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Experimental investigation of the electric power  

generation efficiency in city bus 
 

The paper presents the experimental results on the efficiency to generate on-board electric energy in the 

Mercedes Conecto city bus. The average load on this type electric installation is about 2 kW. The experiments 

involved controlled load to the electric installation under steady conditions of the operation the combustion 

engine in the bus. A load range from 0.4 kW to about 4 kW was achieved with certain on-board electric devices 

and an extra electric load of 2 kW. The experiments were at idle speed which is more than 30% of daily 

operation time of the city bus. The recorded values included the change in electric intensity, voltage in the 

electric installation of the city bus and fuel consumption per hour. The fuel consumption per hour was plotted 

against the electric power generated by an alternator as a linear function to depict the efficiency to generate on-

board electricity. The efficiency of electric power generation in city bus is about 19%.  

 

Key words: efficiency, engine, city bus, electric power. 

 

Badania eksperymentalne sprawności generowania  

energii elektrycznej w autobusie miejskim 
 

W artykule przestawiono wyniki badań eksperymentalnych sprawności generowania energii elektrycznej w 

autobusie miejskim Mercedes Conecto. Średnie obciążenie instalacja elektrycznej w tego typu pojeździe wynosi 

około 2 kW. Podczas badań przeprowadzono próby kontrolowanego obciążania instalacji elektrycznej pojazdu w 

ustalonych warunkach pracy silnika spalinowego autobusu. Obciążenie instalacji elektrycznej zmieniano w 

zakresie od 0,4 kW do około 4 kW. Wykorzystano do tego urządzenia elektryczne zamontowane w autobusie oraz 

dodatkowe obciążenie elektryczne o mocy 2 kW. Badania wykonano dla biegu jałowego ponieważ stanowi on 

ponad 40% czasu pracy autobusu miejskiego. Podczas badań zarejestrowano zmiany natężenia prądu 

elektrycznego, zmiany napięcia elektrycznego w instalacji autobusu oraz wartość godzinowego zużycie paliwa. 

W wyniku przeprowadzonej analizy wykreślono funkcję liniową godzinowego zużycia paliwa od mocy 

elektrycznej generowanej przez alternator. Obliczona sprawnośc generowania energii elektrycznej na biegu 

jałowym na pokładzie autobusu wynosła około 19%. 

Słowa kluczowe: sprawność, silnik, autobus miejski, energia elektryczna. 

 

1. Wprowadzenie 

Zmniejszenie zużycia paliwa jest głównym wy-

zwaniem dla motoryzacji. Transport zużywa około 

20% całkowitej energii pierwotnej [1]. Według 

informacji zwartych w raporcie [2] zapotrzebowa-

nie światowe na energię wzrośnie do 2040 roku 

o około 40%. Paliwa stosowane w sektorze trans-

portu to głównie benzyna, olej napędowy oraz pa-

liwa gazowe takie jak LPG i CNG. Paliwa te będą 

stanowić główny, wynoszący aż 88%, strumień 

energii do 2050 roku [2].  

Jednocześnie prowadzone są ciągle prace zwią-

zane rozwojem silników spalinowych. Ukierunko-

wane są one głownie na zwiększenie sprawności 

ogólnej oraz zmniejszenia emisji związków tok-

sycznych. Zarówno Komisja Europejska jak i De-

partament Energii Stanów Zjednoczonych podej-

mują działania dotyczące redukcji emisji CO2, 

Celem tych działań jest zmniejszenie emisji tego 

gazu o co najmniej 60% do roku 2050 [5].  

