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OŚWIADCZENIE O SAMODZIELNYM WYKONANIU PRACY DYPLOMOWEJ 
 

Oświadczam, że przedkładana przeze mnie praca doktorska została napisana przeze mnie sa-
modzielnie. Jednocześnie oświadczam, że ww. praca:  
 
1) nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm.) oraz dóbr osobistych chro-
nionych prawem cywilnym, a także nie zawiera danych i informacji, które uzyskałem/am* 
w sposób niedozwolony,  

2) nie była wcześniej podstawą żadnej innej procedury związanej z nadawaniem tytułów zawo-
dowych, stopni lub tytułów naukowych.  

 
Jednocześnie wyrażam zgodę na: 
 
1) poddanie mojej pracy kontroli za pomocą systemu antyplagiatowego oraz na umieszczenie 

tekstu pracy w bazie danych uczelni, w celu ochrony go przed nieuprawnionym wykorzysta-
niem. Oświadczam, że zostałem/am* poinformowany/a* i wyrażam zgodę, by system anty-
plagiatowy porównywał tekst mojej pracy z tekstem innych prac znajdujących się w bazie da-
nych uczelni, z tekstami dostępnymi w zasobach światowego Internetu oraz z bazą porów-
nawczą systemu antyplagiatowego,  

2) to, aby moja praca pozostała w bazie danych uczelni przez okres, który uczelnia uzna za 
stosowny. Oświadczam, że zostałem poinformowany i wyrażam zgodę, że tekst mojej pracy 
stanie się elementem porównawczej bazy danych uczelni, która będzie wykorzystywana, w 
tym także udostępniana innym podmiotom, na zasadach określonych przez uczelnię, w celu 
dokonywania kontroli antyplagiatowej prac dyplomowych/doktorskich, a także innych tek-
stów, które powstaną w przyszłości.  

 

 

………………………………………… 

podpis 

 

1) Wyrażam zgodę na udostępnianie mojej pracy dyplomowej w Akademickim Systemie Archi-
wizacji Prac do celów naukowo-badawczych z poszanowaniem przepisów ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm.). 

 

 

TAK/NIE* 

  

…………………………………………. 

podpis  

 
 
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w przypadku stwierdzenia popełnienia przeze mnie 
czynu polegającego na przypisaniu sobie autorstwa istotnego fragmentu lub innych elementów 
cudzej pracy, lub ustalenia naukowego, Rektor PK stwierdzi nieważność postępowania w sprawie 
nadania mi tytułu zawodowego (art. 77 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce, (Dz.U. z 2020 r., poz. 85, z późn. zm.). 
 
 

…………………………………………. 

podpis  

 
*) – niepotrzebne skreślić 
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WYKAZ OZNACZEŃ 

 

R – wektor obciążeń wewnętrznych mechanizmu; 

R1 – obciążenie w przegubie przedniego drążka wahacza, N; 

R2 – obciążenie w przegubie tylnego drążka wahacza, N; 

R3 – obciążenie w drążku kierowniczym, N; 

R4 – obciążenia wzdłużne w górnym mocowaniu kolumny McPhersona, N; 

R5 – obciążenia poprzeczne w górnym mocowaniu kolumny McPhersona, N; 

R6 – obciążenia pionowe w górnym mocowaniu kolumny McPhersona, N; 

W – wektor przestrzennego obciążenia zredukowanego do środka koła; 

J – macierz Jacobiego dla zadania statyki mechanizmu równoległego; 

Wt – wektor obciążenia przestrzennego w punkcie styku opony z nawierzchnią; 

Fz – siła nacisku opony na nawierzchnię, N; 

Tb – temperatura czoła bieżnika, ºC; 

rd – promień dynamiczny koła, m; 

sx – poślizg wzdłużny opony; 

Oy – oś obrotu koła jezdnego; 

 

Symbole greckie 

µ – współczynnik przyczepności przylgowej opony; 

vs – prędkość liniowa środka koła, m/s; 

Ω – prędkość kątowa koła, rad/s; 

α – kąt bocznego znoszenia opony, º; 

γ – kąt pochylenia koła względem nawierzchni drogi, º; 

β – kąt znoszenia pojazdu, º; 
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1. Wprowadzenie  

 

Prognozy na lata 2020-2030 dla rynku motoryzacyjnego przewidują umocnienie się 

aktualnego trendu automatyzacji jazdy i autonomizacji pojazdów samochodowych. 

Kadry menedżerskie wiodących marek zapowiadają w najbliższych 10 latach 

zintensyfikowanie testów prototypów i następnie wprowadzenie do produkcji 

samochodów autonomicznych poziomu czwartego i piątego. Według klasyfikacji 

wprowadzonej przez SAE International do grupy czwartego stopnia zaliczają się pojazdy 

wysoko zautomatyzowane, w których komputer samodzielnie prowadzi samochód przy 

sprzyjających warunkach zewnętrznych, natomiast interwencja kierowcy jest wymagana 

tylko w niektórych przypadkach (np. wtedy, gdy krawędź jezdni jest ledwo widoczna i nie 

może zostać jednoznacznie wykryta przez system). Z założenia pojazdy piątego stopnia 

będą całkowicie autonomiczne. Zostaną pozbawione klasycznego interfejsu sterowania, 

a udział człowieka będzie się sprowadzał do wprowadzenia miejsca docelowego 

podróży.  

 
Rys. 1.1. Czujniki i elementy wykonawcze systemów bezpieczeństwa czynnego w samochodzie 

Audi A8 D5 [si1] 

 

Głównymi przesłankami wprowadzenia na rynek pojazdów autonomicznych 

wyższego stopnia są [si2]: 

‐ bezpieczeństwo: zredukowanie liczby wypadków spowodowanych ludzkimi 

błędami, 
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‐ wydajność i cele środowiskowe: zwiększenie efektywności systemu 

transportowego i skrócenie czasu spędzonego w korkach, 

‐ uspokojenie ruchu, które zmniejszy zużycie energii oraz emisję pojazdów,  

‐ komfort: umożliwienie użytkownikom wykonywania innych czynności niż 

prowadzenie samochodu, podczas gdy układ autonomiczny jest aktywny, 

‐ rozszerzenie dostępności: zapewnienie mobilności osobom niepełnosprawnym 

i starszym,  

‐ zrównoważona mobilność: ułatwienie dostępu do centrów aglomeracji dzięki car 

sharingowi. 

