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Autobus przyszłości wg Mercedesa
W lipcu 2016 r. Mercedes zaprezentował w Amsterdamie swój 
pierwszy w pełni autonomiczny autobus miejski FutureBus, wo-
żący pasażerów na trasie BRT Zuidtangent o długości blisko 20 
km, łączącej port lotniczy Schiphol z miejscowościami Haarlem 
i Amsterdam Zuid. W artykule zaprezentowano założenia tech-
niczne i eksploatacyjne nowego autobusu.

Wydawać by się mogło, że ostatnio lider rynku autobusowego na 
świecie ograniczył prace rozwojowe jedynie do doskonalenia swo-
ich konstrukcji aktualnie oferowanych na rynku. Na przestrzeni 
minionych kilku lat Mercedes-Benz zaprezentował jedynie gazową 

odmianę Citaro C2 w wersji solo i przegubowej, CapaCity L z nowym 
nadwoziem i układem napędowym oraz nową wersję Conecto LF. Jak 
na razie nic nie było słychać ani o autobusach miejskich z napędem 
elektrycznym, ani z napędem hybrydowym. W tym samym czasie bra-
my fabryki w Mannheim nie opuścił także żaden autobus napędzany 
ogniwami paliwowymi. Mimo to w zaciszach biur konstrukcyjnych 
koncernu rysowała się nowa wizja autobusu miejskiego o zupełnie 
nowej stylistyce i nowej aranżacji wnętrza. Według konstruktorów 
z Stuttgartu i Mannheim przyszłość autobusu miejskiego opierać 
się będzie nie na nowych układach napędowych, lecz na zautomaty-
zowanym układzie jego prowadzenia w ruchu miejskim oraz nowych 
systemach informacji pasażerskiej.

CityPilot – serce Mercedes-Benz FutureBus
Wprowadzenie do seryjnej produkcji autobusów turystycznych ada-
ptacyjnego tempomatu trzeciej generacji ART, współpracującego 
z systemem aktywnego wspomagania hamowania ABA3 było sy-
gnałem, że koncern Daimler jest już bardzo blisko od opracowania 
systemu automatyzującego prowadzenie pojazdu. Kolejnym krokiem 
milowym była prezentacja w 2014 r. systemu Highway Pilot, adreso-
wanego do dużych samochodów ciężarowych, wprowadzenie którego 
ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności dalekobież-
nego transportu towarów. W 2016 r. koncern zaprezentował system 
CityPilot, który jest rozszerzeniem systemu Highway Pilot. O ile ten 
drugi system przeznaczony jest do pracy na autostradzie, o tyle 
CityPilot musi uwzględniać w większym stopniu zachowania pozo-
stałych użytkowników dróg, zwłaszcza tych, którzy poruszają się po-
przecznie do kierunku jazdy autobusu, musi być wrażliwy na sygnały 
sygnalizacji świetlnych oraz musi potrafić zlokalizować przystanki. 
Parametry pracy CityPilota zostały tak dobrane, aby umożliwić jak 
najpłynniejszy przejazd pojazdu bez zbędnych przyspieszeń i hamo-
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wań. Cały system opiera się na ciągłej analizie zaprogramowanej 
trasy przejazdu, analizie położenia pojazdu na podstawie systemu lo-
kalizacji satelitarnej GPS, analizie sygnałów radarowych, wysyłanych 
przez nadajnik umieszczony na przedniej ścianie pojazdu, analizie 
obrazu z kilkunastu kamer wideo, analizie danych odebranych od 
infrastruktury drogowej za pośrednictwem Wi-Fi oraz kontroli pracy 
silnika i pozostałych elementów układu napędowego, a także poło-
żenia kół przednich. 

