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Wstęp
Produkcja współczesnych autobusów, jak i in-

nych pojazdów samochodowych, obecnie bar-
dzo często polega na kompilacji gotowego wyro-
bu z podzespołów i elementów przygotowanych 
przez inne wyspecjalizowane w danej dziedzinie 
fi rmy motoryzacyjne. W zakresie budowy autobu-
sów zadań takich podejmują się nawet niewielkie 
zakłady produkcyjne, które wykorzystują podze-
społy i elementy znanych i uznanych światowych 
potentatów w branży motoryzacyjnej. 

Taką strategię przy konstruowaniu i produkcji 
autobusów według indywidualnych życzeń klien-
tów, z wykorzystaniem podzespołów i elementów 
znanych fi rm motoryzacyjnych, stosuje polska fi r-
ma autobusowa Solaris Bus & Coach S.A. [10]. 
Oferuje przy tym szeroką gamę modeli autobu-
sów, różnego przeznaczenia i z różnorodnym wy-
posażeniem i ma w tym zakresie duże sukcesy 
techniczne i handlowe. Autobusy fi rmy Solaris Bus 
& Coach S.A. jeżdżą po drogach polskich, państw 
Europy Zachodniej i Środkowo–Wschodniej oraz 
w krajach Bliskiego Wschodu. Są to w przeważa-
jącej większości autobusy miejskie.

1. Skrzynki biegów autobusów 
miejskich

Autobusy mające zastosowanie w drogowym 
transporcie miejskim są ciągle doskonalone w 
zakresie zwiększenia komfortu jazdy pasażerów, 
zwiększenia bezpieczeństwa ruchu i zmniejsze-
nia uciążliwości prowadzenia autobusu przez kie-
rowcę oraz poprawy ich własności ekologicznych. 
W tych wszystkich aspektach, obok innych dzia-
łań dotyczących doskonalenia konstrukcji nad-

wozi autobusów i unowocześniania ich silników, 
zasadnicze znaczenie ma także zastępowanie 
mechanicznego, manualnego układu napędowe-
go autobusu układem zautomatyzowanym.

Obecnie automatyczne skrzynki biegów stano-
wią standardowe wyposażenie współcześnie pro-
dukowanych autobusów miejskich [11, 13, 14]. Są 
to automatyczne przekładnie hydromechaniczne, 
które zastosowane w autobusach miejskich przy-
dają im niewątpliwych zalet.

Zastosowanie automatycznej skrzynki hydrome-
chanicznej w układzie napędowym pozwala na po-
lepszenie własności trakcyjnych autobusu, zwłasz-
cza przeznaczonego do jazdy w trudnym terenie 
jakim niewątpliwie jest ruch miejski. Ma też korzystny 
wpływ na wydłużenie trwałości wszystkich mecha-
nizmów biorących udział w transformacji momentu 
obrotowego do kół napędowych. Jest to korzystny 
skutek zastosowania przekładni hydrokinetycznej, 
która minimalizuje pojawiające się przeciążenia dy-
namiczne w układzie napędowym pojazdu.

Ponadto zastosowanie automatycznej skrzyn-
ki biegów w układzie napędowym autobusu 
w znacznym stopniu zwiększa komfort pracy kie-
rowcy, pozwalając mu całkowicie skoncentrować 
się na obserwacji sytuacji drogowych, co w wa-
runkach ruchu miejskiego tym bardziej ma wpływ 
na zwiększenie bezpieczeństwa, oraz dodatkowo 
niweluje wysiłek fi zyczny i psychiczny związany 
z przełączaniem biegów.

Jedyną istotną wadą dotychczas stosowanych 
automatycznych przekładni hydromechanicznych 
w układach napędowych autobusów miejskich jest 
ich mniejsza sprawność eksploatacyjna w porów-
naniu ze skrzynkami mechanicznymi i wiążący się 
z tym kilkuprocentowy wzrost zużycia paliwa.