 

Choć wielu ekspertów sceptycznie podchodzi do możliwości wprowadzenia 

pojazdów kategorii 5 do ruchu drogowego, szczególnie w tak niedalekiej przyszłości, to 

nie można nie doceniać aktualnych działań producentów w tym kierunku. W 2018 r. 

BMW wydało 7 mld euro na prace rozwojowe nad pojazdami elektrycznymi 

i autonomicznymi. W 2017 r. Audi zaprezentowało nową generację modelu A8 (D5), 

który został pierwszym seryjnie produkowanym samochodem kategorii 3 (rys 1.1.). 

Funkcja Audi Traffic Jam Pilot pozwala na całkowicie autonomiczną jazdę po 

jednokierunkowych drogach wielopasmowych z maksymalną prędkością 60 km/h.  

 

 

Rys. 1.2. Rodzaje komponentów elektronicznych stosowane we współczesnej motoryzacji [si3] 

 

Równie istotne dla kierunku rozwoju motoryzacji jest wprowadzanie dużej liczby 

systemów wspomagających jazdę (np. asystent awaryjnego hamowania, adaptacyjny 

tempomat, asystent pasa ruchu, system automatycznego parkowania) także do 

samochodów niższych klas. Nie byłoby to możliwe bez ogromnego postępu 
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technicznego i technologicznego w obszarze mikrokontrolerów i czujników 

elektronicznych. Miniaturyzacja tranzystorowych układów scalonych i mikroukładów 

elektromechanicznych (MEMS), postępująca zgodnie z prawem Moore’a, pozwala na 

upakowanie w obudowie wielkości współczesnego smartfona czujników o dokładności 

większej niż profesjonalna aparatura pomiarowa ubiegłego wieku (rys. 1.2.). Rynek 

MEMS i czujników elektronicznych dla branży Automotive w 2016 roku był warty 11 

miliardów dolarów, a do 2025 roku spodziewany jest jego wzrost do kwoty 20 

miliardów $. 

Dążenie do maksymalnej autonomizacji pojazdów i błyskawiczny wzrost liczby 

wykorzystywanych czujników przy jednoczesnym malejącym ich koszcie pozwala 

sądzić, że kolejnym nieuniknionym krokiem w rozwoju systemów bezpieczeństwa 

czynnego będzie predykcja i estymacja warunków panujących na drodze. Radary, lidary 

i czujniki optyczne dostarczają istotne dane o innych użytkownikach ruchu, 

przeszkodach czy ukształtowaniu terenu i dzięki wykorzystaniu modeli zachowań 

pozwalają przewidywać potencjalnie niebezpieczne sytuacje drogowe. Czujniki te nie są 

w stanie zapewnić systemowi danych takich jak np. wartość współczynnika 

przyczepności, który ma kluczowe znaczenie dla właściwości jezdnych pojazdu, a co za 

tym idzie bezpieczeństwa czynnego. Mając na uwadze powyższe wnioski oraz prognozy 

dotyczące kierunku rozwoju motoryzacji celowe wydaje się zaprojektowanie 

innowacyjnego układu pomiarowego, który przy koszcie akceptowalnym dla seryjnie 

produkowanych pojazdów pozwoli w czasie rzeczywistym estymować charakterystyki sił 

stycznych opon dostarczając dodatkowe dane do systemów Active Safety. 

Właściwe sformułowanie modelu opony pneumatycznej oraz estymacja jej 

charakterystyk [1, 2, 3] jest kluczowa w zagadnieniach symulacji ruchu pojazdów 

samochodowych. Opony, jako jedyny element pośredniczący w przenoszeniu sił 

pomiędzy bryłą samochodu a nawierzchnią, są w dużej mierze odpowiedzialne za 

właściwości jezdne pojazdu [4, 5, 6]. Znajomość zasad działania obiektu badawczego 

jakim jest opona, jest podstawą do analizy ruchu pojazdu [7, 8]. W celu poprawnego 

zamodelowania współpracy ogumionego koła z różnymi typami nawierzchni konieczne 

jest uwzględnienie wpływu wielu parametrów pracy opony (siły pionowej, kąta 

znoszenia, poślizgu wzdłużnego, temperatury itp., (rys. 1.3.)) na generowane przez nią 

siły [9, 10].  
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Rys. 1.3. Zmienne modelu opony Fx – obwodowa siła tarcia, Fy – boczna siła tarcia, Fz – siła 

pionowa, Mx – moment przechylający, My – moment oporów, Mz – moment stabilizujący, S – 

środek koła, α – kąt znoszenia, Oy – oś obrotu koła, Ω – prędkość kątowa, vs – prędkość środka 

koła, γ – kąt pochylenia 

 

Z uwagi na skomplikowaną budowę opony oraz użycie do jej produkcji materiałów 

o różnorodnych właściwościach, stworzenie jednego modelu symulacyjnego, idealnego 

dla wszystkich typów badań jest niemożliwe. W ciągu ostatnich 30 lat stworzono wiele 

modeli opon zarówno strukturalnych jak i empirycznych (rys. 1.4.) [11, 10, 12, 13, 14], 

które w zależności od stopnia złożoności i częstotliwości wymuszeń znajdują 

zastosowanie przy zróżnicowanych analizach obiektu badawczego. Zagadnienie 

modelowania opony nie polega jednak tylko na wyborze odpowiedniego modelu dla 

rozwiązywanego problemu. 
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Rys. 1.4. Zastosowanie różnych typów modeli opon w zależności od wymagań [11] 

 

Konieczne jest także wprowadzenie do modelu charakterystyk jak najbardziej 

zbliżonych do rzeczywistego obiektu badań (rys. 1.5.). Charakterystyki te uzyskać 

można przeprowadzając badania stanowiskowe opony, badania drogowe lub 

wykorzystując charakterystyki podobnej opony zawarte w literaturze [15, 16, 17, 10]. 

