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PARAMETRYCZNA OPTYMALIZACJA UKŁADÓW PRZENIESIENIA NAPĘDU 

LOTNISKOWYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 

Artykuł zawiera opracowaną metodykę syntezy parametrów konstrukcyjnych układów przeniesienia napędu lotniskowych 

środków transportu. Metodykę zilustrowano doborem i optymalizacją szeregu przełożeń mechanicznego reduktora automa-

tycznej hydromechanicznej skrzyni biegów autobusu lotniskowego. Jako kryterium optymalizacji zostały zastosowane bezpie-

czeństwo i komfort jazdy pasażerów wyrażone poprzez płynność jazdy autobusu zdefiniowaną jako płynna zmiana przyśpiesze-

nia podczas zmiany przełożeń w skrzyni biegów. 

 

WSTĘP 

Wśród lotniskowych środków transportu służących do przewo-
zów pasażerów, bagaży podróżnych, towarów cargo a także innych 
pojazdów uczestniczących w obsłudze samolotów czy utrzymaniu 
lotnisk wyróżnić należy autobusy lotniskowe. A to ze względu na 
fakt, że przewożą one pasażerów w pozycji stojącej, a często też 
z rękami zajętymi bagażem podręcznym a zatem z ograniczonymi 
możliwościami asekuracji przed utratą stabilności podczas manew-
rów autobusu [12]. Szczególnie niebezpieczne są więc gwałtowne 
zmiany przyśpieszenia autobusu podczas jego rozpędzania lub 
intensywnie generowane opóźnienie autobusu podczas zwalniania 
i hamowania. 

Płynność ruchu autobusów lotniskowych jest więc jednym 
z podstawowych wymagań jakie muszą być zrealizowane przez 
kierowców, ale także sprzyjać temu muszą konstrukcje układów 
przeniesienia napędu i algorytmy przełączania biegów automatycz-
nych przekładni hydromechanicznych.  

Kryteriami optymalizacji układów przeniesienia napędu, zarów-
no w obszarze parametrów konstrukcyjnych jak też algorytmów 
sterowania przełączaniem biegów dla różnych typów autobusów 
i różnych warunków ich eksploatacji są zróżnicowane wskaźniki 
optymalności. Dla autobusów służących do przewozu pasażerów 
w miastach jest to minimalizacja zużycia paliwa przez autobus 
eksploatowany w miejskim ruchu cyklicznym [9]. Z kolei autobusy 
turystyczne i te wykorzystywane do długodystansowych regularnych 
przewozów pasażerskich jako wskaźniki optymalności będą prefe-
rowały minimalizację zużycia paliwa przy jeździe ustabilizowanej, 
pozamiejskiej i nie jest dla nich najważniejsze zużycie paliwa pod-
czas rozpędzania w ruchu cyklicznym. 

Autobusy lotniskowe przejeżdżają niewielkie dystanse i nie jest 
dla nich priorytetem zużycie paliwa. O wiele ważniejsze są wskaźni-
ki płynności jazdy wyrażane przez charakter zmian przyśpieszenia 
autobusu podczas jego rozpędzania oraz zwalniania i hamowania. 

1. MATEMATYCZNE PODSTAWY OPTYMALIZACJI 
PRZEŁOŻEŃ UKŁADÓW PRZENIESIENIA NAPĘDU 
AUTOBUSÓW LOTNISKOWYCH 

Płynność jazdy autobusu lotniskowego podczas jego rozpę-
dzania jest zdeterminowania charakterem zmian przyśpieszenia 
autobusu w czasie przełączania biegów. Najbardziej pożądanym 

jest aby podczas operacji zmiany biegów przyśpieszenie ia  auto-

busu poruszającego się na biegu o przełożeniu ii  było równe 

przyśpieszeniu 1ia   autobusu z załączonym biegiem o przełoże-

niu 1ii  . Innymi słowy, płynność ruchu autobusu lotniskowego 

podczas zmiany przełożeń w skrzynce przekładniowej zapewni 
równość przyśpieszeń autobusu na biegach sąsiednich. Można to 
opisać równaniem: 

1ii aa                                          (1) 

 
Wychodząc ze znanych w teorii ruchu samochodu zależności 

[19] przyśpieszenie autobusu lotniskowego można wyznaczyć 
z następującego równania: 
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gdzie: 

nF  – siła napędowa na kołach autobusu, 

opF  – siła oporów ruchu, 

am  – masa zredukowana autobusu z uwzględnieniem zjawisk 

inercyjnych w procesie rozpędzania. 
 

