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Streszczenie  
W pracy oceniono zwrotność autobusów miejskich jedno- 
i dwuczłonowych, bez i z uwzględnieniem stanów przejściowych ruchu. 
W stosunku do cytowanych prac, rozszerzono zakres obliczeń o stany 
przejściowe ruchu pojazdów, związane z fazą narastania i spadku kąta 
obrotu kierownicy do wartości wybranych przez kierowcę. Dla 
autobusów przegubowych uwzględniono skutki zjawiska wleczenia 
drugiego członu pojazdu w fazie do osiągnięcia stanu ruchu całego 
zestawu po torach o stałych promieniach krzywizn. Na podstawie 
wykonanych obliczeń porównano najmniejsze szerokości pasa skrętu 
pojazdu o kąt 90° oraz powierzchnie obszarów zajmowanych przez 
autobus w trakcie tego manewru. Wskazano na istotny wpływ stanów 
przejściowych ruchu na wykorzystywane miary zwrotności pojazdu.  
 
Wprowadzenie 

Zwrotność to cecha mająca istotne znaczenie w przypadku 
pojazdów poruszających się w obszarze o historycznej 
zabudowie, po drogach i ulicach o dużych krzywiznach  
i ograniczonych wymiarach. Te cechy infrastruktury utrudniają 
wykonywanie manewrów, w tym zwłaszcza zawracania  
i skrętów pod dużym kątem. Dotyczy to szczególnie autobusów 
miejskich, autokarów turystycznych, samochodów 
wykorzystywanych w budownictwie, pojazdów służb miejskich  
i interwencyjnych.  

Niniejsza praca rozwija wątek zwrotności pojazdów 
omawiany wcześniej w pracach [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 
13], w tym zwłaszcza autobusów miejskich [3]. Ma on 
szczególne znaczenie dla samochodów o dużych gabarytach 
oraz dla pojazdów członowych.  

W stosunku do poprzednich prac, rozszerzono zakres 
obliczeń o stany przejściowe ruchu pojazdów, związane z fazą 
narastania i spadku kąta obrotu kierownicy do wartości 
wybranych przez kierowcę.  

Dla autobusów przegubowych uwzględniono skutki zjawiska 
wleczenia drugiego członu pojazdu w fazie do osiągnięcia stanu 
ruchu całego zestawu po torach o stałych promieniach krzywizn. 
Na podstawie wykonanych obliczeń możliwe jest porównanie 
najmniejszej szerokości pasa skrętu pojazdu o kąt 90° oraz 
powierzchni obszarów zajmowanych przez autobus w trakcie 
tego manewru. 
 
1. Zwrotność pojazdów drogowych 

Zwrotność pojazdu definiuje się jako zdolność do 
wykonywania skrętów o małym promieniu [1, 2].  

Miarą zwrotności jest też najmniejsza szerokość skrętu 
pojazdu o kąt 90°. Jest to najmniejsza odległość między dwoma 
parami równo oddalonych, równoległych płaszczyzn pionowych, 
ustawionych pod kątem prostym do siebie, między którymi 
samochód może skręcić o kąt 90° [1].  

Zwrotność samochodu zależy przede wszystkim od jego 
wymiarów i konstrukcji układu kierowniczego. Z punktu widzenia 
kinematyki, rozpatruje się ruch płaski rzutu pojazdu na poziomą 
płaszczyznę drogi. Jest on złożeniem ruchu postępowego  
i ruchu obrotowego.  

Do jego opisu wykorzystuje się najczęściej tzw. „model 
Ackermanna”, w którym pomijane są kąty bocznego znoszenia 
kół jezdnych [1]. Toczą się one po okręgach współśrodkowych. 
Przedłużenia wszystkich osi kół przecinają się w jednym 
punkcie, zwanym środkiem skrętu.  

Koła kierowane mają różne kąty skrętu określone 
„zależnością Ackermanna”, zwaną także „zależnością 
kotangensów” [1, 11].  

Dla ułatwienia analizy wspomnianego ruchu płaskiego 
pojazdu, wykorzystuje się tzw. „model rowerowy” (zwany też 
„modelem motocyklowym”), w którym dwa koła danej osi są 
zastępowane jednym kołem położonym w środku rozstawu kół 
tej osi. 
 
