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ANALIZA CYKLI PODMIEJSKICH OPRACOWANYCH DLA MIASTA KIELCE  

 

W artykule omówiono budowę cykli ze względu na zapis funkcji prędkości w czasie. Przedstawiono cztery kieleckie cykle 

podmiejskie, mające posłużyć do dalszych badań symulacyjnych nad doborem najlepszego zasobnika energii dla autobusu 

hybrydowego, poruszającego się po kieleckich liniach podmiejskich. Opisano procedurę gromadzenia danych, dzięki którym 

zbudowano cykle zastępcze wielosegmentowe mieszane oraz przeprowadzono analizę porównawczą tych cykli. Wskazano ce-

chy podobne oraz różnice występujące między czterema cyklami.  

 

WPROWADZENIE 

Do badań eksploatacyjnych autobusów miejskich z napędem 
hybrydowym wykorzystuje się cykle jezdne. Wyróżnia się kilka 
odmian cykli ze względu na rodzaj zapisu funkcji opisującej zmiany 
prędkości w czasie, a mianowicie [3]: 
– cykle rzeczywiste, czyli zapis funkcji prędkości w czasie doko-

nywany metodą bezpośrednią, tzn. poprzez rejestrację prędko-
ści chwilowych pojazdu, lub też pośrednio, na podstawie śred-
nich prędkości jazdy pojazdu na określonych odcinkach cyklu; 

– cykle statystyczne, czyli zapis funkcji prędkości w czasie, uzy-
skiwany metodami statystyki, obrazujący właściwości komuni-
kacyjne danej aglomeracji; 

– cykle proste, czyli zapis funkcji prędkości w czasie, gdzie przy-
spieszenie i opóźnienie jest stałe i równe co do wartości bez-
względnej dla każdej fazy cyklu; 

– cykle zastępcze, czyli zapis reprezentatywny funkcji prędkości w 
czasie, uzyskiwany poprzez redukcję cyklu rzeczywistego. 
 
Cykle reprezentatywne dzieli się dodatkowo na proste jedno-

segmentowe w kształcie trapezu lub trójkąta oraz na złożone wielo-
segmentowe, które składają się z trapezów bądź mają charakter 
mieszany. 

 
Do oceny układów napędowych autobusów miejskich pod ką-

tem zużycia paliwa i energochłonności ruchu niezbędne jest opra-
cowanie cykli jezdnych na podstawie badań przeprowadzanych  
w rzeczywistych warunkach drogowych wybranej do analiz aglome-
racji miejskiej. Dobierając układ sterowania napędu hybrydowego 
potrzebna jest znajomość cykli, w jakich będzie pracował pojazd, 
gdyż stanowią one rzetelne źródło informacji o dynamice ruchu 
pojazdu i są przydatne do określenia podstawowych parametrów 
podzespołów układu. 

 
W niniejszej pracy przedstawiono budowę cykli, stanowiących 

źródło informacji do określenia parametrów projektowanego syste-
mu akumulacji energii w układzie hybrydowym dla autobusu komu-
nikacji miejskiej w warunkach aglomeracji kieleckiej.  

1. OPIS TRAS, NA BAZIE KTÓRYCH ZOSTAŁY  
WYZNACZONE KIELECKIE CYKLE PODMIEJSKIE 

Kielce połączone są z sąsiadującymi gminami 19 liniami 
podmiejskimi. W celu opracowania cykli podmieskich 1a i 1b została 

wykorzystana linia regularna nr 41, a do stworzenia cykli 
podmiejskich 2a i 2b wykorzystano linie regularną nr 43 

  
(rysunek 1 i 2).  Litera „a” oznacza cykle odzwierciedlające poranne 
godziny, a litera „b” określa cykle popołudniowe. Podział ten został 
zastosowany z uwagi na migrację mieszkańców gmin podmiejskich 
w różnych przedziałach czasowych dnia.  
 