Grzegorz Koralewski

Synteza algorytmów adaptacyjnego 
sterowania przekładni automatycznych
 autobusów miejskich

W artykule przedstawiono metodykę wyznaczania algorytmów sterowania przełączaniem biegów 
automatycznej przekładni hydromechanicznej z adaptacją do zmiennych czynników eksploatacyjnych. 
Jako kryterium optymalizacji sterowania wykorzystano zużycie paliwa przy rozpędzaniu autobusu miej-
skiego. Algorytmy adaptacyjnego sterowania opracowano w oparciu o matematyczne planowanie eks-
perymentu i z wykorzystaniem komputerowych symulacji ruchu autobusu miejskiego.

Słowa kluczowe: automatyczna przekładnia hydromechaniczna, sterowanie adaptacyjne, algorytmy 
sterowania, planowanie eksperymentu, zużycie paliwa.



Ta zasadnicza niedogodność przekładni hydro-
mechanicznych jest obecnie skutecznie elimino-
wana na drodze:
 – doskonalenia konstrukcji przekładni w celu 
zwiększenia jej średniej sprawności eksploata-
cyjnej. Należy tu wymienić optymalizację kon-
strukcji przekładni hydrokinetycznej, możliwość 
jej blokowania na wyższych biegach i możliwość 
dwustrumieniowej transformacji momentu obro-
towego na biegach pośrednich;

 – optymalizacji programów sterowania przekładni 
realizujących zadane kryteria jakości procesów 
ruchu autobusu z samoadaptacją do zmiennych 
czynników eksploatacyjnych.
Takie też są obecnie tendencje w rozwoju auto-

matycznych przekładni hydromechanicznych pro-
dukowanych przez światowe fi rmy motoryzacyjne, 
które w obszarze przekładni autobusowych są w 
zasadzie zdominowane przez konstrukcje trzech 
fi rm: Allison (USA), Zahnradfabrik Friedrichshafen 
AG (ZF) oraz Voith (Niemcy) [11, 13, 14].

Tendencja do zastosowań w szerokim zakresie 
elektronicznych układów sterujących, z ich prak-
tycznie nieograniczonymi możliwościami funk-
cjonalnymi, pozwala postawić problem rozwoju 
automatyzacji samochodu na jakościowo nowym 
poziomie. Odnosi się to także do sterowania ukła-
dem napędowym autobusu [2, 8].

W autobusie z mechaniczną skrzynką biegów 
sterowanie układem napędowym realizuje kierow-
ca. Zasadność wyboru odpowiedniego przełoże-
nia w układzie napędowym zależy od kwalifi kacji 
kierowcy i subiektywnej oceny przez niego warun-
ków ruchu autobusu.

W autobusie z automatyczną skrzynką biegów, 
najczęściej przekładnią hydromechaniczną, do-
boru chwil zmiany przełożeń dokonuje układ ste-
rujący według zadanego algorytmu. Istniejące 
systemy sterowania uwzględniają w algorytmach 
przełączeń biegów tylko prędkość autobusu i po-
łożenie pedału przyspieszenia, zakładając nie-
zmienność innych czynników eksploatacyjnych. 
Przykładem tego może służyć nawet bardzo no-
woczesna w swej konstrukcji automatyczna prze-
kładnia hydromechaniczna ZF 5 HP 500 niemiec-
kiej fi rmy Zahnradfabrik zastosowana w autobusie 
miejskim Solaris Urbino 12, w której programy 
sterowania zmianą biegów są uzależnione tylko 
od położenia organu sterowania dawką paliwa i 
prędkości jazdy [7]. Jednakże badania wykazały, 
że na kształtowanie się optymalnych programów 
sterowania przekładni w istotny sposób wpływa-
ją takie czynniki eksploatacyjne jak: całkowita 
masa autobusu, typ i stan techniczny drogi, sto-
pień obciążenia silnika, prędkość autobusu itp. 
Nieuwzględnienie ich zmienności podczas eks-
ploatacji autobusu powoduje zbyt duże odstęp-
stwa od optymalności w programach sterowania 
przekładni.