Wymienione źródła informacji mogą być z powodzeniem wykorzystywane przy 

modelowaniu opony współpracującej z nieodkształcalną nawierzchnią. Zarówno badania 

stanowiskowe jak i dostępna literatura nie zapewniają natomiast wystarczających 

informacji na temat sił generowanych przez opony na nawierzchniach odkształcalnych 

[18, 19, 20]. Dążąc do uzyskania dużej dokładności modelu współpracy opony z luźną 

nawierzchnią celowe wydaje się rozwinięcie metod badań drogowych umożliwiających 

estymację parametrów opony w warunkach rzeczywistych.  

 

 

Rys. 1.5. Różne sposoby parametryzacji modelu opony [15] 
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Dotychczasowa działalność naukowa autora związana jest z badaniem i symulacją 

dynamiki pojazdów samochodowych, przy wykorzystaniu modelu jednośladowego 

(rys. 1.6.). Szczególną uwagę poświęcono manewrom wykorzystującym nieliniowy 

zakres charakterystyk przyczepności opon, które są wykorzystywane np. w sportach 

motorowych [8, 21, 22, 23, 24, 25].  

 

Rys. 1.6. Schemat rowerowego modelu samochodu o pięciu stopniach swobody (xb, yb, Ψ, ϕp, ϕt) 

[23] 

 
Rys. 1.7. Wstępne badania drogowe weryfikujące poprawność sformułowania modelu 

W ramach pracy magisterskiej „Przejściowe stany nadsterowności podsterownego 

samochodu z przednim napędem” [23] zrealizowano następujący zakres prac: 

‐ sformułowanie założeń do modelu obliczeniowego pojazdu, 

‐ dobór modelu opony, 

‐ wprowadzenie równań ruchu pojazdu, 
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‐ estymację parametrów modelu, 

‐ badania symulacyjne kierowalności i stateczności pojazdu, 

‐ analizę wrażliwości modelu w manewrach wywołujących nadsterowność, 

‐ montaż i kalibrację aparatury pomiarowej w samochodzie testowym (rys. 1.7.) 

‐ testy drogowe dla prostych manewrów takich jak rozpędzanie i hamowanie na 

wprost, jazda po łuku o stałym promieniu, typowe wymuszenia kierownicą itp., 

‐ testy drogowe dla manewrów wywołujących przejściowe stany nadsterowności, 

‐ weryfikację poprawności sformułowania modelu poprzez zestawienie wyników 

symulacji z przebiegami czasowymi zarejestrowanymi podczas prób drogowych, 

‐ analizę wyników. 

 

Poniżej przedstawiono przebiegi czasowe z symulacji oraz testu drogowego dla 

przykładowego manewru „Scandinavian Flick” wywołującego nadsterowność 

samochodu (rys. 1.8.). 

 

 

Rys. 1.8. Porównanie przebiegów czasowych z pomiarów drogowych i symulacji manewru 

skrętu „ze zwodem” dla samochodu Peugeot 106: a) sterowanie gazem i hamulcem; b) pręd-

kość wzdłużna; c) sterowanie kierownicą; d) przyspieszenie poprzeczne; e) prędkość kątowa ru-

chu odchylania (Ψp max); f) kąt znoszenia środka masy pojazdu 

Jest to manewr wywodzący się z rajdowej techniki pokonywania zakrętów na luźnej 

nawierzchni, zapoczątkowanej przez skandynawskich kierowców w latach 
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sześćdziesiątych. Inne nazwy to: wahadło, finnish flick, fish hook, pendulum turn. 

Obejmuje on odpowiednio zdefiniowane wymuszenie obrotu kierownicą oraz 

operowanie pedałem przyspieszenia. Porównanie przebiegów czasowych z symulacji 

(linie ciągłe) i z badań drogowych (linie przerywane) przedstawiono na rysunku 1.8. 

Próbę wymuszenia kierownicą z „przerzuceniem” rozpoczęto z prędkością ok. 64 km/h, 

z przepustnicą otwartą w 34%. W czasie t=0.9 s puszczono pedał przyspieszenia 

i jednocześnie rozpoczęto sinusoidalne wymuszenie kierownicą o ok. 200° w prawo, 

a następnie skokowe o podobny kąt w lewo. Charakter przebiegów czasowych 

mierzonych sygnałów oraz wyników przeprowadzonych symulacji jest bardzo zbliżony, 

a niewielkie różnice dotyczą przebiegu funkcji kąta znoszenia. W symulacji jest on 

opóźniony w fazie w stosunku do wyników badań o ok. 0,5 sek. Maksymalny kąt 

znoszenia w czasie symulacji osiąga ponad 40° i ma tendencję do zwiększania się. 

 

 

Rys. 1.9. Symulowany tor ruchu środka masy pojazdu w próbie skrętu ze zwodem 

 

Na podstawie symulowanego toru ruchu pojazdu (rys. 1.9.), obserwacji z badań 

drogowych oraz wartości kąta znoszenia i prędkości kątowej ruchu odchylania możemy 

ocenić, że badany pojazd zachował się nadsterownie i osiągnął kąt znoszenia, przy 

którym kontrolowanie trajektorii ruchu jest możliwe w bardzo niewielkim stopniu [23]. 

Zrealizowane badania potwierdziły zasadność wyboru modelu jednośladowego dla 

wybranych zastosowań na nawierzchniach nieodkształcalnych (rys. 1.6.) [23, 26] jako 

właściwego kompromisu pomiędzy dokładnością wyników a czasem obliczeń. Dalszy 

postęp wspomagania komputerowego jest możliwy poprzez zastosowanie 

wielobryłowego modelu samochodu (ok. 30 stopni swobody) oraz zawansowanych 

modeli kierowcy i opon. Przykładem może być środowisko obliczeniowe „miMA” do 
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optymalizacji w zastosowaniach motorsportowych, które jest rozwijane przez dr inż. 

Michała Maniowskiego (Politechnika Krakowska). Zaimplementowano w nim między 

innymi model Nissana 200SX optymalizowanego do konkurencji driftingowych 

(rys. 1.10.)[27], Forda Focusa ST170 optymalizowanego pod tor wyścigowy (rys. 

1.11.)[28] czy BMW E36 325i z modelem termicznym opon typu semi-slick (rys. 1.12.) 

[29]. 

 

.  