W skład systemu CityPilot wchodzą m.in.: 
 ¡ 10 kamer wideo, obejmujących polem widzenia całą przestrzeń 

wokół autobusu, w tym 2 kamery stereoskopowe 3D o zasięgu 
do 50 m, umożliwiające rozróżnienie osób znajdujących się przed 
pojazdem;

 ¡ moduły automatycznej zmiany pola obserwacji kamer wideo;
 ¡ rejestrator obrazu;
 ¡ urządzenia radarowe: 1 zamontowane na ścianie przedniej, wy-

syłające fale długie o zasięgu 200 m, oraz 4 emitujące fale o za-
sięgu od 50 cm do 10 m, umieszczone w każdym rogu pojazdu;

 ¡ analizatory sygnałów;
 ¡ moduły lokalizacji satelitarnej GPS, zapewniającej śledzenie po-

zycji pojazdu z dokładnością do 8 cm;
 ¡ jednostki obliczeniowe;
 ¡ moduły łączności radiowej krótkiego zasięgu;
 ¡ moduł automatycznego wspomagania hamowania ABA;
 ¡ moduły elektronicznego sterowania kołem kierownicy Servotwin.

Funkcje wszystkich modułów są dublowane tak, aby zapewnić 
100-procentową niezawodność pracy poszczególnych elementów. 
Czujniki radarowe – oprócz detekcji przeszkód na trasie przejazdu 
– odpowiedzialne są także za kontrolę nawierzchni, po jakiej poru-
sza się pojazd. Sygnały odebrane przez czujniki zamontowane pod 
przednim zderzakiem są weryfikowane z zapisanymi danymi o in-
frastrukturze drogowej na trasie przejazdu. Dane z kamer wideo są 
dodatkowo rejestrowane w rejestratorze danych.

Oprogramowanie CityPilota powstawało na bazie danych zebra-
nych podczas tysięcy kilometrów jazd testowych. Obecnie przyszła 
próba weryfikacji działania systemu w normalnym ruchu ulicznym. 
Pierwsze praktyczne próby z pasażerami rozpoczęto na wydzielonej 
trasie autobusowej koło Amsterdamu. Oczywiście w autobusie pozo-
stawiono stanowisko kierowcy, dla którego CityPilot jest dodatkowym 
systemem nawiązującym ideą do funkcji autopilota w samolocie. 
FutureBus automatycznie rozpoznaje, czy trasa posiada parametry 
odpowiednie dla zautomatyzowanej jazdy i informuje o tym fakcie 
kierowcę. Kierowca autobusu przyciskiem na desce rozdzielczej ak-

tywuje CityPilota. Jakiekolwiek naciśnięcie pedału gazu lub hamulca 
albo zmiana położenia kierownicy powodują dezaktywację systemu 
i przejęcie kontroli nad pojazdem przez kierowcę. Po uaktywnie-
niu CityPilota autobus porusza się automatycznie i przyspiesza do 
prędkości do 70 km/h. Pionowa oś autobusu znajduje się zawsze 
w połowie szerokości pasa ruchu z odchyleniem w lewo lub w prawo 
nie większym niż 20 cm, nawet przy maksymalnej prędkości. Zatem 
odchylenie toru jazdy jest mniejsze niż przy prowadzeniu pojazdu 
przez kierowcę znajdującego się za kołem kierownicy od dłuższego 
czasu. W oświetlonych tunelach, nawet bez sygnału GPS, autobus 
bezpiecznie utrzymuje tor jazdy na podstawie sygnałów pobieranych 
za pośrednictwem kamer wideo globalnych i lokalizacyjnych.

Podczas pracy w trybie automatycznym autobus w pełni reaguje 
na sygnalizatory ruchu ulicznego. Aby zachować pełną identyfikację 
sygnałów, wprowadzono dodatkowe światło na sygnalizatorze w po-
staci 2 kropek czerwonych położonych w poziomie i 2 kropek białych 
położonych w pionie. Pierwszy sygnał informuje o konieczności wy-
hamowania pojazdu, a drugi o drodze wolnej. Dodatkowo status sy-
gnalizacji potwierdzany jest sygnałem Wi-Fi. W trybie autonomicznym 
FutureBus obsługuje także przystanki. Podczas jazdy wydzieloną tra-
są autobus otrzymuje z systemu GPS informację o zbliżającym się 
przystanku i automatycznie zwalnia przed podjazdem do platformy 
przystankowej. W tym czasie maksymalne odchylenie osi pojazdu od 
osi drogi mieściło się w granicach 2 cm. Następnie pojazd, w razie 
potrzeby, precyzyjnie zatrzymuje się przy wyznaczonej linii zatrzyma-
nia w stałej odległości od krawędzi peronu, otwiera i zamyka drzwi, 
a następnie ponownie rusza. Utrzymanie odległości pomiędzy kra-
wędzią drzwi a krawędzią peronu nie większej niż 5 cm pozwala na 
wygodne wsiadanie i wysiadanie, nawet pasażerom o ograniczonej 
sprawności ruchowej lub rodzicom z wózkami.