Zgodnie z danymi zwartymi w raporcie Depar-

tamentu Energii Stanów Zjednoczonych [3] jednym 

z istotnych kierunków rozwoju jest zastosowanie 

napędów hybrydowych, w których silnik spalinowy 

będzie pracował z optymalną sprawnością. Jedno-

cześnie możemy zauważyć, że w obecnie produko-

wanych pojazdach następuje zwiększenie udziału 

energii elektrycznej w ogólnym bilansie energe-

tycznym. Jest to spowodowane między innymi 

ciągle rosnącą mocą odbiorników elektrycznych 

zamontowanych w pojazdach. Tendencję tą może-

my zaobserwować między innymi w autobusach 

miejskich [11]. Poddając analizie zapotrzebowanie 
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na energię elektryczną urządzeń zamontowanych w 

autobusie miejskim należy podkreślić, że jej pier-

wotnym źródłem jest olej napędowy. Energia che-

miczna zawarta w paliwie jest przetwarzana przez 

silnik na moc mechaniczną, a ta z kolei na moc 

elektryczną przez alternator. Iloczyn sprawności 

poszczególnych elementów tego łańcucha nie prze-

kracza w  optymalnych warunkach 40% [11]. W 

skrajnych warunkach pracy, określonych przez 

minimalną sprawność silnika oraz minimalną 

sprawność alternatora, wynosi 14% [12].  

Sprawność ogólna silnika autobusowego oraz 

emisji składników toksycznych spalin zależy 

w dużej mierze od sposobu eksploatacji w warun-

kach miejskich [6],[7]. Jest to zależne od warunków 

drogowych, obciążeń dodatkowych (klimatyzacja, 

systemy informacyjne, itp.), natężenia ruchu. Jed-

nocześnie sposób eksploatacji autobusu miejskiego 

powoduje, że ponad 40% czasu jego pracy to bieg 

jałowy [8]. Natomiast sprawność ogólna silnika 

o zapłonie samoczynnym pracującego z prędkością 

obrotową biegu jałowego i obciążeniowego odbior-

nikami mocy mechanicznej tj. alternator czy klima-

tyzacja, może wynosić zaledwie 3-11% [9]. Istotne 

jest również, że w czasie 10 s pracy silnika na biegu 

jałowym zużywa on więcej paliwa niż podczas 

ponownego rozruchu [10]. Należy również podkre-

ślić, że na każdy litr zażytego oleju napędowego 

przypada około 2,6 kg wyemitowanego CO2. Emi-

sja CO2 jest iloczynem energii zawartej w paliwie 

oraz wartości jednostkowej emisji dla oleju napę-

dowego. Wskaźniki emisji (73,33 kg/GJ) oraz war-

tości opałowe oleju napędowego (43,33 MJ/kg) 

zawarto w raporcie Międzyrządowego Zespołu ds. 

Zmian Klimatu IPCC [13]. 

Rozwiązaniem, które podczas pracy silnika 

w warunkach miejskich zmniejsza zużycie paliwa 

jest funkcja Start-Stop. Jednak w przypadku auto-

busu miejskiego nie jest możliwe wyłączanie silni-

ka ze względu na obciążenie elektryczne, wynika-

jące z zamontowanych odbiorników. Moc ciągła 

tych odbiorników w autobusie miejskim może wy-

nosić od 1,9 kW do 2,2 kW [4]. Należy wymienić 

takie urządzenia jak wyświetlacze trasy, monitory 

prezentujące reklamy, biletomaty, kasowniki, wen-

tylatory układu klimatyzacji i ogrzewania, systemy 

monitoringu, czy też oświetlenie wnętrza jak rów-

nież urządzenia niezbędne do prawidłowego dzia-

łania silnika oraz pojazdu. W związku z tym istotna 

jest wartość ogólnej sprawności przetwarzania 

energii chemicznej zawartej w paliwie na energię 

elektryczną. Dlatego też celem niniejszej pracy jest 

określenie sprawności generowania energii elek-

trycznej na pokładzie autobusu miejskiego. Pomia-

ry wykonano w różnych stanach obciążenia alterna-

tora na biegu jałowym, gdyż zakres biegu jałowego 

i małych obciążeń silnika stanowi znaczną wartość 

całego cyklu jezdnego autobusu miejskiego. Pod-

czas badań nie analizowano sprawności magazy-

nowania energii elektrycznej w akumulatorze, gdyż 

był on w stanie naładowanym.  