2. Idea algorytmu adaptacyjnego
Tworzenie adaptacyjnego systemu sterowania 

realizuje się w zasadniczo innych warunkach, tj. 
metody adaptacyjne powinny sprzyjać osiągnięciu 
wysokiej jakości sterowania na drodze uwzględ-
nienia zmienności wszystkich czynników eksplo-
atacyjnych. Efekt przystosowania do zmieniają-
cych się warunków, w systemach adaptacyjnych, 
jest osiągany kosztem tego, że część funkcji w 
zakresie zbierania, obróbki i analizy brakującej in-
formacji o sterowanym procesie jest realizowana 
nie przez projektanta na stadium projektowania, 
a przez sam system sterowania w procesie jego 
normalnej eksploatacji. Takie częściowe przenie-
sienie funkcji sprzyja nie tylko pełniejszemu wyko-
rzystaniu informacji przy kształtowaniu sygnałów 
sterujących, ale pozwala też na zwiększenie jako-
ści sterowania kompensując w określonym stop-
niu brak apriorycznej wiedzy projektanta o stero-
wanym procesie. 

Ponieważ istniejące systemy automatyki prze-
kładni hydromechanicznych pozwalają realizo-
wać optymalne chwile przełączeń biegów tylko 
dla jednej, określonej kombinacji czynników eks-
ploatacyjnych, co bardzo ogranicza potencjalne 
możliwości realizacji sterowania optymalnego, to 
rezerw dalszego polepszenia własności paliwo-
wo-trakcyjnych autobusu należy poszukiwać na 
drodze tworzenia systemów adaptacyjnego ste-
rowania. Problem rozwoju tego typu systemów 
sterowania automatycznych przekładni hydrome-
chanicznych sprowadza się do opracowania algo-
rytmów funkcjonowania sterowania optymalnego 
w ścisłym związku z podstawowymi czynnikami 
eksploatacyjnymi i konstrukcyjnej syntezie odpo-
wiednich systemów automatyki.

3. Synteza algorytmu adaptacyjnego
W zasadzie dla zapewnienia optymalności 

programów przełączania biegów automatycznej 
przekładni hydromechanicznej, w konkretnych 
warunkach ruchu autobusu, niezbędne jest pełne 
uwzględnienie wszystkich czynników mających 
wpływ na formowanie się wskaźnika efektywności 
wykorzystania poszczególnych biegów. Jako taki 
wskaźnik efektywności (kryterium jakości) można 
wybrać, na przykład, zużycie paliwa Q konieczne 
dla osiągnięcia przez autobus zadanej prędkości 
końcowej rozpędzania Vk:

Skuteczność gromadzenia cząstek stałych na 
pojedynczej granulce w wyniku mechanizmu gra-
witacji (rys. 6.9) wyrażona jest następująco:
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gdzie: 
a – przyśpieszenie autobusu,
v – chwilowa wartość prędkości ruchu,
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V0, Vk – początkowa i końcowa prędkości rozpę-
dzania autobusu,
Vp– prędkość ruchu, przy której realizowane jest 
przełączanie biegów,
i, n – odpowiednio, indeks i liczba biegów prze-
kładni hydromechanicznej,
ge – jednostkowe zużycie paliwa przez silnik 
autobusu,
Ne – efektywna moc sinika.