Na przystankach, gdzie wytyczono przejście dla pieszych przed 
linią zatrzymania, autobus nie rusza do czasu, aż piesi nie opusz-
czą przejścia, bez względu na to, jakie światła są zapalone na 
sygnalizatorze. 

Po opuszczeniu obszaru przystanku autobus przyspiesza do 
maksymalnej prędkości 70 km/h. Prędkość maksymalną można 
programować w zależności od parametrów drogi. Nawet przy pręd-
kości maksymalnej kierowca nie musi prowadzić autobusu. System 
sam dobiera optymalny tor jazdy i prędkość, bez względu na to, czy 
trasa prowadzi poprzez wiadukt, czy jest w tunelu, gdzie następuje 
nagła zmiana parametrów oświetlenia zewnętrznego. Dodatkowo 
system sam włącza oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne. CityPilot 
jest ściśle zintegrowany z układem hamulcowym, umożliwiając peł-

Większość elementów systemu CityPilot umieszczono w cha-
rakterystycznym przetłoczeniu ponad przednią szybą. Fot. 
Daimler

Pod logo firmy umieszczono nadajnik ra-
darowy dalekiego zasięgu. Fot. Daimler

Jedna z dziesięciu kamer wideo, 
dostarczająca obraz do analizato-
ra. Fot. Daimler
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ne zatrzymanie autobusu nawet w trybie automatycznym. Badając 
sytuację na trasie z dużym wyprzedzeniem, siła hamowania jest tak 
dobierana, aby hamowanie było możliwie jak najłagodniejsze. 

Jak widać, nowy system, wspomagając pracę kierowcy, ma zna-
czący wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, a dzięki 
sterowanemu cyfrowo stylowi jazdy pozwala także na utrzymanie 
pracy silnika w optymalnym zakresie pracy, co ma bezpośredni 
wpływ na obniżenie zużycia paliwa, a tym samym na emisję spalin. 
Nie bez znaczenia jest także płynna jazda, co ma bezpośredni wpływ 
na komfort podróży.

FutureBus nie jest pierwszym autobusem autonomicznym w histo-
rii koncernu. Pierwsze próby nad zautomatyzowaniem prowadzenia 
pojazdu podjęto już w 1979 r. Na wydzielonej trasie autobusu, po-
prowadzonej wzdłuż autostrady w niemieckim Essen, autobusy utrzy-
mywały tor jazdy za pomocą mechanicznych rolek zamontowanych 
na czołowych narożnikach. Dzięki takiemu samemu rozwiązaniu 
prawidłowy tor jazdy autobusu utrzymywano w tunelach, gdzie wy-
tyczono wspólne trasy tramwajowo-autobusowe. Kolejne próby tego 
typu przeprowadzono w Mannheim w latach 1992–2005. Syste-

mem z funkcją automatycznego prowadzenia pojazdu, który do dziś 
znajduje się w normalnej eksploatacji, jest system BRT w Adelajdzie 
w Australii. To tam trolejbusy osiągają prędkości maksymalne rzędu 
100 km/h, a częstotliwość kursowania jest porównywalna z metrem 
i oscyluje w granicach 1 min.

Nowa stylistyka nadwozia Mercedes-Benz FutureBus
Nowy autobus studialny to nie tylko system automatyzujący prowa-
dzenie pojazdu, lecz także nowa koncepcja stylistyczna, obejmująca 
zarówno bryłę zewnętrzną, jak i wnętrze przestrzeni pasażerskiej 
i stanowisko kierowcy. Przy projektowaniu nadwozia FutureBus wyko-
rzystano doświadczenia zdobyte przy produkcji Mercedesów Citaro 
dla Hanoweru i Lipska wg projektu Jamesa Irvina oraz przegubowych 
Citaro ze zindywidualizowanym pakietem stylistycznym Metrobus, ja-
kie zostały dostarczone do Nantes i Strasburga. 