 

2. Obiekt badań 

Obiektem badań był autobus miejski Mercedes 

Conecto 12LF. Pojazd ten należy do taboru Miej-

skiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lu-

blinie. W autobusie zamontowany jest silnik 

o oznaczeniu OM926 oraz automatyczna czterobie-

gowa skrzynia biegów Voith 854.3. Dane technicz-

ne silnika przedstawiono w tabeli 1. 

W pojeździe zamontowany jest zestaw trzech 

alternatorów, które mogą generować całkowite 

maksymalne natężenie prądu o wartości 340 A. 

Autobus został wyposażony w zawansowany sys-

tem rejestracji danych, w czasie rzeczywistym, 

oparty na Compact Rio ncRIO 9024 firmy National 

Instruments (rysunek 2).  

 

 
Rys. 1. Widok autobusu Mercedes Conecto LF 

Fig. 1 Mercedes Conecto LF 

Tab. 1. Dane silnika OM 926 LA 

Tab 1. Mercedes Conecto 12 LF parameters [15] 

Pojemność  6370 [cm3] 

Liczba cylin-

drów/rodzaj 

6/rzędowy 

Moc  205 [kW] 

Moment obrotowy  1120 [Nm] dla 1200 – 

1600 obr/min 

 

Zastosowano kartę pomiarową umożliwiającą 

rejestrację informacji przekazywanych przez sieć 

Profibus. Dane z magistrali CAN sterownika silnika 

pojazdu wysyłane są według standardu FMS (Fleet 

Management Systems Interface) z czego najistot-

niejszymi parametrami wykorzystywanymi w ba-

daniach były prędkość obrotowa silnika n oraz 

godzinowe zużycie paliwa Ge. Na przewodzie łą-

czącym alternatory z akumulatorem zamontowano 

przetwornik prądowy HTR 300-SB firmy LEM 

połączony z systemem akwizycji danych Compac-

tRIO firmy National Instruments. Oprócz sygnału 

z przetwornika rejestrowano także napięcie 

U w instalacji elektrycznej autobusu. Opracowano 

program do rejestracji wyników pomiarów w śro-
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dowisku LabView. Wyniki pomiarów rejestrowano 

z częstotliwością 10 Hz.  

 

 
 

Rys. 2. Układy pomiarowe Compact Rio ncRIO 9024 

National Instruments 

Fig. 2. Compact Rio ncRIO 9024 National Instruments 

measurement system  

 

 

3. Zakres badań 

Podczas pomiarów silnik pracował z prędkością 

biegu jałowego równą 560 obr/min. Prędkość ta nie 

zmieniała się o więcej niż 10 obr/min. W czasie 

badań odłączono przewód pneumatyczny prowa-

dzący do zbiornika ciśnienia. Zapewniło to stałe 

obciążenie mechaniczne ze strony sprężarki. Prze-

prowadzono próby kontrolowanego obciążania 

instalacji elektrycznej pojazdu w ustalonych wa-

runkach pracy silnika spalinowego autobusu. Do 

tego celu użyto zamontowanych w autobusie urzą-

dzeń elektrycznych oraz zestawu 20 żarówek 

o łącznej mocy 2 kW (rysunek 3). Zestaw został 

podzielony na 4 równe sekcje po 0.5 kW każda. 

Dodatkowo zamontowano wentylatory do chłodze-

nia żarówek. Zestaw podłączono do instalacji elek-

trycznej pomiędzy alternatorem i akumulatorem. 