Rys. 1.10. Model miMA Nissana 240SX do konkurencji driftingowych [27] 

 

Rys. 1.11. Model miMA Forda Focusa ST170 optymalizowanego pod wyścigi [28] 
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Rys. 1.12. Model miMA BMW e36 325i optymalizowanego pod wyścigi [29] 

 

Na dalszym etapie pracy symulacje złożonych manewrów na różnych typach 

nawierzchni i przy dużych kątach znoszenia (rys. 1.13.) ujawniły potrzebę 

zmodyfikowania dotychczas stosowanego semi-empirycznego modelu „Magic Formula” 

Pacejki [10, 26, 30]. Efektywne czasowo pokonanie zdefiniowanego zakrętu na suchej 

i mokrej asfaltowej nawierzchni wymagało utrzymywania około 10% poślizgu 

wzdłużnego i około 7º kąta znoszenia, co zapewniło maksymalne siły styczne opony 

i najkrótszy czas przejazdu. Optymalne wartości tych parametrów zależą od wielu 

czynników, m.in. konstrukcji opony i układu zawieszenia, siły nacisku, parametrów 

nawierzchni, parametrów eksploatacyjnych opony itp.   

Porównanie efektywności różnych technik pokonywania łuku o tej samej geometrii, 

ale na nawierzchni szutrowej potwierdziło słuszność wykorzystywania dużych kątów 

znoszenia opon (ponad 20º) dla których wartości współczynnika przyczepności są 

najwyższe i najbardziej stabilne. Mimo uzyskania spodziewanych wyników analizy, 

zgodnych z doświadczeniem autorów [26], nie udało się odnaleźć w literaturze 

charakterystyk opon wyczynowych, które można by było wprowadzić do używanego 

modelu. 
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Rys. 1.13. Porównanie przejazdów prawego łuku różnymi technikami na szutrowej nawierzchni 

 

Uzyskanie pożądanej dokładności odwzorowania manewrów przy zaburzonej 

stateczności pojazdu wymaga pozyskania charakterystyk przyczepności opony 

w ekstremalnych warunkach eksploatacji. W tym celu rozpatrzono możliwości pomiaru 

sił stycznych generowanych przez oponę przy użyciu własnej aparatury lub urządzeń 

wypożyczonych oraz wykorzystanie dostępnych stanowisk badawczych.  
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2. Przegląd literatury 

 

Problematyka modelowania współpracy opon pneumatycznych z nawierzchnią 

odkształcalną jest często poruszana w kontekście pojazdów terenowych, rolniczych 

i wojskowych (rys. 2.1.). Rzadziej spotykane są opracowania odnoszące się do 

standardowych lub sportowych pojazdów samochodowych. Mimo, że mechanika zjawisk 

zachodzących w śladzie opony niezależnie od typu pojazdu jest podobna, różnice 

ilościowe i jakościowe wynikające z innego nacisku pionowego, wzoru bieżnika, czy 

struktury nawierzchni praktycznie uniemożliwiają zaadoptowanie wyników pomiarów 

z literatury na potrzebny tworzonego modelu. 

 

 
Rys. 2.1. Pojazd badawczy podczas testów na nawierzchni szutrowej 

 

Łatwo dostępne urządzenia do pomiaru sił generowanych przez opony, takie jak 

stanowiska bębnowe, czy przyczepy dynamometryczne, ze względu na znaczną zmianę 

warunków pracy opony dają zgrubny obraz jej charakterystyk.  

Główną wadą, stosowanych od lat 30-tych ubiegłego wieku, stanowisk bębnowych 

jest zmiana kształtu powierzchni kontaktu opony z nawierzchnią. W celu uzyskania 

warunków bardziej zbliżonych do rzeczywistych stosuje się bębny o możliwie dużej 

średnicy lub o bieżni wewnętrznej. Najczęściej stosowane bębny o powierzchni stalowej 

zapewniają większą przyczepność opony niż nawierzchnia typowej asfaltowej drogi. 

Częściowym rozwiązaniem problemu zwiększonej przyczepności jest zastosowanie 

dodatkowej warstwy napylanej na bęben ze strukturą o większej chropowatości. Brak 

możliwości odtworzenia warunków nawierzchni luźnej na stanowisku bębnowym 

wyklucza zasadność użycia tej metody pomiarowej do założonego celu. 
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Przyczepy dynamometryczne są wykorzystywane głównie do oceny parametrów 

drogi poprzez pomiar współczynnika przyczepności nawierzchni w kierunku wzdłużnym. 

Nie umożliwiają one dowolnego kształtowania siły nacisku ani zmiany kąta znoszenia. 

Kontrolowanie stanu ruchu przyczepki na nawierzchni luźnej jest dodatkowym 

utrudnieniem. 

 

 

Rys. 2.2. Zastosowanie piasty pomiarowej w bolidzie F1 Renault R31 [si4] 

 

Najnowsze tendencje światowe, w zakresie badania opon pneumatycznych, 

zmierzają do pomiarów w warunkach rzeczywistych. Najczęściej stosowanym 

rozwiązaniem jest piasta pomiarowa (np. firmy Kistler [si5], rysunek 2.2.), która pozwala 

na bezpośredni pomiar sześciu składowych obciążenia w punkcie środku koła. 

Przetwornik z elementami piezoelektrycznymi mocowany jest między piastę, 

a specjalnie w tym celu wykonaną obręcz koła. Pomiar może być wykonywany zarówno 

na stanowisku badawczym jak i podczas prób drogowych. Niewątpliwymi wadami piasty 

pomiarowej są: mała odporność na trudne warunki pracy; wysoki koszt zakupu (ponad 

100 000 €); konieczność znacznej zmiany konstrukcyjnej obręczy koła, 

a w szczególności znaczne zwiększenie masy nieresorowanej (o kilka lub kilkanaście 

kilogramów).  

Rozszerzeniem rozwiązania z piastą pomiarową są tzw. mobilne laboratoria do 

testowania opon najczęściej zabudowane w naczepie ciągniętej przez ciągnik siodłowy 

(rys. 2.3. i rys. 2.4.) [31]. Koło poprzez piastę pomiarową jest przymocowane do stalowej 

ramy zawieszonej na miechach powietrznych. Obręcz z badaną oponą nie jest kołem 
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jezdnym pojazdu, dzięki czemu możliwa jest płynna zmiana w dużym zakresie: kąta 

pochylenia, kąta znoszenia, prędkości obwodowej i siły nacisku, bez znacznego 

zaburzenia ruchu całego pojazdu. 