Zewnętrznie autobus nawiązuje swoją sylwetką do Citaro C2, 
głównie za sprawą krzywoliniowej dolnej linii okien, świateł tylnych 
oraz charakterystycznej szyby przedniej. Pochodną wykorzystania 
jako podstawy szkieletu seryjnego Citaro są wymiary zewnętrzne Fu-
tureBus, wynoszące 12 135 x 2 550 x 3 120 mm. Mimo to – dzięki 
umiejętnemu wkomponowaniu w powierzchnię wszystkich ścian, li-
stew świetlnych typu LED oraz całkowitemu przekonstruowaniu gór-
nej części nadwozia – otrzymano pojazd o zupełnie innym wyrazie. 
To, co przykuwa uwagę w pierwszym rzędzie, to brak świetlika czo-
łowej tablicy kierunkowej oraz dach wyraźnie zachodzący na ściany 
przednią i tylną. W odróżnieniu od Citaro C2 FutureBus ma również 
asymetryczny przebieg górnej krawędzi okien bocznych, a to za spra-
wą zupełnie nowego systemu informacji pasażerskiej, bazującego 
na dużych ekranach LED, co wymagało wygospodarowania znacznie 
większych powierzchni pasa nadokiennego. Tam, gdzie z przyczyn 
konstrukcyjnych uzyskano duże powierzchnie oblachowania, wpro-
wadzono oryginalne oznaczenia nazwy modelu FutureBus i syste-
mu CityPilot, a ich obszar przełamano dwubarwną kolorystyką lub 
połączeniem 2 elementów wykonanych z różnych materiałów. Cen-
tralnym elementem ściany przedniej jest logo koncernu, od którego 
poprowadzono 2 pary listew świetlnych ukształtowanych w formie 
wioseł. W zależności od trybu pracy autobusu świecą one w kolo-
rze białym (jazda w trybie konwencjonalnym) lub niebieskim (jazda 
w trybie autonomicznym). Podobne funkcje spełnia listwa świetlna 
zamontowana na pokrywie silnika w tylnej części autobusu. W du-

System CityPilot umożliwia bardzo precyzyjny podjazd pod przystanek. 
Fot. Daimler

Sygnalizatory świateł współpracujące z systemem CityPilot

Rysunkowa koncepcja nowego pojazdu. Fot. Daimler
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żym przetłoczeniu ponad przednią szybą umieszczono podstawowe 
komponenty systemu CityPilot. Zautomatyzowanie procesu prowa-
dzenia pojazdu spowodowało, że w pojeździe całkowicie zlikwidowa-
no lusterka zewnętrzne. Podobnie jak w nowoczesnych tramwajach 
ich rolę przejęły zewnętrzne kamery wideo oraz wyświetlacze zamon-
towane przy słupkach czołowych.

Wykończenie nadwozia charakteryzuje się niemal płaską po-
wierzchnią ścian bocznych, ułatwiającą utrzymanie nadwozia w czy-
stości. Wejście do pojazdu zapewniają 2 pary dwuskrzydłowych drzwi 
umieszczonych pomiędzy osiami pojazdu. Podobne rozwiązanie za-
stosowano w elektrycznym Volvo, zaprezentowanym podczas City 
Transport Exhibition w Mediolanie w 2015 r. Całkowicie zrezygno-
wano z drzwi na zwisie tylnym i przednim. Z uwagi na fakt, że 2 pary 
drzwi sąsiadują bezpośrednio ze sobą, w pojeździe zastosowano 
skrzydła drzwi otwierane do wewnątrz. W ramach prac projektowych 
przeanalizowano przepływy pasażerów we wnętrzu konwencjonal-
nego pojazdu. Okazało się, że pasażerowie wchodzący przednimi 
i tylnymi drzwiami skutecznie blokują przepływ pozostałych współ-
pasażerów na wysokości nadkoli kół przednich i tylnych. Ponadto 
przeprowadzono badania, które wykazały, że większość pasażerów 
przy wsiadaniu kieruje się w stronę najszerszych drzwi lub układu 
drzwi blisko siebie położonych. W związku z powyższym zdecydowa-
no się wprowadzić podwójne drzwi w środku pojazdu, które obejmu-
ją swoim zasięgiem całą strefę „express”, adresowaną głównie dla 
pasażerów stojących. Pozwala to na bardzo szybką wymianę pasa-
żerów na przystankach. Innym czynnikiem wpływającym na zmianę 
aranżacji drzwi było wprowadzenie systemu biletowego opartego 
na karcie elektronicznej, który całkowicie eliminuje udział kierowcy 
w procesie sprzedaży.