W efekcie wyeliminowano straty związane z łado-

waniem i rozładowywaniem akumulatora. Dodat-

kowe obciążenie na pokładzie autobusu stanowiły 

jego odbiorniki elektryczne przestawione w tabeli 

2. Kolejne grupy odbiorników włączano 

i wyłączano co 120 sekund zgodnie ze schematem 

w tabeli 2. Układ klimatyzacji włączono przy mak-

symalnym obciążeniu. Uruchomienie sprężarki oraz 

wentylatorów klimatyzacji spowodowało zmianę 

natężenia prądu ΔI o około 20A. Jednak wyniki 

pomiarów uzyskanych podczas działania klimaty-

zacji nie zostały poddane analizie ponieważ spowo-

dowało to dodatkowe obciążenie mechaniczne 

silnika wynikające z pracy sprężarki klimatyzacji. 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 2. Odbiorniki elektryczne na pokładzie autobusu 

Tab. 2. Electric devices in city bus 

Nr Nazwa 

Zmiana natę-

żenia prądu 

ΔI [A] 

P0 

Tablice informacyjne, oświetle-

nie, kasowniki, zasilacze 
20 

P1 

Światła pozycyjne i oświetlenie 

zewnętrzne 
9 

P2 Światła mijania 
9 

P3 Światła drogowe 

P4 Wentylatory  9 

P5 System R&G  1 

P6 Żarówki sekcja 1 (20A) 22 

P7 Żarówki sekcja 2 (40A) 22 

P8 Żarówki sekcja 3 (60A) 22 

P9 Żarówki  sekcja 4 (80A) 21 

P10 Klimatyzacja 19 

 

 
Rys. 3.Dodatkowe obciążanie instalacji elektrycznej 

autobusu 

Fig. 3. Additional electric load of the bus electric system 

 

 

4. Wyniki badań 

Na kolejnych rysunkach przedstawiono wyniki 

badań. Rysunek 4. reprezentuje zmiany natężenia 

prądu w instalacji elektrycznej autobusu w funkcji 

czasu. Przerywanymi liniami oddzielono kolejne 

etapy związane z dołączaniem kolejnych odbiorni-

ków, zgodnie z tabelą nr 2. Wartość natężenia prą-

du I na początku pomiarów wynosiła 15 A, nato-

miast maksymalne obciążenie to około 150 A.  

Rysunek 5 przedstawia wyniki pomiarów go-

dzinowego zużycia paliwa w funkcji czasu, zareje-

strowane dla kolejnych wariantów obciążenia alter-

natora. Dla wartości natężeń prądu uzyskiwanych 

przy P0 Ge wynosi około1,2 l/h. Maksymalna war-

tość uzyskana dla zakresu P9 i wyniosła blisko 4,5 

l/h. Najmniejsze zmiany uzyskano przy włączeniu 

odbiornika P5. Największy natomiast po włączeniu 

żarówek oraz klimatyzacji (P10). 
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P0 P0P 8 P1P 2, 3 P 6 P 2, 3P 5 P 4P 5P 7 P 7P 9P 9 P 10 P 6P 8P 1 P 4

 

Rys. 4. Zmian natężania prądu w instalacji elektrycznej 

autobusu.  

Fig. 4. Changes of current in the bus electrical system 

P0 P0P 8 P1P 2, 3 P 6 P 2, 3P 5 P 4P 5P 7 P 7P 9P 9 P 10 P 6P 8P 1 P 4

 

Rys. 5. Zmiany godzinowego zużycia paliwa 

Fig. 5. Changes of fuel comsumption 

 

Rysunek 6 przedstawia zmiany napięcia w in-

stalacji elektrycznej autobusu. Należy podkreślić, 

że włączenie kolejnych odbiorników elektrycznych 

powoduje zmniejszenie wartości napięcia. W tym 

przypadku, przy obciążeniu minimalnym równym 

15 A, zarejestrowano napięcie o wartości średniej 

27,4 V. Najniższą wartość, wynoszącą około 

26,7 V, uzyskano przy natężeniu prądu 150 A. 

Różnica w wartości napięcia w instalacji elektrycz-

nej autobusu, pomiędzy skrajnymi warunkami po-

miarów, wyniosła 0,7 V.  