 

 

Rys. 2.3. Mobilne laboratorium do testowania opon [28] 

 

Aktualnie jest to najdokładniejsza ze stosowanych metod wyznaczania 

charakterystyk opony, jednak koszt zakupu oraz eksploatacji takiego stanowiska może 

być czynnikiem dyskwalifikującym je dla wielu zastosowań. Innymi wadami są: zmiana 

warunków pracy opony względem rzeczywistych (inna kinematyka układu zawieszenia 

i charakterystyka modułu resorująco-tłumiącego), niewielka prędkość maksymalna, 

a także konieczność przeprowadzania badań na równej nawierzchni drogi.  
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Rys. 2.4. Układ zawieszenia badanego koła w mobilnym laboratorium do testowania opon [si6] 

 

Przedstawione powyżej sposoby pomiaru obciążenia koła wiążą się z dużą zmianą 

konstrukcji układu prowadzącego koło względem układu oryginalnego. W celu 

przeprowadzenia pomiarów w rzeczywistych warunkach pracy opony, uwzględniających 

kinematykę i właściwości sprężynująco-tłumiące zawieszenia, zasadne jest 

przystosowanie istniejących elementów układu do pomiaru sił w nich występujących.  

Wiodące trendy w poszukiwaniu alternatywnych (do wyżej wymienionych) sposobów 

estymacji sił stycznych opony, zmierzają w kierunku dwóch odmiennych podejść do 

problemu. Pierwsze z nich, potocznie zwane inteligentną oponą, polega na 

umieszczeniu wewnątrz karkasu opony bezprzewodowych czujników dostarczających 

danych komputerowi pokładowemu samochodu (w zastosowaniach produkcyjnych) lub 

układowi pomiarowemu (w zastosowaniach badawczych). Najprostsze układy tego typu 

umożliwiają jedynie monitorowanie ciśnienia pompowania i temperatury opony (np. 

Continental ContiPressureCheck™, rysunek 2.5.) oraz udostępnianie tych informacji w 

sieci telematycznej [si7].  
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Rys. 2.5. Czujnik ciśnienia i temperatury w inteligentnej  oponie Continental [si7] 

 

Prototypowe wersje układów wyposażone są w czujniki powierzchniowych fal 

akustycznych [32]. Ich typowym zastosowaniem w branży motoryzacyjnej są dokładne 

pomiary prędkości obrotowych (np. w silniku czy układzie napędowym). Czujniki SAW 

wykorzystują zjawisko zmiany częstotliwości rezonansowej wywoływanej zmianą 

naprężenia podłoża czujnika i czasem propagacji fali dźwiękowej w podłożu. 

Analogicznie na podstawie deformacji elementów bieżnika i stanu naprężenia opony 

można estymować współczynnik przyczepności. Utrudnieniem dla tej transformacji jest 

nieliniowa zależność odkształcenia od naprężenia oraz histereza materiałów lepko-

sprężystych z których w znacznej części zbudowana jest opona. Innymi problemami w 

tej metodzie są: przesunięcie punktu styku opony z nawierzchnią z dala od czujnika SAW 

w stanie obciążenia poprzecznego, dostarczenie zasilania do czujników zabudowanych 

w oponie, opóźnienie w transmisji danych oraz efekt Halla utrudniający pomiary 

dynamiczne. Dodatkowo układ w konkretnej aplikacji trzeba „nauczyć” rozpoznawać 

różne typy nawierzchni i odpowiadające im współczynniki przyczepności, korzystając 

przy tym z konkurencyjnych metod estymacji sił stycznych opony (np. piasty 

pomiarowej).   

Drugą koncepcją, nad którą intensywne prace prowadzone są między innymi na 

Uniwersytecie w Pawii, jest zastosowanie zaawansowanego algorytmu obliczeniowo-

symulującego i wykorzystanie danych jedynie z tych czujników, które znajdują się na 

wyposażeniu współczesnych samochodów produkcyjnych (akcelerometry, żyroskopy, 

czujniki prędkości obrotowej kół, mapy momentu obrotowego silnika itp.). Algorytm 

wykorzystuje jednośladowy model pojazdu rozszerzony o quasi-statyczne efekty 



24 

 

przechyłu wzdłużnego i poprzecznego nadwozia. Model matematyczny bazujący na 

sterowaniu z reżimem ślizgowym [33] z układem dwóch obserwatorów zredukowanego 

rzędu ze sprzężeniem zwrotnym w czasie rzeczywistym estymuje siły styczne opony. W 

celu wygładzenia drgań o wysokiej częstotliwości pochodzących od algorytmu 

ślizgowego (zjawisko chatteringu) dane wyjściowe z obserwatora są traktowane jak 

sygnał z wirtualnego czujnika i razem z sygnałami z czujników fizycznych przetwarzane 

przez rozszerzony filtr Kalmana (EKF) (34). Mimo obiecującej korelacji wyników 

estymacji z przebiegami z pomiarów drogowych metoda ta nadal wymaga dopracowania 

w obszarach: dużej mocy obliczeniowej wymaganej do jej działania w czasie 

rzeczywistym, znalezienia kompromisu pomiędzy dokładnością, wygładzeniem 

sygnałów a przesunięciem fazowym oraz poprawności działania w manewrach o dużej 

dynamice poprzecznej i przy dużym poślizgu opony. Mając na uwadze ograniczenia obu 

metod celowe wydaje się poszukiwanie rozwiązania łączącego zalety przytoczonych 

rozwiązań, bazującego w podobnym stopniu na dodatkowych pomiarach parametrów 

ruchu pojazdu i modelu obliczeniowym. Dodatkowo pożądane jest zachowanie małego 

obciążenia obliczeniowego, dużej dokładności estymacji w nieliniowych zakresach 

charakterystyk opony, ograniczenia kosztów oraz nakładu pracy poprzez korzystanie 

z dostępnych i sprawdzonych już metod badawczych.  