Jak już wspomniano, FutureBus charakteryzuje się ciekawą aran-
żacją oświetlenia zewnętrznego. Oprócz świateł wymaganych przepi-
sami, które także zostały wykonane w technologii LED, na całym ob-
wodzie szyb bocznych zamontowano listwy LED świecące w kolorze 
niebieskim. Podobne listwy świetlne zastosowano także wzdłuż gór-
nej krawędzi szyby czołowej oraz na pokrywie silnika. Efekt – auto-
bus jest doskonale widoczny w całej swojej krasie, zarówno w nocy, 
jak i podczas przejazdu w tunelach, bez konieczności stosowania 
świateł obrysowych. Inną funkcję pełni listwa świetlna umieszczo-
na ponad górną krawędzią drzwi. Zapala się ona w momencie ich 
otwarcia, świecąc w kolorze zielonym. Wraz z rozpoczęciem procesu 
ich zamykania kolor listwy zmienia się na czerwony. Patrząc na bryłę 

nowego pojazdu, można zatem stwierdzić, że FutureBus zalicza się 
do tych konstrukcji, których nadwozie może być ważnym elementem 
krajobrazotwórczym miasta, takim jak np. piętrowy Routemaster na 
ulicach Londynu.

Podobnie jak oryginalna linia nadwozia, także i wnętrze przyku-
wa uwagę. Jest ono tym ciekawsze, że całkowicie zmieniono podej-
ście do jego aranżacji. Najbardziej oryginalnym rozwiązaniem jest 
umieszczenie siedzenia pasażerskiego naprzeciwko fotela kierowcy. 
Dojrzałym czytelnikom rozwiązanie takie przypomina układ siedzeń 
w Jelczu MEX-272 czy P041. Prawie każdy z chłopaków marzył w la-
tach 60. i 70. ubiegłego stulecia, aby kierowca pozwolił mu usiąść 
na przednim fotelu. Teraz jest to możliwe także w autobusie przy-
szłości Mercedesa. Wnętrze całkowicie niskopodłogowego autobusu 
podzielono funkcjonalnie na 3 obszary:

 ¡ „usługa” zlokalizowana bezpośrednio przy kierowcy;
 ¡ „express” zlokalizowany bezpośrednio przy drzwiach i adresowana 

dla pasażerów realizujących krótkie podróże, głównie na stojąco;
 ¡ „salon” zlokalizowany w tylnej części pojazdu i przeznaczony dla 

pasażerów podróżujących na dalsze odległości. To właśnie w tej 
części w rejonie nadkoli zlokalizowano bezprzewodowe ładowarki 
telefonów komórkowych. 

Mimo zupełnie nowej linii FutureBus wykorzystuje wiele elementów typo-
wego Citaro C2. Fot. Daimler

Układ drzwi wraz ze zmienną kolorystyką listwy świetlnej poprowadzonej 
wzdłuż ich górnej krawędzi. Fot. Daimler

Charakterystycznym elementem nowego pojazdu jest całkowita likwida-
cja lusterek zewnętrznych. Fot. Daimler
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We wnętrzu zamontowano kubełkowe siedzenia nawiązujące 
swoją formą do ławek w parku. Są one lśniąco białe – tak, aby 
ludzie wchodzący do pojazdu czuli się w nim bardziej jak goście 
niż pasażerowie. Siedzenia zostały tak rozmieszczone, aby ułatwić 
wzajemny kontakt pomiędzy pasażerami. Z przestrzeni pasażer-
skiej zniknęły oprawy oświetlenia wewnętrznego, które zostały za-
stąpione krzywoliniową listwą świetlną LED oraz charakterystycznie 
ukształtowanymi otworami w suficie, które wraz z ciekawie zapro-
jektowanymi poręczami kojarzą się z drzewami posadzonymi we 
wnętrzu autobusu. Naprzeciwko drzwi zlokalizowano centrum in-
formacyjne bazujące na 2 dużych ekranach LCD, które na bieżąco 
podają informacje o następnym przystanku czy wyświetlają obraz 
z zewnętrznych kamer wideo.