Autobusy lotniskowe wyposażone są w automatyczne prze-
kładnie hydromechaniczne, które posiadają szereg zalet, a najważ-
niejszą z nich jest ta, że operacje przełączania biegów dokonuje się 
pod obciążeniem, bez konieczności przerywania przepływu stru-
mienia momentu napędowego co także sprzyja płynności ruchu 
pojazdu. 

Dla autobusu wyposażonego w automatyczną przekładnię hy-
drokinetyczną w układzie napędowym masa zredukowana opisana 
jest następującym wyrażeniem [21]: 
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gdzie: 

G  – ciężar całkowity autobusu, 

  – współczynnik mas zredukowanych, 

g  – przyśpieszenie grawitacyjne, 
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dr  – promień dynamiczny koła, 

1I  – moment bezwładności wirnika pompy przekładni hydrokine-

tycznej wraz z elementami wirującymi silnika, 

2I  – moment bezwładności wirnika turbiny przekładni hydrokine-

tycznej, 

kI  – moment bezwładności koła jezdnego wraz elementami wirują-

cymi hamulca, 

ki – przełożenie kinematyczne przekładni hydrokinetycznej (współ-

czynnik transformacji momentu), 

ig i,i  – odpowiednio, przełożenie przekładni głównej samochodu 

i i  – tego włączonego biegu mechanicznego reduktora przekładni 

hydromechanicznej, 

m  – sprawność mechanicznej części układu przeniesienia napędu 

autobusu, 

tt d,d   – odpowiednio, przyśpieszenie kątowe wirników pompy 

i turbiny przekładni hydrokinetycznej. 
 

Siłę oporów ruchu postępowego autobusu w najbardziej ogól-
nym przypadku można przedstawić zależnością funkcjonalną 
o postaci [8]: 

2
111op vCvBA=F                               (4) 

gdzie: 


R

S
)rFf+f(G=A dnM01                 (5) 

GfB v1                                       (6) 

2
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                                 (7) 

111 C,B,A  – współczynniki zależności siły oporów ruchu od pręd-

kości, 

dnMv0 rFf+vff=f   – współczynnik oporów toczenia, 

uwzględniający dodatkowe opory ruchu uwarunkowane występowa-

niem nierówności drogowych vf  i wpływem wielkości przekazy-

wanego do kół momentu Mf , 

of  – współczynnik podstawowego oporu toczenia, 

S,R  – odpowiednio, promień i długość przejeżdżanej krzywizny 

toru ruchu, 
  – pochylenie drogi, 

xc  – współczynnik oporu powietrza, 

A  – powierzchnia czołowa autobusu,  

  – gęstość powietrza 

 
Chwilową wartość siły napędowej na kołach autobusu lotni-

skowego na i  – tym biegu można przedstawić zależnością: 
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gdzie: 

pM  – moment obrotowy na wale wirnika pompy przekładni hydro-

kinetycznej równy momentowi obrotowemu silnika sM . 

 
Jak widać w zależności (3) jak również w zależności (8) wystę-

puje wielkość przełożenia włączonego biegu ii , która ma decydu-

jący wpływ na wartości przyśpieszeń a  na biegach sąsiednich 

podczas operacji ich przełączania. Zatem optymalizacja przełożeń 

biegów automatycznej przekładni hydromechanicznej ma uzasad-
nienie dla uzyskania płynności ruchu autobusu lotniskowego pod-
czas rozpędzania. 

2. METODYKA OPTYMALIZACJI PRZEŁOŻEŃ UKŁADU 
PRZENIESIENIA NAPĘDU AUTOBUSÓW 
LOTNISKOWYCH 

2.1. Zasady doboru przełożeń w układach przeniesienia 
napędu pojazdów samochodowych 

Transformacja strumienia momentu napędowego od silnika 
spalinowego do kół napędzanych autobusu odbywa się za pośred-
nictwem układu przeniesienia napędu. Drugą funkcją tego układu 
jest dopasowanie zakresu pracy silnika spalinowego adekwatnie do 
występujących oporów ruchu autobusu tak aby silnik pracował 
w zakresie swoich największych sprawności ogólnych.  

Najbardziej efektywny zakres pracy silnika spalinowego powi-
nien zawierać się pomiędzy prędkością obrotową przy maksymal-

nym momencie napędowym Mn , a prędkością obrotową przy 

maksymalnej mocy Nn . Zapewnia to z jednej strony właściwą 

dynamikę pojazdu, a z drugiej strony najniższe zużycie paliwa [18].  
Temu celowi podporządkowany jest także dobór liczby biegów 

mechanicznego reduktora automatycznej przekładni hydromecha-
nicznej autobusu oraz określenie wartości przełożeń na poszcze-
gólnych biegach.  