Badania w zakresie tensometrycznego pomiaru sił wewnętrznych w układzie 

zawieszenia są prowadzone od wielu lat, np. pod kątem doboru momentu wspomagania 

w układzie kierowniczym [35], czy oceny skuteczności tłumienia drgań kół i nadwozia 

[36]. Zaproponowane w pracy rozwiązanie jest rozwinięciem powyższej idei pomiaru 

reakcji wewnętrznych w drążkach kierowniczych i wahaczach o pomiar parametrów 

ruchu pojazdu oraz pozycji układu zawieszenia.  
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3. Cel i zakres pracy 

 

Głównym celem naukowo-badawczym rozprawy jest opracowanie metody pomiaru 

przestrzennego obciążenia koła jezdnego podczas ruchu samochodu, przy założeniu że 

szukane jest obciążenie zewnętrzne koła, a dane jest obciążenie wewnętrzne oraz 

wymiary mechanizmu i stan kinematyczny ruchu koła. W pracy przedstawiono przykład 

wykorzystujący mechanizm zawieszenia z kolumną prowadzącą. Układ umożliwia 

wyznaczenie charakterystyk sił stycznych opony, które mogą zostać użyte np. do 

estymacji parametrów wirtualnego modelu opony w warunkach pracy obiektu 

rzeczywistego. Praca została podzielona na cztery części odpowiadające kolejnym 

etapom opracowania układu. 

Pierwsza, poświęcona zagadnieniom teoretycznym obejmuje: przegląd i analizę 

literatury, podsumowanie tematów dotychczas zrealizowanych przez autora, 

zestawienie i porównanie znanych metod wyznaczania charakterystyki opon oraz opis 

techniczny samochodu będącego obiektem badań. 

Druga przedstawia proces opracowania metody obliczeniowej. Zawiera analizę 

dokładności układu pomiarowego, opisuje zadania zrealizowane w ramach 

przygotowania układu pomiarowego: sformułowanie algorytmu obliczeniowego, 

zamodelowanie kinematyki układu zawieszenia, dobór aparatury pomiarowej 

i modyfikacje podzespołów samochodu wykonane w celu zamontowania czujników. 

Na część symulacyjno- obliczeniową składają się: dopasowanie modelu zawieszenia 

do rzeczywistego obiektu poprzez wprowadzenie współrzędnych konfiguracyjnych oraz 

porównanie zamodelowanych i zmierzonych charakterystyk kinematycznych 

mechanizmu, sformułowanie zadania statyki dla różnych położeń mechanizmu 

zawieszenia, przeprowadzenie obliczeń numerycznych obciążeń wewnętrznych 

mechanizmu dla przykładowych obciążeń zewnętrznych.  

W ostatnim rozdziale pracy przedstawiono proces oddzielnego wzorcowania 

czujników oraz kalibracji całego układu pomiarowego zabudowanego w samochodzie, 

a także opis budowy i działania przygotowanych do tego celu stanowisk. Zawarto analizę 

wyników przeprowadzonych prób drogowych, ocenę użyteczności układu oraz 

podsumowanie.   

Na podstawie analizy literatury oraz wyników prac własnych sformułowano 

następującą tezę pracy: 

 

Istnieje możliwość estymacji sześciu składowych obciążenia koła w punkcie 

styku opony z nawierzchnią wykorzystując pomiary reakcji wewnętrznych 

w wahaczach, drążku kierowniczym i górnym mocowaniu kolumny prowadzącej 

oraz parametry ruchu pojazdu i pozycję układu zawieszenia.  
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4. Metoda pomiaru przestrzennego obciążenia koła jezdnego 

samochodu 

 

W celu estymacji charakterystyk przyczepności opony, w rzeczywistych warunkach 

pracy, zaprojektowano i zabudowano w pojeździe testowym innowacyjny układ 

pomiarowy (rys. 4.1.). Opracowano metodę pomiaru przestrzennego obciążenia koła 

jezdnego podczas ruchu samochodu, wykorzystującą istniejący mechanizm zawieszenia 

z kolumną prowadzącą. Metoda ta ma charakter pośredni i bazuje na pomiarze sił 

wewnętrznych i współrzędnych konfiguracyjnych mechanizmu prowadzenia koła 

samochodu. Na tej podstawie możliwa jest estymacja wybranych składowych obciążenia 

na kole jezdnym samochodu w warunkach ruchu. Głównymi zaletami metody są niskie 

koszty i najlepsze odwzorowanie warunków pracy opony.  

 

Przyjęto następujące założenia do projektu układu pomiarowego: 

‐ szukane jest obciążenie zewnętrzne koła Wt, 

‐ dane jest obciążenie wewnętrzne R oraz wymiary mechanizmu i stan kinema-

tyczny ruchu koła, 

‐ pomiar jest możliwy podczas ruchu samochodu w trudnych warunkach i na róż-

nych typach nawierzchni, 

‐ montaż aparatury pomiarowej nie wpływa znacząco na kinematykę, właściwości 

sprężysto– tłumiące i masę nieresorowaną układu,  

‐ modyfikacja oryginalnych punktów mocowania nie jest konieczna, 

‐ koszt układu pomiarowego nie przekracza 10% ceny piasty pomiarowej, 

‐ niepewność estymacji jest mniejsza niż 5%, 

‐ wydajność modelu obliczeniowego pozwala na pracę w czasie rzeczywistym.  
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Rys. 4.1. Schemat blokowy rozwiązania problemu naukowego pomiaru obciążenia koła w czasie 

jazdy 
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Opis techniczny samochodu testowego 

  

 Obiektem badawczym omawianych prac był samochód osobowy Citroen Saxo 

VTS, który został przystosowany do startów w rajdach płaskich (rys. 4.2.). Samochód 

został pozbawiony zbędnych elementów wyposażenia wnętrza oraz zamontowano 

w nim klatkę bezpieczeństwa, fotele kubełkowe i pasy szelkowe. Te modyfikacje ułatwiły 

bezpieczne zamocowanie aparatury pomiarowej oraz jej obsługę podczas jazdy.  

 

Rys. 4.2. Rzuty ukośne samochodu testowego Citroen Saxo VTS 

 

Poniżej przedstawiono wybrane dane techniczne samochodu testowego (tab. 4.1.). 

Niektóre parametry znacznie odbiegają od fabrycznych więc osiągi zostały zmierzone 

samodzielnie. 

 

Tab. 4.1. Wybrane dane techniczne samochodu Citroen Saxo VTS 

Citroen Saxo VTS 1999 r. 