Jeżeli, wychodząc ze znanych w teorii samo-
chodu zależności, wyrażenia podcałkowe przed-
stawić w funkcji parametrów konstrukcyjnych 
autobusu i czynników eksploatacyjnych, to z ana-
lizy funkcjonału (1) wynika, że dla zapewnienia 
elastycznego sterowania układem napędowym, 
przystosowującego się do konkretnych warunków 
ruchu, konieczne jest uwzględnianie przez auto-
matyczny system sterujący ilościowych zmian ta-
kich podstawowych czterech czynników jak:
 – wielkości siły napędowej, albo odpowiadającej 
jej, przy znanych parametrach konstrukcyjnych, 
wielkości momentu obrotowego silnika Ms;

 – prędkości ruchu v;
 – masy całkowitej autobusu m;
 – współczynnika sumarycznego oporu drogi Ψ .
Charakter zmian pierwszych dwóch czynników 

był uwzględniany w już istniejących systemach 
automatyki przekładni hydromechanicznych, przy 
wyborze chwil przełączania biegów i programy 
sterowania przekładni tradycyjnie są budowane 
we współrzędnych zmian tych wielkości. Przy 
tym, zmiana wielkości momentu obrotowego sil-
nika, w sposób przybliżony, jest odwzorowywana 
jako zmiana położenia organu sterowania dawką 
paliwa silnika spalinowego α (rys. 1).

Jednakże przeprowadzone badania symulacyj-
ne wykazały, że wpływ pozostałych dwóch czyn-
ników na optymalne chwile przełączeń biegów 
są nie mniejsze niż wpływ czynnika pierwszego. 
Dlatego, w ogólnym przypadku, program optymal-
nego sterowania przekładni hydromechanicznych 
powinien przedstawiać sobą powierzchnię hiper-
boliczną w przestrzeni czterowymiarowej V, Ms, 
m, Ψ, a system sterowania powinien realizować 
uprzednio wyznaczany algorytm ilościowej współ-
zależności przytoczonych wyżej czterech czynni-
ków i optymalnych chwil przełączania biegów.

Złożoność i jednoczesność działania danych 
czynników warunkuje konieczność podejścia sys-
temowego i nie pozwala na zastosowanie jedno-
czynnikowych metod analizy. Dlatego za podstawę 
badań wzięto metody analizy wieloczynnikowej, 
pozwalające także otrzymać analityczny opis ba-
danych procesów w postaci równania regresji. To 
ostatnie może być wykorzystane jako algorytm 
funkcjonowania syntezowanych systemów auto-
matyki realizujących sterowanie adaptacyjne.

Istota zastosowania idei wieloczynnikowego pla-
nowania eksperymentu, w danym przypadku, pole-

ga na tym, żeby na drodze komputerowych symula-
cji procesów rozpędzania autobusu wyposażonego 
w automatyczną przekładnię hydromechaniczną 
[3, 6, 7], wyznaczyć optymalne chwile przełącza-
nia biegów i otrzymać ich zależność od badanych 
czynników w postaci równania regresji typu:
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które w rozwinięciu dla liniowego przybliżenia 
przyjmie postać: 
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albo dokładniejszą zależność paraboliczną:
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gdzie: 
b0 – bazowa wielkość parametru wyjściowego,
bi – współczynnik regresji dający ilościową ocenę 
wpływu i-tego czynnika na parametr wyjściowy,
bij – współczynnik, charakteryzujący efekt skoja-
rzenia i-tego i j-tego czynników,
bii – współczynnik nieliniowej współzależności 

1
.
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xi – standaryzowane wielkości badanych czynni-
ków, odpowiednio, α, m, Ψ.

Możliwe przedziały wariacji podstawowych 
czynników eksploatacyjnych w zastosowaniu do 
autobusu miejskiego wyposażonego w automa-
tyczną, dwustrumieniową, czterobiegową prze-
kładnię hydromechaniczną typu Voith DIWA [10, 
14] przedstawiono w tab. 1.