Znane z teorii samochodu metodyki określania przełożeń bie-
gów krańcowych bazują na wymaganiach normatywnych [1, 6]. Dla 
biegu pierwszego są to kryteria największej siły napędowej na 
kołach samochodu, zdolności pokonywania wzniesień czy też zdol-
ności samochodu do uzyskiwania możliwie dużych przyśpieszeń [1]. 
Przełożenie biegu najwyższego jest wyznaczane w oparciu o kryte-
rium maksymalnej prędkości pojazdu lub też związane jest ze 
współczynnikiem przewyższenia prędkości obrotowej [3] co jest 
związane z oszczędnością zużycia paliwa podczas jazd z dużymi 
prędkościami na dobrej drodze. Taki sam cel zakłada optymalizacja 
przełożenia biegu ekonomicznego przedstawiona w pracy [20].  

Natomiast dobór przełożeń biegów pośrednich w teorii samo-
chodu proponuje się realizować według zdeterminowanych proce-
dur, które prowadzą do rozkładu przełożeń w postaci postępu geo-
metrycznego lub podwójnego postępu geometrycznego [1, 18], albo 
tworzą ściśle zdefiniowane szeregi np. harmoniczny czy hiperbo-
liczny [16]. Jednakże stosowanie ich nakłada dodatkowe ogranicze-
nia na procedurę optymalizacji i dlatego celem danej pracy jest 
opracowanie metodyki optymalizacji przełożeń mechanicznego 
reduktora przekładni hydromechanicznej która bezpośrednio bazuje 
na funkcji celu – kryterium jakości ruchu autobusu.  

Analiza różnorakich funkcjonałów opisujących jakość ruchu 
samochodu podczas rozpędzania prowadzi do konstatacji, że aby 
osiągnąć warunek opisany zależnością (1) zapewniający płynność 
ruchu autobusu lotniskowego należy jako funkcję celu przy optyma-
lizacji przełożeń układu przeniesienia napędu przyjąć następującą 
zależność: 
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(9) 

gdzie: T  – czas rozpędzania autobusu lotniskowego do osiągnię-

cia zadanej prędkości końcowej kV . 

 
Minimalizacja funkcjonału (9), tj. czasu rozpędzania autobusu, 

może stworzyć wrażenie, że osiąga się to na drodze uzyskiwania 
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maksymalnych przyśpieszeń autobusu na poszczególnych biegach 
automatycznej przekładni hydromechanicznej. Byłoby to skrajnie 
niepożądane z uwagi na bezpieczeństwo i komfort przewozu stoją-
cych pasażerów. W tym przypadku regulatorem pożądanych przy-
śpieszeń autobusu jest kierowca, który odpowiednio łagodnie steru-
je pedałem przyśpiesznika. Ważne natomiast jest to, że osiągniecie 
minimalizacji funkcjonału (9) jest uwarunkowane spełnieniem wy-
magań zależności (1), a to jest niezbędny warunek realizacji płyn-
nego ruchu autobusu lotniskowego podczas rozpędzania. 

2.2. Idea optymalizacji przełożeń układu przeniesienia 
napędu autobusu 

Bezpośrednie analityczne zbadanie ekstremum współzależno-
ści przełożeń układu napędowego i kryterium maksymalnej dynami-
ki rozpędzania autobusu jest trudne. Złożoność tego problemu 
wynika między innymi i z tego, że w procesie rozpędzania autobusu 
mają miejsce kolejne przełączenia biegów, a więc skokowe zmiany 
przełożeń.  

Również obecność w układzie napędowym autobusu nielinio-
wego elementu przekształcającego moment napędowy – przekładni 
hydrokinetycznej – nie sprzyja rozwiązaniu tego problemu na dro-
dze analitycznej.  

Dlatego stosowane metody badawcze opierają się, w zasadzie, 
na rozpatrywaniu kolejnych kombinacji szeregów przełożeń 
w układzie napędowym autobusu i w uproszczony sposób graficzny 
lub graficzno-analityczny pozwalają określić najdogodniejsze prze-
łożenia realizujące zadane kryterium. Z reguły w kolejnych kombi-
nacjach szeregów przełożeń zmianie podlega tylko jeden czynnik – 
przełożenie jednego biegu. Jednak takie postępowanie badawcze 
nie zapewnia wystarczającej dokładności co powoduje określone 
odstępstwa od optymalności.  