Wymiary zewnętrzne 

Rozstaw osi 2385 mm 

Długość 3737 mm 

Szerokość 1620 mm 

Wysokość 1330 mm 

Masa przypadająca na koła FL 306 kg, FR 300 kg, RL 148 kg, RR 146 kg 
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Typ nadwozia 3-drzwiowe, hatchback 

Współczynnik oporu powietrza 0,33 

Powierzchnia czołowa 1,83 m2 

Układ zawieszenia przedniego 

Typ zawieszenia Kolumna prowadząca (McPhersona) 

Moduł sprężynująco-tłumiący Sprężyny walcowe, amortyzatory jednorurowe 

Drążek stabilizatora Ø19 mm 

Rozmiar kół Obręcze 15”x7”, opony 195/50R15 

Układ zawieszenia tylnego 

Typ zawieszenia Belka skrętna z wahaczami wzdłużnymi 

Moduł sprężynująco-tłumiący 
Drążki skrętne Ø19 mm, amortyzatory jednoru-

rowe 

Drążek stabilizatora Ø22 mm 

Rozmiar kół Obręcze 15”x7”, opony 195/50R15 

Układ napędowy 

Silnik Rzędowy, 4-cylindrowy, 16-zaworowy 

Pojemność skokowa 1587 ccm 

Układ zasilania Wtrysk wielopunktowy 

Moc 160 KM 

Moment obrotowy 180 Nm 

Obroty maksymalne 8000 obr/min 

Skrzynia biegów Manualna, pięciobiegowa 

Mechanizm różnicowy Helikalny, samoblokujący 

Układ hamulcowy 

Hamulce przednie 
Tarcze wentylowane Ø283 mm, zaciski 4-tłocz-

kowe 

Hamulce tylne Tarcze pełne, Ø247 mm, zaciski 1-tłoczkowe 

Hamulec awaryjny Hydrauliczny 

Osiągi 

Czas rozpędzania do 100 km/h 6,5 s 

Prędkość maksymalna 175 km/h 
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Analiza mechanizmu prowadzenia koła (McPherson Saxo VTS) 

 

Samochód Citroen Saxo VTS został fabrycznie wyposażony na przedniej osi 

w zawieszenie z kolumną prowadzącą tzw. McPhersona (rys. 4.3.). Kolumna pełni 

jednocześnie funkcję prowadzącą, resorującą, tłumiącą i skręcającą. Za prowadzenie 

koła współodpowiada dolny wahacz poprzeczny trójkątny.  

 

 

Rys. 4.3. Przednie zawieszenie z kolumną prowadzącą testowego samochodu Citroen Saxo VTS 

(oryginalne rozwiązanie) 

 

Na potrzeby kinematycznej analizy mechanizmu trójwymiarowy model bryłowy 

(rys. 4.4.) został zaimplementowany w środowisku Matlab [37]. Model kinematyczny 

zawieszenia z kolumną prowadzącą i listwową przekładnią kierowniczą przygotowano 

zgodnie z poniższymi założeniami: 

‐ Zwrotnica koła jest połączona przegubami kulowymi z parą drążków wahacza 

dolnego (w punkcie B1), drążkiem kierowniczym (B3) i górnym mocowaniem 

kolumny (A4); 
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‐ dwa stopnie swobody zwrotnicy odpowiadają ruchowi resorowania (zmienna 

s wysokości kolumny) oraz ruchowi zataczania (zmienna p odpowiadająca 

przesunięciu zębatki przekładni kierowniczej); 

‐ dolny wahacz, dzięki specjalnej konstrukcji, może być traktowany jako złożenie 

dwóch osobnych drążków (B1A1 i B1A2) zakończonych łożyskami 

przegubowymi; 

‐ proste zadanie kinematyki jest rozwiązywane wykorzystując metodę wektorową 

[38]; 

‐ przeguby mechanizmu są idealne (bez tarcia i idealnie sztywne); 

‐ transformacje współrzędnych wektorów są tworzone na bieżąco, w zależności od 

położenia koła w układzie. 

Bazując na rysunkach technicznych, wymiarach podzespołów oraz bezpośrednich 

pomiarach dalmierzem laserowym wyznaczono współrzędne przegubów. Uzyskane 

wymiary przedstawione w tabeli 4.2. użyto jako dane wejściowe dla modelu zawieszenia. 

 

Tab. 4.2. Wymiary zawieszenia z kolumną prowadzącą przedniego koła Citroena Saxo 

Punkt Współrzędne [m] 

A1 [-0.067; 0.312; -0.100] 

A2 [-0.247; 0.303; -0.100] 

A3 [-0.128; 0.202; 0.290] 

A4 [-0.017; 0.502; 0.523] 

B [0.000; 0.635; 0.000] 

B1 [0.002; 0.603; -0.104] 

B3 [-0.135; 0.538; 0.291] 

B4 [-0.012; 0.540; 0.088] 

 

 

Przeprowadzono analizę charakterystyk kinematycznych, takich jak zmiana: 

zbieżności, kąta pochylenia, rozstawu kół i rozstawu osi w funkcji skoku zawieszenia 

(rys. 4.5.). 
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Rys. 4.4. Model kinematyczny zawieszenia z kolumną McPhersona wraz z oznaczeniem charak-

terystycznych punktów 

 

 

Rys. 4.5. Wykres zmiany zbieżności oraz kąta pochylenia kół przednich w funkcji skoku zawie-

szenia 
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W modelu założono maksymalny skok przedniego amortyzatora równy 100 mm. 

Zasymulowana zmiana zbieżności dla jednego koła wynosi 0,5°. Zmiana kąta pochylenia 

przy ruchu resorowania wynosi 1,6°. Dla pozycji konstrukcyjnej koło jest pochylone pod 

kątem -0,2°.  

 

Rys. 4.6. Wykres połówkowej zmiany rozstawu kół przednich w funkcji skoku zawieszenia 

 

Zmiana całkowitego rozstawu kół przednich wynosi 28 mm, natomiast zmiana 

rozstawu osi jest mniejsza niż 0,5 mm (rys. 4.6.).  