Rys. 1. Programy sterowania automatycznej przekładni 
hydromechanicznej Voith DIWA autobusu miejskiego: 
E – jazda ekonomiczna, D – jazda dynamiczna



Tab. 1. Granice zmienności badanych czynników 
eksploatacyjnych

Poziomy Zmienne
standaryzowane

xi 

Położenie 
organu

sterowania 
dawką paliwa 

α, % 

Całkowita 
masa 

autobusu 
m, kg

Współczynnik
oporów drogi

Ψ

górny +1 100 18000 0,06
bazowy 0 67,5 14450 0,035
dolny –1 35 10900 0,01

W zastosowaniu do przykładu z tab. 1 zależ-
ności pomiędzy standaryzowanymi i naturalnymi 
wielkościami badanych czynników będą wyrażo-
ne w postaci:

5,32
5,67

1
−= αx ; 

3550
14450

2
−= mx ; 

025,0
035,0

3
−= Ψx  (5)

 

Graniczne zakresy wariacji badanych czynni-
ków eksploatacyjnych wybrano orientując się na 
ich możliwie dopuszczalne wartości. I tak, współ-
czynnik oporu drogi Ψ  zmienia się w granicach 
0,01÷0,06 co odpowiada, odpowiednio, drodze 
asfaltowej w bardzo dobrym stanie i nawierzchni 
drogi brukowej z polnego kamienia w złym sta-
nie [1]. Analogicznie, masa autobusu – nieob-
ciążony (np. wyjeżdżający z zajezdni) i z pełnym 
dopuszczalnym obciążeniem. Dolny poziom po-
łożenia organu sterowania dawką paliwa silnika 
spalinowego wybrano orientując się na minimal-
nie dopuszczalną jego wielkość przy rozpędzaniu 
autobusu poruszającego się w ruchu miejskim, 
wśród innych użytkowników dróg, górny odpowia-
da maksymalnej dawce paliwa.

Plan badań dla zależności typu (2) określony 
jest macierzą eksperymentu całkowitego zawie-
rającego osiem możliwych kombinacji górnego i 
dolnego poziomów badanych czynników. Reali-
zacja macierzy polega na określeniu, za pomocą 
komputerowych symulacji procesu rozpędzania 
autobusu, optymalnych w sensie kryterium (1) 
chwil przełączania biegów automatycznej prze-
kładni hydromechanicznej dla wszystkich możli-
wych kombinacji badanych czynników. Optymalne 
poszukiwania prowadzono w oparciu o metodykę 
zawartą w pracach [4, 5, 9, 12]. Plan badań i re-
zultaty poszukiwań zawiera tab. 2.

Statystyczne opracowanie wyników badań symu-
lacyjnych, zgodnie z procedurą zawartą w [4, 12], 
pozwoliło wyznaczyć współczynniki regresji, dają-
ce ilościową ocenę wpływu badanych czynników 
na optymalne chwile zmiany biegów. Otrzymano w 
ten sposób algorytm funkcjonowania systemu ste-
rowania przekładni hydromechanicznej z adapta-
cją do zmieniających się parametrów α, m, Ψ.

I tak, algorytm optymalnych, w sensie zużycia 
paliwa, chwil zmiany biegów przy rozpędzaniu au-
tobusu, można przedstawić jako:
 – przełączanie między 1-szym i 2-gim biegiem 
przekładni hydromechanicznej:
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 – przełączanie między 2-gim i 3-cim biegiem 
przekładni:
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 – przełączanie między 3-cim i 4-tym biegiem 
przekładni:
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gdzie:
x1, x2, x3 – standaryzowane wielkości badanych 
czynników, odpowiednio, α, m, Ψ zmieniające się 
w granicach od –1 do +1.

Grafi czna interpretacja otrzymanych równań 
(6), (7) i (8) jest możliwa pod warunkiem, że jeden 
z badanych czynników pozostanie niezmienny. 
Ponieważ najmniejszym wahaniom przy jeździe 
autobusem we współczesnym mieście, podlega 
typ i stan techniczny drogi to niezmiennym pozo-
stawimy współczynnik oporu drogi Ψ przyjmując 
jednakże jego dwie graniczne wartości. Na rys. 2 
jest przedstawiona grafi cznie przestrzenna współ-
zależność optymalnych, w sensie zużycia paliwa, 
chwil przełączeń biegów automatycznej przekład-
ni hydromechanicznej Voith DIWA w autobusie 
miejskim i badanych czynników eksploatacyjnych.
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 eksperymentu Zmienne standaryzowane Optymalne chwile prze cze  biegów 
 1x  2x  3x  hkmVopt /,21

. hkmVopt /,32
.  hkmVopt /,43

.