W związku z tym bardziej racjonalne okazują się numeryczne 
metody badawcze, opierające się na komputerowych symulacjach 
ruchu autobusu. Jako algorytm optymalizacji można wykorzystać 
dwie różne zasady: 
– zastosowanie metod wielowymiarowych poszukiwań numerycz-

nych, pozwalających zminimalizować ilość obliczeń kosztem 
ukierunkowanej uprzednio strategii poszukiwań najlepszych ze-
stawień przełożeń [5, 14]; 

– wykorzystania wielowymiarowej regresji, w szczególności wielo-
czynnikowego planowania eksperymentu typu nieliniowego, po-
zwalającego zrealizować obliczenia dla minimalnej ilości zesta-
wień przełożeń, a następnie otrzymane wyniki analitycznie roz-
przestrzenić na cały badany obszar i wyznaczyć rozwiązania 
ekstremalne [2, 4, 7, 15, 17]. 

 
Spośród metod wielowymiarowych poszukiwań numerycznych 

najdogodniejsze przy rozwiązywaniu tego typu zadań są metody 
bezpośrednie, opierające się na porównywaniu obliczanych wielko-
ści funkcji celu (tj. wskaźników minimalizacji czasu rozpędzania) 
w różnych punktach obszaru badań (dla różnych kombinacji przeło-
żeń w układzie napędowym autobusu) [5]. 

Dla przykładu, jedną z najbardziej znanych metod optymaliza-
cji, algorytm numeryczny mający na celu znalezienie minimum 
zadanej funkcji celu. – metodę najszybszego spadku – można 
w tym przypadku zastosować w sposób następujący: przy kompute-
rowej realizacji matematycznego modelu rozpędzania autobusu 
należy dokonywać kolejnych zmian każdej wartości spośród bada-
nych przełożeń do tej pory, dopóki nie będzie osiągnięta najmniej-
sza wartość wybranego wskaźnika dynamiki rozpędzania (lokalne 
ekstremum). Następnie należy powrócić do biegu początkowego, tj. 
do tego, przy którym rozpoczęto proces rozpędzania, i ocenić czy 

możliwa jest dalsza optymalizacja, ale z już uprzednio przybliżonymi 
wartościami pozostałych przełożeń. 

Cały proces jest powtarzany, z kolejnym przechodzeniem do 
coraz wyższych biegów. W zastosowaniu do kombinacji dwóch 

kolejnych biegów ii  i 1ii   graficzna interpretacja tej metody po-

szukiwań optymalnych wartości przełożeń może być przedstawiona 
jak na Rys.1, gdzie liniami ciągłymi zaznaczono kombinacje przeło-
żeń jednakowo ekwiwalentne z punktu widzenia dynamiki rozpę-
dzania, a w punkcie A (globalne ekstremum) – przypuszczalną 
optymalną kombinację.  

A

ii 

ii+1

 
Rys. 1. Ilustracja graficzna poszukiwań optymalnych przełożeń 
układu napędowego autobusu metodą najszybszego spadku 
 

Obliczenia należy przeprowadzać, rozpoczynając od począt-

kowej kombinacji 1ii i,i  , zmieniając jeden z parametrów przy 

stałej wartości drugiego parametru, aż do osiągnięcia najmniejszej 
wartości wybranego wskaźnika dynamiki rozpędzania. Teraz war-

tość ii  należy pozostawić niezmienną, a poszukiwania prowadzić 

krok po kroku dla wartości 1ii  , aż do osiągnięcia jeszcze mniej-

szego wskaźnika dynamiki rozpędzania. W tym punkcie pozosta-

wiamy niezmiennym nowy parametr 1ii  , a minimalizację zużycia 

paliwa przeprowadzamy zmieniając znowu wartość ii  itd. (Rys. 1).  

W analogiczny sposób poszukiwania przeprowadza się i dla 
większej liczby biegów. Metoda ta wyróżnia się dużą prostotą 
i efektywnością, jednakże jest zupełnie nie do zastosowania w 
przypadku nieciągłości zależności funkcjonalnej 

)i,...,i(fT ni , kiedy to niemożliwe jest wstępne ustalenie 

wartości przełożeń dla każdego konkretnego przypadku. 
Użyte oznaczenia: 

T  – czas rozpędzania autobusu do zadanej prędkości końcowej, 

1ii i,i   – przełożenia sąsiednich biegów mechanicznego reduktora 

przekładni hydromechanicznej, 
n  – liczba biegów przekładni. 