Linie te charakteryzują się podobną długością trasy około  
50 km dla linii 41 i ok. 53 km dla linii 43, zbliżonym czasem 
przejazdu, wynoszącym około 2 godzin i liczbą przystanków równą 
38 dla linii 41 i 37 dla linii 43, natomiast linie różnią się profilem 
pionowym, wyrażanym wysokością bezwzględną (rysunek 3). 
Róznice wysokości terenu, po którym przebiega linia 41 sięgają 160 
metrów, natomiast dla linii 43 - zaledwie 60 m.  
 

 
Rys. 1. Przebieg linii autobusowej podmiejskiej nr 41  
 

 
Rys. 2. Przebieg linii autobusowej podmiejskiej nr 43  

 

 
Rys. 3. Profil pionowy tras linii autobusowych nr 41 i 43.  
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2. APARATURA I OBIEKT BADAŃ 

Dane do budowy cykli zebrano podłączając rejestrator Kiestler 
GPS CDS Data Logger (rysunek 4) do gniazda zasilania elektrycz-
nego autobusu (o napięciu 24 V) poprzez złącze, redukujące napię-
cie do 12 V. Aparatura rejestrowała z częstotliwością 10 Hz: przeby-
tą drogę, czas, chwilową prędkość, przyśpieszenie (opóźnienie) 
oraz wysokość bezwzględną i współrzędne geograficzne autobusu 
poddawanego pomiarom. Badaniem objęto dwa autobusy, Solaris 
Urbino 12, poruszający się po linii autobusowej nr 41 i Solaris Urbi-
no 18 dla linii nr 43. Pomiary wykonano dla standardowego obcią-
żenia z przypadkową liczbą pasażerów, zmieniającą się w zależno-

ści od przystanku i pory dnia.  

 
Rys. 4. Rejestrator GPS 100 Hz Typ CGPSLA  

 

 

 

 
Rys. 5. Cykle kieleckie podmiejskie 1a, 1b, 2a i 2b. 
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3. ANALIZA CYKLI 

Profil prędkości autobusu komunikacji miejskiej wynika z roz-
mieszczenia przystanków na trasie, z własności drogi oraz z obec-
ności innych jej użytkowników. W każdym profilu występują cztery 
fazy (tj.: rozpędzanie, jazda ze stałą prędkością, hamowanie i po-
stój) tworzące moduły powtarzające się nieregularnie. Długość 
trwania każdego modułu cyklu zależy od specyfiki trasy pokonywa-
nej przez autobus komunikacji miejskiej. Na odcinkach miejskich 
moduły charakteryzują się krótszym czasem trwania, natomiast na 
odcinkach podmiejskich są one wydłużone. Fazy w modułach bar-
dzo często różnią się czasem trwania. Widać to wyraźnie na rysun-
ku 5 przedstawiającym kieleckie cykle podmiejskie 1a, 1b, 2a i 2b. 
Cykle te, choć są podmiejskie, to zaczynają się w ścisłym centrum 
Kielc. Obserwując cykle poranne 1a i 2a widać, że w ich pierwszej 
połowie, gdy autobus wyjeżdża z miasta do gminy sąsiadującej, 
fazy w modułach są dłuższe, co wynika z rzadszych zatrzymań, 
natomiast, w drugiej połowie cyklu, gdy już wraca i zabiera z sobą 
mieszkańców pod-kieleckich miejscowości do pracy, czy też szkoły, 
fazy zdecydowanie są krótsze. Odwrotnie wygląda to w przypadku 
cykli 1b i 2b. Wyjeżdżając z Kielc w godzinach popołudniowych 
autobus rozwozi pasażerów do domów, a wracając jest już mniej 
zapełniony i częstotliwość jego zatrzymań spada.   

4. ANALIZA PORÓWNAWCZA 

Porównując opracowane kieleckie cykle podmiejskie, widać że 
wszystkie cztery mają bardzo podobną charakterystykę (tabela 1  
oraz rysunek 6 i 7).  