2. Model ruchu płaskiego autobusu 

jednoczłonowego i dwuczłonowego 
Wykorzystano modele ruchu płaskiego autobusu jedno-

członowego i dwuczłonowego, zbudowane wcześniej w zespole, 
z którego pochodzą autorzy. Przedstawiają je rys. 1 i 2. Punkty 
obrysowe oznaczono symbolami C1, C2, …, C12. Rzuty środków 
kół jezdnych to F1, F2, …, F6 a rzuty środków kół modelu 
rowerowego to A, B, G. O jest chwilowym środkiem skrętu dla 
stanu ustalonego skrętu, gdy promienie torów wymienionych 
punktów są stałe. Symbole D, D1, D2, Cpi, i=1,4 oznaczają 
wymiary, określające położenie wzdłużne osi jezdnych. L jest 
długością pojazdu. a to jego szerokość. αw, αz, α to kąty skrętu 
kół kierowanych a R to promień toru ruchu punktu modelu. 
Indeks tego oznaczenia (np. B w RB) wskazuje na dany punkt 
na schematach modeli. Rys. 1 i 2 definiują też zaznaczone na 
nich kąty Φ, Ω i τ.  

W pracach [3, 6] przedstawiono zależności określające 
promienie toru ruchu punktów charakterystycznych, w tym także 
obrysowych, zaznaczonych na rys. 1 i 2, dla ustalonych 
warunkach ruchu, gdy ich wartości są stałe.  
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Rys. 1. Model ruchu autobusu jednoczłonowego z niewielką prędkością dla stanu ustalonego skrętu, gdy 
promienie torów wskazanych punktów są stałe (na podstawie [3])

 
Rys. 2. Model ruchu autobusu dwuczłonowego (przegubowego) z niewielką prędkością dla stanu ustalonego 
skrętu, gdy promienie torów wskazanych punktów są stałe (na podstawie [3])

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. Wprowadzenie opisu stanów przejściowych ruchu  
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Rys. 3. Ilustracja trzech faz ruchu: stanu przejściowego od ruchu prostoliniowego do ruchu po okręgu (faza I), ruchu po okręgu  
(faza II) i stanu przejściowego od ruchu po okręgu do ruchu prostoliniowego (faza III)  

Skręt kół kierowanych nie powinien odbywać się przy 
zerowej prędkości ruchu, gdyż wymaga to dużych sił w układzie 
zwrotniczym, co przyspiesza zużycie przegubów i przekładni 
kierowniczej. Rzeczywisty ruch pojazdu na zakręcie drogi 
można podzielić na trzy fazy [2], przedstawione na rys. 3. 
Wprowadzenie samochodu z ruchu prostoliniowego w ruch 
krzywoliniowy i z ruchu krzywoliniowego w prostoliniowy 
powinno odbywać się stopniowo. Czas tn określa okres 
narastania i spadku kąta obrotu kierownicy αk.  

Pierwsza faza zaczyna się w chwili rozpoczęcia skrętu kół 
kierowanych i kończy się po czasie tn, w chwili uzyskania przez 
nie maksymalnej wartości kąta skrętu. Na początku tej fazy 
promień skrętu pojazdu jest nieskończenie duży, a na końcu 
osiąga swą minimalną wartość. W drugiej fazie pojazd porusza 
się po krzywej o najmniejszym możliwym promieniu. Określa ją 
czas utrzymywania przez kierowcę maksymalnych wartości 
skrętu kół kierowanych. Trzecia faza rozpoczyna się o czas tn 
przed wejściem środkowego punktu przedniej osi pojazdu na 
prostą, określającą dalszy kierunek jazdy. Od tej chwili kąt 
skrętu kół zaczyna zmniejszać się do zera, a promień skrętu 
rośnie do nieskończoności [2]. Kształt krzywych przejściowych 
w pierwszej i trzeciej fazie skrętu zależne są od stosunku 
prędkości kątowej skrętu kół kierowanych i postępowej 
prędkości ruchu. Na podstawie obserwacji oraz zapisów 
rzeczywistych czasów wykorzystywanych przez kierowców 
autobusów miejskich na obrót koła kierownicy, przyjęto  
w obliczeniach, że średni czas obrotu koła kierownicy tn wynosi 
2,5 sekundy.  

Aby uwzględnić stopniowe narastanie kąta skrętu kół 
wprowadzono do obliczeń opis iteracyjny stanu przejściowego 
od ruchu prostoliniowego do ruchu po okręgu oraz od ruchu  
po okręgu do ruchu prostoliniowego. Do wyznaczenia algorytmu 
opisującego stan przejściowy ruchu posłużono się modelem 
pojazdu dwuosiowego „motocyklowego” [1]. 

Zastosowano algorytm przyrostowy, w którym narasta kąt 
odchylenia pojazdu Ψ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Punkt B, który jest środkiem osi tylnej, zakreśla tzw. traktrysę, 
krzywą ciągnioną [8]. Położenie tego punktu można obliczyć  

w przybliżeniu metodą kolejnych małych przemieszczeń  
na podstawie stanu ruchu określonego o jeden „krok” wcześniej. 