 
W procesie optymalizacji przełożeń możliwe jest zastosowanie 

także innych metod wielowymiarowych poszukiwań numerycznych 
takich jak iteracyjna metoda rozwiązywania zadań programowania 
liniowego tzw. metoda sympleksów (Rys. 2), czy iteracyjna metoda 
numeryczna rozwiązywania układów równań liniowych tj. metoda 
Gaussa – Seidela (Rys. 3) (na etapie wstępnym, albo w połączeniu 
z jakąś inną metodą). Wspólne dla nich wszystkich jest to, że na 
początku należy określić i ograniczyć dopuszczalne zakresy zmian 
przełożeń i tylko ich początkowe tzw. „startowe” wartości. Bieżące 
wartości przełożeń i ich kombinacje są określane już w samym 
procesie obliczeń, w każdym konkretnym przypadku, w oparciu 
o wyniki otrzymane w poprzednim kroku poszukiwań.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Metoda_numeryczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ekstremum
https://pl.wikipedia.org/wiki/Funkcja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Programowanie_liniowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Programowanie_liniowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Metoda_numeryczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_r%C3%B3wna%C5%84_liniowych
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Rys. 2. Poszukiwanie optymalnych kombinacji przełożeń układu 
napędowego autobusu metodą sympleksów 

2.1. Wieloczynnikowe planowanie eksperymentu jako 
metodyka optymalizacji przełożeń  

Wieloczynnikowe planowanie eksperymentu (Rys. 4), przeciw-
nie, przewiduje uprzednie określenie warunków wszystkich kompu-
terowych symulacji (tj. specjalnie zestawianie kombinacji przełożeń) 
by następnie, po przeprowadzeniu obliczeń, sformułować równanie 
regresji opisujące zależność wyjściowego kryterium optymalności 
od przełożeń układu napędowego [13].  

Zbadanie ekstremum równania regresji, analitycznie lub meto-
dami numerycznymi, pozwoli na znalezienie optymalnych kombina-
cji przełożeń układu przeniesienia napędu autobusu lotniskowego. 

A

ii 

ii+1

 
Rys. 3. Schemat poszukiwania optymalnych kombinacji przełożeń 
układu napędowego autobusu iteracyjną metodą Gaussa–Seidela 
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Rys. 4. Schemat poszukiwań optymalnych przełożeń automatycznej 
skrzynki biegów autobusu metodą wieloczynnikowego planowania 
eksperymentu  

 
Rys. 5 Struktura procedury optymalizacji przełożeń układu przeniesienia napędu autobusu lotniskowego metodą wieloczynnikowego pla-
nowania eksperymentu 
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Mając na uwadze fakt, że zarówno skrzynka biegów jak 
i przekładnia główna mają to samo zadanie – transformację momen-
tu napędowego – wydaje się wskazane jednoczesne połączone 
obliczanie ich przełożeń, tj. znalezienie iloczynów przełożeń po-

szczególnych biegów i przekładni głównej 0n01 ii,...,ii  jako jedy-

nych badanych czynników n1 x,...,x . Zakładając dalej istnienie 

w skrzynce biegu bezpośredniego (co upraszcza jej schemat kine-

matyczny) otrzymana optymalna wielkość nx  albo 1nx   

(w przypadku nadbiegu) od razu określi optymalną wielkość 0i  dla 

przekładni głównej. Jednocześnie należy uwzględnić ograniczenie 

ogólnej liczby biegów n  układu napędowego i ustalić przedziały 

możliwych zmian wielkości przełożeń wszystkich biegów (warunki 
brzegowe). Przy tym skrajne wielkości przełożeń poszczególnych 
biegów i ich możliwe kombinacje muszą bezwzględnie spełniać 
wymagania wynikające z norm i przepisów branżowych. Dotyczy to 
zwłaszcza pokonywania wzniesień przez autobus, dopuszczalnej 
minimalnej intensywności rozpędzania i zapewnienia zadanej mak-
symalnej prędkości ruchu. 

Strukturę schematu badań optymalizacyjnych kombinacji prze-
łożeń układu przeniesienia napędu autobusu lotniskowego metodą 
wieloczynnikowego planowania eksperymentu można przedstawić 
w postaci schematu blokowego (Rys. 5).  

2.3. Charakterystyka obiektu badań – autobusu lotniskowego 
i jego układu przeniesienia napędu 

Obiektem badań był przegubowy autobus miejski przystosowa-
ny do przewozu pasażerów na lotniskach, o masie całkowitej 22500 
kg (w trakcie pełnego wypełnienia pasażerami pokładu autobusu) z 
silnikiem wysokoprężnym doładowanym Cummins B–215 
o pojemności skokowej 6,8 dm3 i mocy 159 kW przy 2400 obr/min 
oraz momencie obrotowym 700 Nm przy 1500 obr/min, wyposażony 
w automatyczną przekładnię hydromechaniczną ZF 5HP 500 
o maksymalnym współczynniku transformacji 2,5 i możliwością 
blokowania przekładni hydrokinetycznej kiedy jej funkcjonowanie nie 
jest niezbędne w danych warunkach ruchu. Sprzyja to zwiększeniu 
średniej sprawności eksploatacyjnej przekładni. Schemat kinema-
tyczny przekładni jest przedstawiony na Rys. 6, a kolejność pracy 
elementów włączających poszczególne biegi w Tab. 1. Przełożenie 
przekładni głównej mostu napędowego wynosiło 5,38. 
 