1 +1 +1 +1 20,5 26,7 33,7 
2 –1 +1 +1 20,1 31,4 34,0 
3 +1 –1 +1 22,6 36,9 37,9 
4 –1 –1 +1 18,9 22,2 32,5 
5 +1 +1 –1 11,5 19,4 25,1 
6 –1 +1 –1 12,8 19,1 26,4 
7 +1 –1 –1 13,1 19,8 26,7 
8 –1 –1 –1 10,8 19,0 24,4 

Tab.2. Macierz planowania eksperymentu całkowitego i rezultaty jej realizacji
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Oczywiście, że biorąc za podstawę optymaliza-
cji kryterium maksymalnej dynamiki rozpędzania, 
np.:
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gdzie:
T – czas rozpędzania do osiągnięcia zadanej 
prędkości końcowej Vk, otrzymamy algorytmy ada-
ptacyjnego sterowania przekładni, optymalne dla 
jazdy dynamicznej.

4. Efektywność sterowania 
adaptacyjnego

Dla oceny efektywności zastosowania otrzy-
manych adaptacyjnych algorytmów sterowania 
automatycznej przekładni hydromechanicznej 
przeprowadzono serię komputerowych symula-
cji procesów rozpędzania autobusu miejskiego z 
przekładnią Voith DIWA. Z jednej strony, przy ste-
rowaniu przekładnią, wykorzystano wyznaczone 

algorytmy adaptacyjne, a z drugiej, przedstawio-
ne grafi cznie na rys. 1 optymalne programy ste-
rowania (E) określone dla stałych wartości masy 
autobusu   (m = 12500 kg)i współczynnika oporu 
drogi Ψ = 0,015). Porównywano zużycie paliwa 
przy rozpędzaniu autobusu do zadanej prędkości 
końcowej Vk = 60 km/h  w różnych, symulowanych 
warunkach ruchu. Obliczenia wykazały, że przy 
zastosowaniu adaptacyjnych algorytmów stero-
wania przekładnią można uzyskać zmniejszenie 
zużycia paliwa od 6,3% do 13,1% dla oddziel-
nych porównywanych wariantów rozpędzania 
autobusu.

Podsumowanie
Przeprowadzone badania modelowe dają pod-

stawę do konstatacji, że adaptacyjne sterowanie 
przekładni automatycznych sprzyja polepszeniu 
własności paliwowo-trakcyjnych autobusu. Reali-
zacja tego rodzaju optymalnych algorytmów jest 
możliwa przy zastosowaniu sterowników kompu-
terowych przetwarzających sygnały informacyjne 
o warunkach ruchu w sygnały sterujące elementa-
mi przełączającymi przekładni. Połączenie takiej 

Rys. 2. Grafi czna interpretacja adaptacyjnych algorytmów sterowania automatycznej przekładni hydromechanicz-
nej w autobusie miejskim

 



strategii sterowania przekładnią z adaptacyjnym 
sterowaniem procesami roboczymi silnika spali-
nowego odpowiada obserwowanym tendencjom 
do kompleksowej automatyzacji napędu środków 
transportu.
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Synthesis of algorithms for adaptive control automatic transmissions
in city buses

In the paper, a methodology is presented for obtaining adaptive control algorithms for changing gears 
in a automatical hydromechanical gearbox during variable driving conditions. Fuel consumption has 
been used as optimality criterion during acceleration of a bus city. Adaptive control algorithms have 
been worked out based upon mathematical modelling of experiment and computer simulation of drive 
of a bus city.

Key words: automatical hydromechanical gearbox, adaptable control, algorithms of control, experiment 
planning, fuel consumption.
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