 
P0 P0P 8 P1P 2, 3 P 6 P 2, 3P 5 P 4P 5P 7 P 7P 9P 9 P 10 P 6P 8P 1 P 4

 
Rys. 6. Zmiany napięcia w instalacji elektrycznej  

autobusu 

Fig. 6. Changes of voltage in the bus electrical  

system 

 

Kolejnym etapem pracy było wyznaczanie 

sprawności generowania energii elektrycznej na 

podstawie uzyskanych wyników. Sprawność obli-

czono postępując zgodnie z procedurą obliczeniową 

przedstawiono poniżej: 

 określono przedziały, w których występowa-

ły warunki ustalone, zdefiniowane przez od-

chyłkę średniej wartości natężenia prądu. 

 wyznaczono średnie wartości wybranych 

wielkości w czasie stanu: U, I, Ge. 

 opracowano zależność liniową zużycia pali-

wa Ge [l/h] od mocy elektrycznej obliczonej 

na podstawie wzoru P=I•U [kW]. 

 uzyskany współczynnik k nachylenia otrzy-

manej prostej, który posiada jednostkę 

[l/kWh] został zastosowany do obliczenia 

sprawności generowania energii elektrycznej 

na podstawie wzoru =100/(k*10). 

Podczas obliczeń sprawności generowania mo-

cy elektrycznej uwzględniono wyłącznie współ-

czynnik kierunkowy prostej regresji. Wyraz wolny 

jest wynikiem warunków początkowych pomiaru, 

czyli pracy silnika na biegu jałowym bez obciąże-

nia mechanicznego przez alternator. Przyjęto lino-

wy model regresji kierując się wartością współ-

czynnika determinacji R
2
. Wartość równa 0.98 

świadczy o właściwym dopasowaniu modelu do 

danych uzyskanych eksperymentalnie. 

Na rysunku 7. przestawiono zależność godzi-

nowego zużycia paliwa wyrażonego w l/h od gene-

rowanej mocy elektrycznej wyrażonej w kW. Przy 

obciążeniu wynoszącym około 1 kW uzyskano 

wartość około 1,5 l/h. Podczas zwiększania obcią-

żenia elektrycznego alternatora następuje liniowy 

wzrost zużycia paliwa, zgodnie z równaniem przed-

stawionym na poniższym rysunku. W związku 

z tym wartość zużycia paliwa przy maksymalnym 

obciążeniu wynosi ponad 3 l/h. Obliczona spraw-

ność generowania energii elektrycznej wynosi 

19,3%.  

 

 
Rys. 7. Zależność mocy elektrycznej od godzinowego 

zużycia paliwa 

Fig. 7. Electric power as a function of fuel consump-

tion 

 

5. Podsumowanie 

Pobór energii elektrycznej we współczesnym 

autobusie miejskim jest istotnym strumieniem 

energii w ogólnym bilansie. Odbiorniki elektryczne 

na stale obciążają instalację elektryczną pojazdu. 

Układ generowania energii elektrycznej jest prze-

wymiarowany i całkowita moc alternatorów to 

ponad 8 kW. Pozwala to zapewnić potrzebną ilość 

energii elektrycznej nawet w przypadku rozłado-

wanego akumulatora. Wykonane badania dowiodły 

że sprawność zamiany energii chemicznej oleju 

napędowego na energię elektryczną wynosi około 

414



 

 
 

 

        

 

19%. Wyznaczona sprawność nie zawiera jednak 

sprawności magazynowani energii elektrycznej w 

akumulatorze. Należy również zauważyć, że duże 

obciążenie elektryczne powoduje, że alternator 

pracuje przy maksymalnej sprawności.  

Wprowadzenie dodatkowego systemu gene-

rowania energii elektrycznej na pokładzie autobusu 

miejskiego, na przykład w postaci systemu paneli 

fotowoltaicznych, może poprawić bilans energe-

tyczny pojazdu.  

 

 
 

Nomenclature/Skróty i oznaczenia 

CNG Compressed Natural Gas/sprężony gaz 

ziemny 

LPG Liquified Petrolum Gas/gaz skroplony 

CO2 Carbon dioxide/dwutlenek węgla 

n Engine speed/prędkość obrotowa 

Ge. Fuel consumption/godzinowe zużycie paliwa 

U Voltage/napięcie/ 

I Current/prąd 
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