerodynamicz-
ne zachodzące podczas opływu autobusu. 

 

 
Rys. 6. Wygenerowana siatka obliczeniowa 

 
Zagęszczenie siatki jest zawsze wymagane w miejscach, gdzie 

przewiduje się wystąpienie intensywnej wymiany masy, ciepła, 
ruchów turbulentnych, nagłych zmian kierunku przepływu itp. 

2.2. Warunki brzegowe i obliczenia numeryczne 

Warunki brzegowe dostarczają solverowi informacji o warto-
ściach zmiennych wejściowych na brzegach obszaru obliczeniowe-
go. Na tym etapie budowy modelu numerycznego następuje       
również określenie rodzaju materiałów z jakich zbudowany jest 
model, rodzaju mediów które wypełniają przestrzeń modelu lub 
tworzą przepływy oraz ich własności fizycznych.  

W przypadku symulacji aerodynamiki autobusu miejskiego,   
jako warunki brzegowe przyjmuje się warunki normalnej eksploatacji 
autobusu, tzn.: 
– zakres temperatury otoczenia: -30 oC +40 oC, 
– ciśnienie otoczenia jako normalne tzn. 101325 Pa, 
– zakres prędkości przejazdowych: 0 - 90 km/h. 

W związku ze stosunkowo niską prędkością opływu nadwozia   
autobusu, powietrze traktowane jest jako płyn nieściśliwy. 

Na potrzeby bardziej zaawansowanych symulacji np.: przewo-
dzenia ciepła przez poszycie nadwozia czy szyby autobusu, istnieje 
możliwość przypisania do ścianek modelu dodatkowych informacji 
takich jak wartości temperatury, strumień przewodzenia ciepła lub 
właściwości radiacyjnych. 

Do właściwych obliczeń numerycznych dochodzi w tzw. proce-
sorze. Przykładem procesora jest program Fluent, wchodzący        
w skład pakietu ANSYS Workbench. Programy wykorzystujące 
metodę CFD dysponują szeregiem metod opierających się o różne 
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modele obliczeniowe. Każda z metod charakteryzuje się innym 
sposobem rozwiązywania zagadnienia oraz zapotrzebowaniem na 
moc obliczeniową stacji roboczej. Wybór odpowiedniego modelu 
jest kluczowym procesem na drodze do poprawnego rozwiązania 
problemu. 

Standard k - ε

RNG k - ε

Realizable k - ε

Standard k - ω

SST k - ω

Large Eddy Simulation

Detached Eddy Simulation

Spalart - Allmaras

Modele jednorównaniowe 

Modele oparte o RANS

dwu- lub więcejrównaniowe
Wzrost wymaganego 

czasu obliczeniowego na 

jedną iterację 

Reynolds stress model

Modele turbulencji 

dostępne w środowisku 

ANSYS Fluent

 
Rys. 7. Schematyczne przedstawienie modeli turbulencji dostęp-
nych w programie ANSYS Fluent. 

 
Obliczenia numeryczne, jako że opierają się o równania      

różniczkowe, których składowe podlegają pewnemu przybliżeniu, 
odbywają się w sposób iteracyjny. Iteracja polega na ponownym 
obliczeniu równań opisujących dany model i jest powtarzana aż do 
spełnienia określonego warunku numerycznego. W czasie rozwią-
zywania iteracyjnego możliwe jest kontrolowanie zbieżności procesu 
poprzez dokonywanie odpowiednich korekcji, zarówno w warunkach 
brzegowych jak i ustawieniach samego programu obliczeniowego. 

2.3. Wyniki symulacji numerycznej 

Ostatnim etapem symulacji jest przedstawienie wyników obli-
czeń w formie graficznej. Istotną rolę w badaniach aerodynamiki 
pojazdów odgrywają wszelkiego rodzaju wizualizacje zachodzących 
zjawisk fizycznych. Są one szczególnie ważne na etapie projekto-
wania nowych konstrukcji. 

 
Rys. 8. Rozkład ciśnienia na powierzchni badanego autobusu przy 
prędkości przejazdowej 80 km/h. 
 

 
Rys. 9. Rozkład linii prądu przy prędkości przejazdowej 80 km/h. 

 
Metody numeryczne pozwalają na stosunkowo dokładne    

określenie charakteru przepływu w warstwie przyściennej, punktów 
oderwania strugi, charakteru przepływów zwrotnych i wielu innych 
cech opływu struktury autobusu. 

 
Rys. 10. Rozkład prędkości na powierzchni czołowej badanego 
autobusu wraz z naniesionymi wektorami kierunku przepływu. 

 
Mimo zaawansowanych możliwości oprogramowania CFD, 

uzyskanie poprawnych wyników nie jest proste. Poprawne wykony-
wanie symulacji wymaga czasu, dużego doświadczenia i specjali-
stycznej wiedzy, natomiast same wyniki często wymagają weryfika-
cji  doświadczalnej. 

PODSUMOWANIE 

Rosnące ceny paliw oraz stale zmniejszające się naturalne  
zasoby ropy naftowej prowadzą do coraz silniejszego uwzględniania 
aerodynami pojazdów, w tym również autobusów miejskich. Możli-
wość wykonania symulacji numerycznej na etapie projektowania 
konstrukcji pozwala na znaczne zmniejszenie kosztów i czasu 
analizy w porównaniu do konwencjonalnych metod. Metody nume-
ryczne umożliwiają również szybką i wydajną optymalizację nadwo-
zia pojazdu, w wyniku której uzyskuje się optymalne rozwiązanie. 
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Commercial Bus Aerodynamics in Terms of CFD Analysis 

Paper discussed the general usability of the Computional 

Fluid Dynamics (CFD) in process of studying aerodynamics 

of the commercial busses. 
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