Pomimo funkcjonalnego wydzielenia różnych stref cały przedział 
pasażerski cechuje się dużą przestronnością. Przytulność wnętrza 
osiągnięto poprzez zastosowanie jasnej kolorystyki z dwubarwnymi 
elementami dużych powierzchni oraz dominacją bieli i zieleni. 

We wnętrzu znacznie zmniejszono liczbę poręczy. Te, które są, zlo-
kalizowano głównie w strefie „express” i nadano im kształt drzewa. 
Kolejne poręcze pionowe umieszczono w bezpośrednim sąsiedztwie 
nadkoli. Z uwagi na brak poręczy poziomych górne krawędzie nadkoli 

oraz oparcia siedzeń wyposażono w uchwyty umożliwiające przytrzy-
manie się stojącym pasażerom.

Całkowicie przeprojektowano kokpit kierowcy, który jest integralną 
częścią całej przestrzeni. Podobnie jak większość autobusów sprze-
dawanych na rynku niemieckim został on wyposażony w otwartą 
kabinę, ułatwiającą kontakt pomiędzy prowadzącym pojazd a pasa-
żerem. Pewien stopień separacji stanowiska kierowcy zapewnia li-
kwidacja przednich drzwi wejściowych. Z obecnej kabiny w pojeździe 
pozostawiono jedynie „zęby”, czyli charakterystycznie przetłoczoną 
przestrzeń ponad głową kierowcy, umożliwiającą montaż radia, kom-
putera pokładowego lub sterowników oraz panel ograniczonej licz-
by przełączników, zlokalizowany pod boczną szybą kabiny po lewej 
stronie fotela kierowcy. Centralnym miejscem nowego stanowiska 
pracy jest duży ciekłokrystaliczny wyświetlacz o rozmiarze 12,3”, 
informujący w ciekawej formie graficznej o wszystkich parametrach 
ruchu pojazdu. Forma przekazywanych informacji została tak zapro-
jektowana, aby kierowca przede wszystkim skoncentrował się na 
obserwacji sytuacji drogowej oraz wnętrza pojazdu. Informacja o tra-
sie, którą pokona w najbliższym czasie, przeważa nad informacjami 
dotyczącymi stanu pojazdu. Dominującą informacją wyświetlaną na 
ekranie jest aktualna prędkość w formie cyfrowej oraz odległość do 
najbliższego przystanku i sygnalizacji świetlnej. W przypadku przej-
ścia w tryb jazdy ręcznej liczby prędkościomierzy ulegają powiększe-
niu. Monitor informuje także o braku przeszkody na trasie, a jeżeli 
ona występuje, to komputer podaje informacje o odległości do niej.

Dzięki wymianie informacji pomiędzy pojazdem a infrastrukturą 
kierowca jest z wyprzedzeniem informowany o nadchodzącej zmia-
nie świateł. Podobnie jak to ma miejsce obecnie, kierowca graficznie 
informowany jest o statusie drzwi i użyciu hamulców. Ponadto na 
wyświetlaczu podawana jest informacja o aktualnym stanie paliwa, 
poziomie AdBlue, aktualnym biegu, statusie pokładowego systemu 
elektrycznego i lokalizacji satelitarnej, aktualnym trybie pracy pojaz-
du, nawiązaniu łączności z infrastrukturą itp.

Likwidacja luster zewnętrznych sprawiła, że wyposażeniem kabi-
ny stały się monitory pokazujące kierowcy sytuację wokół pojazdu. 
Ich montaż tuż przy słupkach okiennych, na wysokości takiej, jak 
w przypadku klasycznych luster, ułatwia doświadczonym kierowcom 
szybkie przyzwyczajenie się do nowej technologii. 