 
Tab. 1. Porównanie kieleckich cykli podmiejskich  

    

Cykl 
kielecki 

podmiejski 
1a 

Cykl 
kielecki 

podmiejski 
1b 

Cykl 
kielecki 

podmiejski 
2a 

Cykl 
kielecki 

podmiejski 
2b 

max prędkość km/h 58,34 64,24 64,57 53,07 

średnia prędkość jazdy km/h 24,86 26,62 25,25 23,64 

max przyśpieszenie m/s2 0,85 1,09 1,2 0,81 

średnie przyśpieszenie m/s2 0,47 0,58 0,49 0,4 

max opóźnienie m/s2 -1,88 -1,6 -1,65 -1,64 

średnie opóźnienie m/s2 -0,76 -0,6 -0,55 -0,53 

czas trwania cyklu s 7716,2 7198,7 7090 7580,3 

czas jazdy s 5810,6 5402,5 5659,4 6021,8 

czas postoju s 1905,6 1796,2 1430,6 1558,5 

 

  
Rys. 6. Udział procentowy jazdy i postoju w cyklu 1a i 1b 

 

  
Rys. 7. Udział procentowy jazdy i postoju cyklu 2a i 2b 

 
W przypadku cykli podmiejskich o numerach 1 czas jazdy dla 

wariantów „a” i „b”  wynosi 75 % całego czasu potrzebnego na 
pokonanie założonej drogi, a czas postoju stanowi 25 %. Średnia 
prędkość jazdy dla cyklu 1b jest zaledwie o 6,6 % wyższa niż dla 
cyklu 1a, a czas przejazdu - o 9 min krótszy.  Różnica między śred-
nim przyspieszeniem dla obu cykli wynosi 19 %, a dla średnich 
opóźnień – 21 %. 

 
Cykle z numerem 2 również są do siebie bardzo podobne. 

Udział czasu jazdy dla wariantu 2a wynosi 80 % - to o 1% więcej niż 
dla wariantu 2b, a zatem czas postoju jest o 1 % krótszy niż dla 
wariantu 2b. Cykl 2a ma średnią prędkość jazdy wyższą o 6,4 %  
i, w konsekwencji, krótszy czas jazdy (o 8 minut). Średnie przyśpie-
szenie dla cyklu 2a jest o 18,3 % wyższe, a w średnie opóźnienie - 
o 3,6 % niż dla cyklu 2b.  
 

Tab. 2. Charakterystyka kieleckich cykli podmiejskich z podziałem 
na obszar miejski i pozamiejski 

    