Wprowadzono następujące założenia: na początku, w stanie 
„zerowym”, pojazd ma koła ustawione do jazdy na wprost; 
kierowca wykonuje manewr skrętu utrzymując stałą wartość 
prędkość narastania kąta obrotu kierownicy; pojazd porusza się 
ze stałą prędkością nie większą niż 10 km/h.  

Poniżej przedstawiono wzory określające położenie 
poszczególnych punktów charakterystycznych badanego 
modelu pojazdu, przedstawionego na rys. 3 i 4. Dla i=1 (rys. 4): 

xS1 = yS1 = 0         xB1  = 0        yB1 = -RB1      
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Ψ
si
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Należy pamiętać, że stanowi określonemu punktami Bi, Ai, RBi, 
αi odpowiada kąt odchylenia pojazdu Ψi. Chwilowy środek 
obrotu Si odpowiada punktom Ai i Bi.  
Dla i ≥ 2 (rys. 4): 

i
iiBi tgα

D
BSR ==        Δt

R
v

ΨΨ
si

1ii ⋅+= −
   (2) 

 

xBi = xSi-1 + RBi-1·sinΨi-1  (3) 
 

yBi = ySi-1 – RBi-1·cosΨi-1  (4) 
 

xSi = xBi – RBi·sinΨi-1  (5) 
 

ySi = yBi + RBi·cosΨi-1    (6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analogiczny algorytm wykorzystano do obliczeń odnoszących 
się do trzeciej fazy ruchu pojazdu. Stan przejściowy od ruchu po 
okręgu do ruchu prostoliniowego jest to czas od rozpoczęcia 
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zmniejszania kąta skrętu kół kierowanych do wprowadzenia 
wszystkich punktów charakterystycznych pojazdu na zadany tor 
ruchu. Skręt kół kierowanych zmienia się od maksymalnej 
wartości do zera, a promień skrętu od minimalnej wartości do 
nieskończoności. Moment rozpoczęcia trzeciej fazy ruchu dobiera 
się tak, aby kąt Ψ nie przekroczył kąt 90°.  

 
4. Wykorzystanie metody iteracyjnej do oceny 

najmniejszej szerokości pasa skrętu autobusu 
jedno- i dwuczłonowego o kąt 90°  
z uwzględnieniem i bez uwzględniania stanów 
przejściowych ruchu  
Jak już wspomniano, najmniejsza szerokość pasa skrętu o 

kąt 90° jest to najmniejsza odległość między dwoma parami 
równo oddalonych, równoległych płaszczyzn pionowych, 
ustawionych pod kątem prostym do siebie, między którymi 
pojazd może skręcić o kąt 90° [1]. Do jej obliczeń zastosowano 
algorytmy opisane w pracy [3].  
 
 

 
 

Rys. 4. Schemat przedstawiający model motocyklowy pojazdu 
dla trzech pierwszych kroków obliczeń iteracyjnych  
 

Wykorzystano dane autobusu jednoczłonowego o długości 
12 metrów i autobusu dwuczłonowego o długości 18 metrów. Są 
to pojazdy bardzo często eksploatowane w komunikacji 
publicznej polskich miast. Ze względu na brak zgody 
producentów autobusów, w pracy nie zostaną podane ich nazwy 
handlowe. Dane pojazdów uzyskano z ogólnodostępnych źródeł 
[14, 15].  

Na rys. 5 przedstawiono obszary zajmowane przez autobus 
jednoczłonowy w obu wersjach manewru skrętu o kąt 90° (bez 
uwzględnienia stanów przejściowych ruchu oraz z ich 
uwzględnieniem). Założono, że manewr rozpoczyna się z tego 
samego miejsca.  

Wykonane obliczenia wskazują, że stany przejściowe ruchu 
mają mało znaczący wpływ na najmniejszą szerokość pasa 
skrętu autobusu jednoczłonowego. Uzyskane wyniki to 6,936 m 
bez uwzględnienia stanów przejściowych ruchu oraz 7,200 m  
z uwzględnieniem stanów przejściowych ruchu.  

W warunkach ruchu po drodze kierowca musi jednak 
wcześniej rozpocząć manewr skrętu i pole obszaru zajmowanego 
przez autobus wykonujący manewr z uwzględnieniem stanu 
przejściowego (obszar ten oznaczono kolorem nr 2) jest większe. 
Wynika to głównie z większych wartości współrzędnej x-owej 

punktów tego pola odpowiadających danej wartości współrzędnej 
y-owej.  

