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Tematyka publikacji dotyczy badań nad możliwościami zwiększenia 
sprawności układów napędowych pojazdów poprzez analizę 
teoretyczną zagadnienia oraz badania eksperymentalne. Analizowany 
problem dotyczy doboru, przydatności i wykorzystania aparatury 
pomiarowej do badań drogowych pojazdów. Badania dotyczą 
energochłonności ruchu autobusu miejskiego w rzeczywistych 
warunkach jego pracy. W wyniku przeprowadzonych wstępnie badań 
pojazdu otrzymano wykresy charakteryzujące ekonomikę i dynamikę 
jazdy dla różnych warunków użytkowania. Przeprowadzony zakres 
badań potwierdził możliwość wykorzystania zestawu badawczego do 
badań drogowych pojazdu. 
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Wstęp  
Artykuł jest publikacją części szerokiego programu badań 
teoretyczno-eksperymentalnych ukierunkowanych na analizę i 
możliwość zwiększenia sprawności ogólnej silników 
spalinowych i układów napędowych pojazdów oraz na 
optymalizację ich procesów użytkowych. Rozważania 
teoretyczno - modelowe  na w/w temat są aktualnie w końcowej 
fazie  realizacji i poddawane są weryfikacji eksperymentalnej. 
Szczególną uwagę w toku realizowanych zadań badawczych 
zwrócono na rzeczywiste warunki pracy silników i pojazdów, 
oraz na uzyskiwane przez nich ekonomiczne parametry pracy. 
Głównym zagadnieniem prezentowanego zadania badawczego 
było zestawienie aparatury badawczej i ocena jej przydatności 
do pomiarów drogowych pojazdów w warunkach ich 
użytkowania. Podstawowymi parametrami mierzonymi były: 
prędkość i przyspieszenie pojazdu oraz chwilowe zużycie paliwa 
uzyskiwane w procesie rozpędzania autobusu miejskiego. W 
warunkach ruchu miejskiego faza przyspieszania autobusu jest 
często powtarzana i pochłania dużo energii, co przekłada się na 
zużycie paliwa. Rozważając zatem możliwość zmniejszenia 
konsumpcji paliwa w warunkach miejskich, poddano analizie  
procedurę sterowania procesem zmiany przełożeń w skrzyni 
biegów, w celu uzyskania optymalnej energochłonności ruchu 
pojazdu. W związku, że w realizowanym zadaniu badaniom 
poddany był zdefiniowany obciążeniem autobus marki Solaris 
Urbino 12, w którym zabudowana była automatyczna 
przekładnia hydromechaniczna typu VOITH DIVA, badania 
dotyczyły możliwości wygenerowania nowego algorytmu 
sterowania systemem zmiany biegów, który pozwoli na 
oszczędności paliwowe. Kwestii tej poświęcona była dysertacja 
doktorska [7]. (praca doktorska autora). Powyższe rozważania 

mogą dotyczyć także pojazdów wyposażonych w  manualne 
skrzynie biegów, dla których chwila i czas załączania 
odpowiedniego przełożenia ma istotny aspekt ekonomiczny. 
Należy zauważyć, że w warunkach rzeczywistych pojazd 
obciążony jest określonym ładunkiem oraz działają na niego 
opory towarzyszące ruchowi pojazdu w zmiennych warunkach 
drogowych. Nadto na ekonomię ruchu pojazdu ma również 
wpływ stan techniczny badanego pojazdu. Poddany badaniom 
egzemplarz autobusu  był użytkowany w początkowym okresie 
eksploatacji, który spełniał wymogi dopuszczające go do badań 
drogowych. 

1. Przebieg i wyniki badań 
W badaniach wykorzystano autobus marki Solaris Urbino 12 
użytkowany przez Przedsiębiorstwo Miejskiej Komunikacji w 
Lublinie, który wyposażono w zestaw aparatury pomiarowej. 
Badania składały się z dwóch etapów, z których jeden 
przeprowadzony był na terenie miasta Lublin, dla wybranej trasy 
autobusu, a drugi etap badań przeprowadzony był na płycie 
byłego lotniska wojskowego. Treść niniejszego artykułu dotyczy 
badań pilotażowych w celu oceny przydatności zestawionej 
aparatury do przyszłościowego zakresu badań pojazdów 
drogowych. Na niżej zamieszczonych fotografiach 
zamieszczono obiekt badawczy oraz schemat urządzeń 
pomiarowych i układu pomiarowego. 
 