 
Rys. 6. Schemat kinematyczny automatycznej przekładni hydrome-
chanicznej ZF 5HP500 

 
Tab. 1. Kolejność pracy elementów załączających biegi przekładni 

hydromechanicznej ZF 5HP500 
 

Bieg 
Załączany element  

Przełożenie S1 S2 S3 S4 H1 H2 H3 

N        – 

1 ●    ●   3,43 

2 ●     ●  2,01 

3 ●  ●    ● 1,42 

4 ● ● ●     1,0 

5  ● ●    ● 0,83 

R    ● ●   4,84 

2.4. Realizacja metodyki poszukiwania optymalnych 
przełożeń układu przeniesienia napędu autobusu 

W zastosowaniu do wybranego autobusu miejskiego, zaadap-
towanego na autobus lotniskowy możliwe przedziały wartości prze-
łożeń w mechanicznym reduktorze automatycznej przekładni hy-
dromechanicznej przedstawiono w Tab. 2. 

 
Tab. 2. Możliwe przedziały przełożeń mechanicznej części automa-

tycznej przekładni hydromechanicznej autobusu 
 

 
 

Poziomy 

 

Wartość 
standaryzowana 

x  

Przełożenia skrzynki 
biegów 

1i  2i  3i  4i  

Górny graniczny 
Górny 
Podstawowy 
Dolny 
Dolny graniczny 

+2 
+1 
0 
-1 
-2 

3,9 
3,7 
3,5 
3,3 
3,1 

2,5 
2,3 
2,1 
1,9 
1,7 

1,6 
1,5 
1,4 
1,3 
1,2 

1,19 
1,12 
1,05 
0,98 
0,91 

 
Zastosowanie wieloczynnikowego planowania eksperymentu 

przewiduje znajdowanie ilościowej współzależności pomiędzy wiel-
kościami przełożeń układu napędowego i przyjętymi wskaźnikami 
dynamiki rozpędzania autobusu, w postaci równania regresji [4, 15, 
17]: 

  
  


n

1i

n

1ij;1i

n

1i

2
iiijiijii0 xbxxbxbbT        (10) 

gdzie: 

T  – parametr wyjściowy (kryterium optymalności): czas rozpędza-

nia autobusu t  w celu osiągnięcia zadanej prędkości końcowej 

rozpędzania kV , 

ix  – standaryzowana wartość przełożenia i –tego biegu, która 

wiąże się z naturalną wartością tego przełożenia za pomocą zależ-
ności: 

0
i

max
i

0
ii

i
ii

ii
x




                                (11) 

przy czym: 
max
i

0
i i,i  – odpowiednio, bazowy i górny poziom wielkości przeło-

żeń. 
 
W zastosowaniu do przykładu z Tab. 2 związki między standa-

ryzowanymi i naturalnymi wartościami przełożeń mechanicznego 
reduktora przekładni hydromechanicznej będą wyrażone w postaci 
zależności: 

07,0

05,1i
x;

1,0

4,1i
x;

2,0

1,2i
x;

2,0

5,3i
x 4

4
3

3
2

2
1

1











  

 (12) 
 

0b  – bazowa wielkość parametru wyjściowego, 

ib  – współczynnik regresji dający ilościową ocenę wpływu przeło-

żenia i –tego biegu na parametr wyjściowy, 

ijb  – współczynnik, charakteryzujący efekt skojarzenia przełożeń 

i –tego i j –tego biegu, 

iib  – współczynnik nieliniowej współzależności T  i ix . 
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Tab. 3. Macierz planowania eksperymentu i rezultaty komputerowej 
symulacji procesu rozpędzania autobusu 

 
 

Nr 

 