Na podstawie rys. 5 można stwierdzić, że pole prostokąta o 
bokach równoległych do osi układu Oxy, opisanego na obszarze 
zajmowanym przez autobus w trakcie manewru, jest znacznie 
większe dla przypadku uwzględniania stanów przejściowych 
ruchu (obszar oznaczony kolorem 2) niż bez jego uwzględniania 
(obszar oznaczony kolorem 1). 
 
 

 
 

Rys. 5. Porównanie obszarów zajmowanych przez autobus 
jednoczłonowy podczas skrętu o kąt 90° bez uwzględnienia 
stanów przejściowych ruchu (kolor nr 1) oraz z ich 
uwzględnieniem (kolor nr 2). Obszar oznaczony kolorem nr 3 
oznacza część wspólną obszarów oznaczonych kolorami 1 i 2 
 

Analogiczne wyniki dla autobusu dwuczłonowego 
zaprezentowano na rys. 6. Najmniejsza szerokość pasa skrętu  
z uwzględnieniem stanów przejściowych ruchu wynosi 7,550 m 
(obszar oznaczony kolorem 2). Jest to lepszy wynik niż dla 
obliczeń bez uwzględnienia stanów przejściowych ruchu (obszar 
oznaczony kolorem 1), dla których najmniejsza szerokość pasa 
skrętu wynosi 8,876 m. Wynika to ze znacznie węższego 
obszaru wycinka drogi zajmowanego przez pojazd (obszar 
oznaczony kolorem 2), mimo dłuższej drogi jaką on przebywa. 
Powierzchnia obszaru zajmowanego przez autobus 
dwuczłonowy bez uwzględnienia stanów przejściowych ruchu 
jest większa niż z ich uwzględnieniem. Jednak, podobnie jak w 
przypadku autobusu jednoczłonowego, w warunkach ruchu po 
drodze, kierowca musi wcześniej rozpocząć manewr skrętu i 
pole prostokąta o bokach równoległych do osi układu Oxy, 
opisanego na obszarze zajmowanym przez autobus w trakcie 
manewru z uwzględnieniem stanu przejściowego (kolor 2) jest 
dużo większe. 

Dla obliczeń uwzględniających stany przejściowe ruchu, 
oprócz założeń początkowych, jak czas wykorzystywany przez 
kierowcę na obrót kołem kierownicy, czy prędkość pojazdu, 
bardzo ważnym elementem jest moment rozpoczęcia manewru. 
Zależy on ściśle od rodzaju skrzyżowania, sytuacji na drodze 
oraz od indywidualnych umiejętności kierowcy. 
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Rys. 6. Porównanie obszarów zajmowanych przez autobus 
dwuczłonowy podczas skrętu o kąt 90° bez uwzględnienia 
stanów przejściowych ruchu (kolor 1) oraz z ich uwzględnieniem 
(kolor 2). Obszar oznaczony kolorem 3 oznacza część wspólną 
obszarów oznaczonych kolorami 1 i 2  

 
Podsumowanie  

Zwrotności ma istotne znaczenie dla pojazdów o dużych 
gabarytach oraz dla pojazdów członowych. W pracy 
przedstawiono porównanie miar zwrotności autobusów jedno-  
i dwuczłonowych bez i z uwzględnieniem stanów przejściowych 
ruchu. 

Zwrotność pojazdu bez uwzględnienia stanów 
przejściowych ruchu zależy przede wszystkim od jego 
wymiarów oraz od maksymalnych skrętów kół kierowanych.  

W obliczeniach uwzględniających stany przejściowe ruchu, 
poza rozmiarem pojazdu, ważne są takie parametry jak 
prędkość pojazdu podczas manewru oraz czas wykorzystywany 
przez kierowcę na obrót koła kierownicy do uzyskania 
maksymalnych kątów skrętu kół kierowanych.  

Ponadto, w obliczeniach najmniejszej szerokości pasa 
skrętu z uwzględnieniem stanów przejściowych ruchu, istotnym 
jest wybór momentu rozpoczęcia manewru. 
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Rating maneuverability of buses with inclusion  
of transient states of vehicle motion 

The study rated maneuverability of one- and two-part buses. Authors 
took into account the transient states of vehicle motion. In relation to 
the cited works they extended the scope of the calculation of transient 
vehicle motion associated with the phase of rise and fall in steering 
angle to the value selected by the driver. For two-part buses 
(articulated) buses they took into account the dragging effects of the 
trailer during the vehicle motion phase before it achieves a state of 
motion of the whole set on tracks with fixed radii of curvature. On the 
basis of the calculations it was possible to calculate the smallest width 
of the lane when turning vehicle at an angle of 90 deg as well as the 
surface areas occupied by the bus during this maneuver. Authors 
indicated a significant effect of transient states of vehicle motion during 
turning maneuver.  
 
Key words: city bus, maneuverability, transient states of vehicle 
motion. 