System biletowy w pojeździe bazuje na najnowszych rozwią-
zaniach w tym zakresie, opartych na bezkontaktowej karcie elek-
tronicznej lub telefonie komórkowym wykorzystującym komunika-

Mercedes-Benz FutureBus podczas przejazdu w tunelu. Na zdjęciu do-
brze widoczne listwy świetlne wokół okien oraz listwy na ścianie przed-
niej, świecące w kolorze niebieskim, co informuje innych użytkowników 
drogi, że autobus pracuje w trybie autonomicznym. Fot. Daimler

FutureBus: a) koncepcja wnętrza, b) jego realizacja w rzeczywistości. Fot. Daimler

a b



producenci i poddostawcy

Autobusy 5 /2017 25

cję NFC. Czytniki kart zintegrowano w ściankach działowych pojazdu, 
których powierzchnia zmienia barwę w zależności od statusu biletu 
naładowanego na karcie.

Podstawowym źródłem napędu FutureBus, podobnie jak w zwy-
kłych Citaro i Conecto LF, jest stojący silnik wysokoprężny OM 936 
o mocy 220 kW (299 KM), spełniający normę emisji spalin Euro 6. 
Alternatywą dla niego jest silnik gazowy M 936. Pod koniec 2018 r., 
bazując na FutureBus, Mercedes-Benz zamierza pokazać swój au-
tobus elektryczny. 

Pierwsze próby eksploatacyjne na trasie BRT
Inteligencja systemów autonomicznych zależna jest przede wszyst-
kim od zaprogramowania wszystkich możliwych sytuacji, jakie mogą 
wystąpić na trasie. Dlatego testy nowych rozwiązań w normalnych 
warunkach eksploatacyjnych postanowiono przeprowadzić na wy-
dzielonej trasie BRT o długości 37,8 km, najdłuższej w Europie, za-
pewniającej dojazd do amsterdamskiego lotniska z południowych 
dzielnic stolicy Holandii. Na premierowym pokazie funkcjonowania 
systemu CityPilot wykorzystano odcinek o długości 19 km – od lot-
niska Amsterdam-Schiphol do miejscowości Haarlem. Odcinek ten 
wyposażony jest w 11 par przystanków, a czas jazdy wynosi około  

30 min. W zależności od pory dnia, średnia częstotliwość kursowa-
nia autobusów waha się od 6 do 10 min. Z linii 300, obsługiwanej 
przez holenderską firmę transportową Connexxion, korzysta dziennie 
ponad 125 tys. pasażerów.

Profil trasy linii 300 jest bardzo zróżnicowany – ma dużą liczbę 
zakrętów i wzniesień. Mimo to maksymalne prędkości na tej trasie 
zostały ustalone na 70 km/h. Pasy ruchu dla przeciwnych kierunków 
nie są fizycznie oddzielone. Trasa posiada również 22 sygnalizacje 
świetlne, 3 tunele i kilka wiaduktów. Platformy przystankowe zostały 
podniesione tak, aby uzyskać jednolity poziom z podłogą autobusu 
bez konieczności stosowania przyklęku.

Zaletą BRT w pierwszej fazie wdrażania systemów autonomicz-
nych jest pełna powtarzalność czasowa jazdy, niemal identyczny tor 
ruchu, jednakowa lokalizacja przystanków i skrzyżowań, co pozwala 
weryfikować wprowadzone parametry w zależności od warunków at-
mosferycznych, wielkości potoków pasażerskich i położenia innych 
użytkowników ruchu. Trasa ta jest dobrze znana inżynierom z Mer-
cedesa, gdyż codziennie eksploatowanych jest na niej kilkadziesiąt 
autobusów przegubowych Citaro G. Nie tylko długość jest atutem tej 
trasy, lecz również osiągane prędkości komunikacyjne, duża liczba 

Fotel w sąsiedztwie kabiny kierowcy przywodzi na myśl fotel konduk-
tora. Fot. Daimler

Ścianka działowa z wbudowanym czytnikiem kart elektronicznych.  
Fot. Daimler

Nowe stanowisko kierowcy z 12-calowym wyświetlaczem i multifunkcyjną 
kierownicą. Fot. Daimler