Przełożenie standaryzowane 
Wskaźniki rozpędzania do 

h/km,60Vk   

1x  2x  
3x  

4x  s,t  m,S  g,Q  

1 +1 +1 +1 +1 31,05 453,50 245,63 

2 -1 +1 +1 +1 29,43 441,11 278,63 

3 +1 -1 +1 +1 31,14 455,91 278,08 

4 -1 -1 +1 +1 31,23 465,26 278,41 

5 +1 +1 -1 +1 32,04 468,51 290,07 

6 -1 +1 -1 +1 32,22 494,34 301,51 

7 +1 -1 -1 +1 33,48 460,11 278,85 

8 -1 -1 -1 +1 29,88 467,25 278,88 

9 +1 +1 +1 -1 31,05 499,49 284,35 

10 -1 +1 +1 -1 31,23 464,31 283,25 

11 +1 -1 +1 -1 31,14 454,02 281,93 

12 -1 -1 +1 -1 31,23 468,09 282,48 

13 +1 +1 -1 -1 36,09 527,31 329,67 

14 -1 +1 -1 -1 32,22 494,34 279,51 

15 +1 -1 -1 -1 31,68 460,11 278,85 

16 -1 -1 -1 -1 31,68 467,25 300,85 

17 -2 0 0 0 35,19 459,69 318,45 

18 +2 0 0 0 31,32 470,19 278,08 

19 0 -2 0 0 31,68 467,67 277,75 

20 0 +2 0 0 31,86 485,10 277,81 

21 0 0 -2 0 32,40 488,15 313,72 

22 0 0 +2 0 31,14 473,87 281,93 

23 0 0 0 -2 31,41 469,77 277,86 

24 0 0 0 +2 37,08 538,02 331,76 

25 0 0 0 0 33,21 511,77 317,46 

 
W celu znalezienia wielkości współczynników regresji równania 

(10) i następnie określenia szeregu przełożeń zapewniających 
minimalną wartość kryterium optymalności, konieczne jest wyzna-
czenie tego kryterium dla szeregu charakterystycznych kombinacji 
poszczególnych przełożeń, odpowiadających tzw. macierzy plano-
wania eksperymentu. Przykład tej ostatniej dla autobusu lotnisko-
wego z automatyczną przekładnią hydromechaniczną przedstawio-
no w Tab. 3. Postać macierzy w każdym konkretnym przypadku 
określa się liczbą badanych czynników i wymaganą dokładnością. 
Tutaj zastosowano macierz rotatabilną typu 24, która jest odpowied-
nia dla czterech badanych czynników (czterech biegów). Wprawdzie 
w danym przypadku badany autobus był wyposażony w pięciobie-
gową automatyczną skrzynkę przekładniową, ale z uwagi na fakt, że 
piąty bieg nie jest wykorzystywany w procesie rozpędzania autobu-
su w warunkach lotniskowych z uwagi na ograniczenia prędkości 
ruchu, to optymalizację przeprowadzono dla czterech czynników. 
Dla takiej macierzy planowania rozwinięcie równania regresji (10) 
przyjmie postać: 
 

2
444

2
333

2
222

2
111

433442243223

411431132112

443322110

xbxbxbxb

xxbxxbxxb

xxbxxbxxb

xbxbxbxbbT









         (13) 

 
W Tab. 3 przedstawiono także wyniki komputerowych symula-

cji procesu rozpędzania autobusu. Rozpędzanie modelowano dla 
pełnej masy autobusu przy średnich wartościach eksploatacyjnych 
współczynnika oporów toczenia odpowiadających nawierzchni 
asfaltowej i pracy silnika z wykorzystaniem dawki paliwa na pozio-
mie 70 %, tj. z wciśniętym pedałem przyśpiesznika na poziomie 
70 % jego maksymalnego zakresu. Uwzględniając znaczny wpływ 

chwil przełączania biegów na wskaźniki dynamiki rozpędzania 
autobusu, dla każdej kombinacji przełożeń uprzednio wyznaczono 
optymalne, w sensie dynamiki rozpędzania, chwile przełączeń. 
Przebieg linii wyznaczających algorytmy sterowania automatycznej 
przekładni hydromechanicznej ZF 5HP500 autobusu lotniskowego 
przedstawia Rys. 7. 
 

10 20 30 40 50 60
Prêdkoœæliniowa V [km/h]

20

40

60

80

100

P
o

³o
¿
e
n

ie
o

rg
a
n

u
s

te
ru

j¹
c

e
g

o
d

a
w

k
¹

p
a
li

w
a






V1-2ekonomiczne

V1-2dynamiczne

V2-3ekonomiczne

V2-3dynamiczne

V3-4ekonomiczne

V3-4dynamiczne

V1-2 istniej¹ce

V2-3 istniej¹ce

V3-4 istniej¹ce

Prędkość liniowa V [km/h]

P
o

ło
ż
e
n

ie
 o

rg
a

n
u

 s
te

ru
ją

c
e
g

o
 d

a
w

k
ą

 p
a
li

w
a

 
  


 [

%
]

 
Rys. 7. Algorytmy sterowania automatyczną przekładnią hydrome-
chaniczną ZF 5HP500 autobusu lotniskowego  

 
Jako kryterium optymalności w tym przypadku zastosowano 

równość przyśpieszeń autobusu na biegach sąsiednich 1ii aa   

[10,11]. 