Rys. 1.  Autobus marki Solaris Urbino 12 poddany badaniom 
drogowym 



                                                               Eksploatacja i testy 
 

AUTOBUSY  11/2016  83 

 
Rys.2. Urządzenie pomiarowe Correvit L 400 firmy Corrsys-
Datron Sensorsysteme GmbH 

 
Rys.3. Cyfrowy rejestrator danych Sony PC204Ax 

Podczas badań drogowych autobusu – laboratorium 
przeprowadzano pomiar i rejestrację wartości następujących 
parametrów ruchu: 

• prędkość ruchu autobusu V , czas rozpędzania t  
oraz przebytą drogę S  przy pomocy urządzenia 
pomiarowego Correvit L 400 firmy Corrsys-Datron 
Sensorsysteme GmbH. Zakres pomiarowy: 0,5 - 400 
km/h, błąd pomiaru +/- 0,1%, 

• chwilową wartość godzinowego zużycia paliwa eG  

oraz prędkość obrotową wału korbowego silnika sn  

przy pomocy urządzenia VDO EDM Eco Release II 
(błąd pomiaru prędkości obrotowej wału korbowego 
silnika: +/- 1%, godzinowego zużycia paliwa: +/-3%), 

• chwilową wartość godzinowego zużycia paliwa eG  

oraz prędkość obrotową wału korbowego silnika sn  

przy pomocy urządzenia VDO EDM Eco Release II 
(błąd pomiaru prędkości obrotowej wału korbowego 
silnika: +/- 1%, godzinowego zużycia paliwa: +/-3%, 

• położenie organu sterowania dawką paliwa α . 
 

Schemat funkcjonalny urządzenia pomiarowego VDO EDM 
Eco Release II oraz zasada działania została przedstawiona na 
rys. 4, natomiast schemat układu pomiarowego wskazano na 
rys. 5. 

 
Rys. 4. Schemat funkcjonalny urządzenia pomiarowego VDO 
EDM Eco Release II 

1 – zbiornik paliwa, 2 – filtr paliwa, 3 – komora pomiarowa, 4 – 
wyświetlacz wielofunkcyjny, 5 – tachograf, 6 – komputer 
pokładowy, 7 – pompa wtryskowa 
 

 
Rys. 5. Schemat układu pomiarowego 
 

Przeprowadzenie badań drogowych poprzedziło skalowanie 
kanałów pomiarowych w warunkach statycznych metodami 
elektrycznymi. Pozyskane wyniki zostały poddane ocenie i 
oszacowaniu błędów pomiarowych. Wyniki przeprowadzonych 
pomiarów i wykonanych obliczeń pozwoliły na ich graficzną 
interpretację, które ilustrują niżej zamieszczone wykresy. 

 
Rys.6. Wykres rozpędzania autobusu do prędkości 70 km/h 
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Rys.7. Czasowe zużycie paliwa 
 

 
Rys. 8. Wpływ masy autobusu na chwile przełączania 

biegów( m  - masa autobusu, Ψ  - współczynnik oporów ruchu 
autobusu,α - położenie organu sterowania dawką paliwa) 

 
Rys. 9. Wpływ położenia organu sterującego dawka paliwa na 
chwile przełączania biegów 
 

Podsumowanie 
• Zestawiona i zastosowana do badań aparatura 

wykazała jej przydatność do badań drogowych 
pojazdu. 

• Otrzymane w wyniku prób drogowych pomiary 
pozwoliły na sporządzenie wykresów 
charakteryzujących dynamikę ruchu autobusu i 
zużycie paliwa. 

• Wybiórcze próby badań rozpędzania autobusu 
pozwoliły ocenić wpływ obciążenia pojazdu i 
dawkowania paliwa na prędkość jazdy obiektu 
badanego. 
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Research of the city bus in his maintenance conditions  
The subject of thic publication concerns on the possibilities of 
increasing the efficiency of vehicles power transmission through 
theoretical analysis and experimental research issues. The analyzed 
problem concerns the possibility of using the measuring equipment for 
testing of road vehicles. Research focuses on the energy consumption 
of a city bus in real conditions of his work. As a result of the pre-testing 
of the vehicle was obtained diagrams characterizing the economy and 
driving dynamics for different conditions. 
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