W przestrzeni ponad nadkolami zamontowano półki na podręczny ba-
gaż, bezprzewodowe ładowarki telefonów komórkowych oraz uchwyty 
przejmujące funkcję poręczy poziomych
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jednopoziomowych skrzyżowań, sterowanych światłami, z priorytetem 
dla transportu publicznego, zmienne ukształtowanie terenu, liczne 
zakręty oraz duża liczba obiektów inżynierskich, takich jak wiadukty 
i tunele. Rozpoczęcie testu poprzedzono wieloletnim zbieraniem da-
nych o sytuacji ruchowej występującej na linii 300. Dzięki temu moż-
na dokładnie zweryfikować przyjęte założenia programowe systemu 
CityPilot, przy jednoczesnym zachowaniu pełnego bezpieczeństwa 
podróżujących autobusem pasażerów. Ponadto w toku eksploatacji 
powiększana będzie baza matematycznych modeli związanych z ru-
chem pojazdu przy zbliżaniu się do przeszkody, mijaniu pojazdów 
nadjeżdżających z przeciwka, automatycznego doboru prędkości 
w zależności od występujących warunków klimatycznych itp. 

Rozwój systemów autonomicznych pod kątem tras BRT nie jest 
przypadkowy. Na całym świecie istnieje już 180 systemów BRT, na 
których łącznie eksploatowanych jest 40 tys. autobusów, przewożą-
cych 30 mln pasażerów dziennie. Wraz z rozwojem automatyki i te-
lematyki systemy BRT stają się ciekawą alternatywą dla tramwaju, 
głównie za sprawą większej ich elastyczności, szczególnie w dużych, 
rozwijających się aglomeracjach miejskich. Na całym świecie istnie-
je ponad 1 000 miast z populacją powyżej 500 tys. mieszkańców. 
Od 2008 r. ponad połowa ludności świata mieszka w miastach. ONZ 
przewiduje, że udział ten w 2050 r. wzrośnie do 70%. Ludzie w tych 
miastach i regionach oczekują lepszych warunków mobilności, aby 
bez problemu dotrzeć do pracy lub szkoły, zrobić zakupy i dobrze 
wykorzystać wolny czas. Na razie czas podróży w aglomeracjach 
wydłuża się. Na razie każdy mieszkaniec Holandii, Belgii i Niemiec 
spędza w korkach średnio około 40 h rocznie. Na czele tej listy są 
takie miasta jak Stuttgart i Kolonia, gdzie w korkach spędza się 
więcej niż 70 h. To właśnie tu w pierwszej kolejności trzeba będzie 
wykorzystać nowoczesne systemy skracające czas podróży.

Podsumowanie
Ten krótki przegląd konstrukcji pokazuje, jak wiele elementów auto-
busów przyszłości uzależnionych jest od komponentów elektronicz-
nych i oprogramowania. Mimo bardzo zaawansowanych technologii 
autobus w pełni spełnia aktualnie obowiązujące przepisy homologa-
cyjne i nie wymaga jakichkolwiek odstępstw w procesie rejestracji.

W odróżnieniu od innych globalnych koncernów głównym kierun-
kiem rozwojowym sektora autobusowego Daimlera będą systemy 
autonomiczne, które w połączeniu z szeroką gamą modeli pozwolą 
tworzyć systemy transportowe bardziej efektywne i przyjazne dla 
środowiska. Rozwój systemów autonomicznych następować będzie 
zarówno w sektorze autobusów miejskich, jak i międzymiastowych. 
Ponadto wykorzystanie tego typu systemów w transporcie towarów 
gwarantuje dynamiczne rozszerzanie się rynku, a w następstwie ob-
niżanie cen poszczególnych komponentów. Już dziś Hartmut Schick, 
szef Daimler Buses, zapewniał, że w najbliższych latach koncern 
wyda około 200 mln euro na rozwój inteligentnych autobusów miej-
skich. Program obejmie nowe systemy napędowe, systemy wspo-
magania pracy kierowcy, systemy autonomiczne z uwzględnieniem 
istniejących ram prawnych oraz komunikację pomiędzy pojazdami, 
a także pomiędzy pojazdami a infrastrukturą.
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