3. OPRACOWANIE WYNIKÓW KOMPUTEROWYCH  
SYMULACJI ROZPĘDZANIA AUTOBUSU 

Statystyczne opracowanie otrzymanych wyników, zgodnie 
z procedurami [7, 15], pozwoliło wyznaczyć współczynniki równania 
regresji (13), dające ilościową ocenę wpływu przełożeń na wskaźnik 
dynamiki rozpędzania autobusu (Tab. 4).  

 
Tab. 4. Zestawienie współczynników równania regresji (13) 

Wartości współczynników równania regresji (13) 

0b  1b  2b  3b  4b  12b  13b  14b  

35,39 -1,19 0,31 1,12 -0,86 0,18 0,30 -0,84 

 
23b  24b  34b  11b  22b  33b  44b  

-3,91 0,17 0,33 2,76 -5,86 4,49 -0,32 

 
Zbadanie ekstremum równania typu (9) umożliwia otrzymanie 

wartości przełożeń odpowiadających najlepszej dynamice rozpę-
dzania autobusu lotniskowego. W szczególności dla badanego 
autobusu z automatyczną przekładnią hydromechaniczną najkrótszy 

czas rozpędzania do zadanej prędkości końcowej kV  = 60 km/h 

ma miejsce dla następujących wartości przełożeń: 77,3i1  , 

59,2i2  , 67,1i3  , 10,1i4  . W porównaniu z istniejącym 

szeregiem w standardowej przekładni autobusu miejskiego: 

43,3i1  , 01,2i2  , 42,1i3  , 0,1i4   daje to pewne 

zwiększenie bezwzględnego zużycia paliwa przy rozpędzaniu, o ok. 
5,5%, to jednak z uwagi na dokonywanie zmian przełożeń przy 
równości przyśpieszeń na biegach sąsiednich gwarantuje płynność 
jazdy autobusu a tym samym zwiększa bezpieczeństwo i komfort 
przewozu pasażerów autobusami lotniskowymi. 

PODSUMOWANIE 

Z przeprowadzony analiz i badań układów przeniesienia napę-
du autobusów miejskich zaadaptowanych na autobusy lotniskowe 
służące do przewozu pasażerów linii lotniczych w obrębie lotnisk 
można wynikają następujące konstatacje: 
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– Wykorzystywanie autobusów miejskich, po niezbędnej adapta-
cji, do przewozów pasażerów na lotniskach posiada niewątpliwe 
uzasadnienie ekonomiczne. Autobusy lotniskowe produkowane 
tylko i wyłącznie na potrzeby przewozów lotniskowych są bar-
dzo drogie w porównaniu z autobusami miejskimi. 

– Podczas adaptacji autobusów miejskich dla potrzeb przewozów 
lotniskowych niezbędne jest przeprogramowanie sterowników 
automatycznych hydromechanicznych skrzynek biegów tak aby 
realizowały priorytetowo maksymalną płynność jazdy dla bez-
pieczeństwa i komfortu stojących pasażerów. 

– Przy optymalizacji przełożeń układu napędowego wybór metody 
poszukiwania ekstremum funkcjonału jakości procesu ruchu au-
tobusu w każdym konkretnym przypadku powinien być determi-
nowany złożonością problemu badawczego i możliwościami 
technicznymi. Jednak taka lub inna koncepcja poszukiwań nie 
powinna mieć wpływu na wynik końcowy. Dlatego też zastoso-
wanie różnych metod optymalizacji, biorących za podstawę to 
samo kryterium optymalności, może służyć jako ocena popraw-
ności postępowania badawczego już na etapie symulacji kom-
puterowych. Wybór innego kryterium, np. minimalnego zużycia 
paliwa, spowoduje zmiany jakościowe procesu ruchu autobusu 
co doprowadzi do otrzymania innych optymalnych szeregów 
przełożeń. 
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Parametric optimization of power transmission system  
in airport means of transport 

The article contains the prepared methodology of synthe-

sizing construction parameters of gearbox values in airport 

means of transport. It was illustrated by the selection and 

optimization of a range of ratios in a mechanical reducer of 

automatic hydro-mechanical gearbox in an airport bus. As 

the optimization criterion we applied passenger travel safety 

and comfort expressed by smoothness of bus movement de-

fined as smooth change of acceleration during changing 

values in the gearbox. 
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