Cykl 
kielecki 

podmiejski 
1a 

Cykl 
kielecki 

podmiejski 
1b 

Cykl 
kielecki 

podmiejski 
2a 

Cykl 
kielecki 

podmiejski 
2b 

    W MIEŚCIE 

max prędkość km/h 49,99 61,32 57,44 53,07 

średnia prędkość jazdy km/h 22,20 23,57 21,77 17,52 

max przyśpieszenie m/s2 0,85 0,98 1,05 0,81 

średnie przyśpieszenie m/s2 0,85 0,57 0,49 0,43 

max opóźnienie m/s2 -1,53 -1,60 -1,65 -1,38 

średnie opóźnienie m/s2 0,51 -0,55 -0,54 -0,52 

czas trwania cyklu s 3170,00 2975,30 2573,30 3277,60 

czas jazdy s 2437,80 2363,90 1982,10 2256,20 

czas postoju s 732,20 611,40 591,20 1021,40 

    POZA MIASTEM 

max prędkość km/h 58,34 64,24 64,57 52,04 

średnia prędkość jazdy km/h 26,72 28,76 27,23 28,31 

max przyśpieszenie m/s2 0,76 1,09 1,20 0,59 

średnie przyśpieszenie m/s2 0,41 0,59 0,48 0,35 

max opóźnienie m/s2 -1,88 -1,27 -1,17 -1,64 

średnie opóźnienie m/s2 -0,80 -0,65 -0,56 -0,55 

czas trwania cyklu s 4544,80 4223,30 4516,50 4302,50 

czas jazdy s 3370,40 3038,40 3677,10 3765,50 

czas postoju s 1174,40 1184,90 839,40 537,00 

 
Opracowane przez autorów kieleckie cykle podmiejskie od-

zwierciedlają warunki jazdy w mieście i na terenach podmiejskich, 
co przedstawiono w tabeli 2. Obszar miejski w cyklach 1a i 1b - to 
32 % całej trasy, natomiast w przypadku cykli 2a i 2b udział ten 
wynosi 37 %. Segmenty cykli odnoszące się do odcinków trasy, 
przebiegających przez miasto, cechuje niższa średnia prędkość. 
Cykle 1a, 1b i 2a na terenie miasta są pokonywane średnio z pręd-
kością o około 5 km/h niższą niż dla terenów podmiejskich. Różnica 
ta wzrasta w przypadku cyklu 2b, sięgając prawie 11 km/h (rysunek 
8). Udział procentowy czasu niezbędnego do pokonania odcinka 
miejskiego dla cykli 1a i 1b wynosi 41 %, a dla cyklu 2a – 36 % 
(rysunek 9). Największy udział czasu jazdy na obszarze miasta 
wystąpił dla cyklu 2b - aż 43 % czasu trwania całego cyklu, stąd też 
wynika największa różnica średniej prędkości między odcinkiem 
miejskim i pozamiejskim. Kierowca zmuszony był nadrobić stracony 
czas i opóźnienia w stosunku do rozkładu jazdy, w konsekwencji 
opóźnienia konieczne było skrócenie postoju autobusu na pętli,  
co wyraźnie widać na rysunku 5.  
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Rys. 8. Średnia prędkość jazdy w cyklu z uwzględnieniem podziału 
na część miejską i podmiejską trasy 
 

 
Rys. 9. Udział procentowy czasu na pokonanie odcinka miejskiego  
i pozamiejskiego w cyklu 

PODSUMOWANIE 

Cyklem podmiejskim, wykorzystywanym do badań eksploata-
cyjnych autobusów komunikacji miejskiej jest na ogół SORT 3 – 
Easy Suburban. Porównując cykl SORT 3 (Standardized On-Road 
Tests Cycles), opracowany przez Międzynarodową Organizację 
Transportu Publicznego UITP (International Association of Public 
Transport), stosowany do badania poziomu zużycia paliwa przez 
autobusy komunikacji miejskiej z przedstawionymi w pracy kielec-
kimi cyklami podmiejskimi 1a, 1b, 2a i 2b widzimy, że procentowy 
udział postoju w cyklach jest bardzo zbliżony. Cykl SORT 3 charak-
teryzuje się 20,1 % udziałem postoju w cyklu i prędkością średnią 
równą 26,3 km/h. Najbardziej pod względem czasów postoju zbliżo-
nym cyklem jest kielecki cykl podmiejski 2a, w przypadku którego  
różnica wynosi zaledwie 0,1 %, a pod względem średniej prędkości 
jazdy - cykl 1b z 1 % różnicą prędkości.  

Podsumowując, kieleckie cykle podmiejskie są bardzo zbliżone 
do cyklu SORT 3 i powinny pomóc w symulacji eksploatacji autobu-
su hybrydowego dla tras podmiejskich aglomeracji kieleckiej.  
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Analysis of suburban cycles worked out 
for Kielce public transport vehicles 

The article describes the construction of cycles due to the 

data collected on the vehicles as some functions of the time. 

The contribution presents four suburban cycles determined 

for Kielce public transport buses. The cycles are to be used 

for further simulation studies to choose the best energy stor-

age system for hybrid buses. The procedure of the data col-

lection and evaluation, used to build multisegment suburban 

cycles has been described. The comparative analysis of all 

cycles has been presented. Some characteristics comparing 

all cycles and their differences have been shown. 
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