Otrzymane przebiegi są typowe dla tego rodzaju zawieszenia. Duża zmiana rozstawu 

kół przednich powoduje przy ruchach resorowania wystąpienie dodatkowych sił 

bocznych na styku opony z nawierzchnią, a co za tym idzie zmniejszenie przyczepności 

osi.  
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Nowa metoda pośredniego pomiaru obciążenia koła 

 

Do pomiaru przestrzennego obciążenia koła wykorzystano zmodyfikowany 

mechanizm zawieszenia. Przyjęto następujące założenia uproszczające do modelu 

obliczeniowego: 

‐ warunki quasi-statyczne (reakcje wewnętrzne w mechanizmie są obliczane w wa-

runkach statycznych); 

‐ mechanizm zawieszenia ma idealne przeguby i ogniwa; 

‐ zadanie kinematyki na położenie mechanizmu rozwiązano stosując tzw. metodę 

wektorową [38, 39]. 

 

Zadanie statyki dla określonego położenia mechanizmu, opisanego przez s - skok 

modułu oraz p – przesunięcie zębatki, można zapisać jako: 

 

W = JT R     (4.1) 

gdzie, 

  

W = [Fx Fy Fz Mx My Mz]T     (4.2) 

 

W – wektor przestrzennego obciążenia zredukowanego do środka koła; 

 

R = [R1 R2 R3 R4 R5 R6]T     (4.3) 

 

R – wektor obciążeń wewnętrznych mechanizmu; R1 – obciążenie w przegubie 

przedniego drążka wahacza; R2 – obciążenie w przegubie tylnego drążka wahacza; R3 

– obciążenie w drążku kierowniczym; R4, R5, R6 – obciążenia wzdłużne, poprzeczne 

i pionowe w górnym mocowaniu kolumny McPhersona), 

 

J – macierz Jacobiego dla zadania statyki mechanizmu równoległego [38, 39]. 

 

Równanie (1) opisuje liniową zależność pomiędzy szukanym obciążeniem zewnętrznym 

(W) a mierzonym obciążeniem wewnętrznym (R) w mechanizmie (rys. 4.7.). Macierz 

Jacobiego, wiążąca siły i momenty działające w środku koła z reakcjami w przegubach 

zawieszenia, jest wyznaczana dla określonej pozycji resorowania (s) i przemieszczenia 

zębatki układu kierowniczego (p). 

 

Współrzędne kartezjańskie (k) układu współrzędnych koła (rys. 4.7.) są następujące: 
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 𝒌 =

[
 
 
 
 
 
 
𝑏𝑥

𝑏𝑦

𝑏𝑧

𝛽𝑥

𝛽𝑦

𝛽𝑧]
 
 
 
 
 
 

 (4.4) 

gdzie:  

 

b – wektor pozycji środka koła [m]; 

β – wektor kątów orientacji koła [rad]. 

 

 

Rys. 4.7. Model kinematyczny zawieszenia z kolumną McPhersona wraz z oznaczeniem charak-

terystycznych punktów i sił 
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Zgodnie z rozpatrywaną strukturą kinematyczną zawieszenia, ruch zwrotnicy koła 

jest ograniczony więzami o następujących współrzędnych: 

 𝒒 =  

[
 
 
 
 
 
𝑑1

𝑑2

𝑑3

𝑎4𝑥

𝑎4𝑦

𝑎4𝑧]
 
 
 
 
 

 (4.5) 

 

Powyższe współrzędne (4.5) opisują ograniczenia ruchowe zwrotnicy związane ze 

stałą długością trzech drążków (di, i= 1..3) i niezmienną pozycją kinematycznej pary 

obrotowej górnego mocowania kolumny (a4x, a4y, a4z). Każdy drążek (i= 1..3) zawieszenia 

koła jest opisany następującymi wektorami: 

 

 𝒅𝒊 = 𝒃𝒊 − 𝒂𝒊 (4.6) 

O długości: 

 𝑑𝒊 = ‖𝒅𝒊‖[𝑚] (4.7) 

I wektorem jednostkowym: 

 �̂�𝒊 =
𝒅𝒊

𝑑𝑖
 (4.8) 

Kinematyczna zależność między wirtualną zmianą układu współrzędnych (4.4) i więzami 

(4.5) może być zapisana jako (4.9): 

 

 𝜕𝒒 = 𝑱𝜕𝒌 (4.9) 

 

Macierz jakobianowa (J) mechanizmu równoległego może być zdefiniowana jak poniżej: 

 

 𝑱 =

[
 
 
 
 
 
 
 [�̂�𝟏]

𝑇
[𝒃𝟏 × �̂�𝟏]

𝑻

[�̂�𝟐]
𝑇

[𝒃𝟏 × �̂�𝟐]
𝑻

[�̂�𝟑]
𝑇

[𝒃𝟑 × �̂�𝟑]
𝑻

[

1 −𝜀𝑧 𝜀𝑦

𝜀𝑧 1 −𝜀𝑥

−𝜀𝑦 𝜀𝑥 1
] −[�̃�𝟒]

]
 
 
 
 
 
 
 

𝟔𝒙𝟔

 (4.10) 

gdzie: 

 �̃�4 = [

0 −𝑎4,𝑧 𝑎4,𝑦

𝑎4,𝑧 0 −𝑎4,𝑥

−𝑎4,𝑦 𝑎4,𝑥 0
] (4.11)  
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�̃�4 – macierz skośnie symetryczna, 

εx, εy, εz  – kąty niewielkiego odchylenia [rad] orientacji czujnika siły w górnym mocowaniu 

kolumny (odpowiednio wokół osi x, y i z). 

 

Macierz jakobianowa (4.10) jest zależna od geometrii mechanizmu i obliczana dla 

określonego skoku resorowania zawieszenia (s) i pozycji listwy przekładni kierowniczej 

(p). Siły i momenty generowane w punkcie styku opony z nawierzchnią opisuje wektor 

obciążenia przestrzennego: 

 𝑾𝒕 = [𝐹𝑥  𝐹𝑦 𝐹𝑧 𝑀𝑥  𝑀𝑦 𝑀𝑧]
𝑇
 (4.12) 

 

Wektor obciążenia (4.12) dla warunków quasi-statycznych może zostać przesunięty do 

środka koła wzorem: 

 

 𝑾 = 𝑯 𝑾𝒕 (4.13) 

 

 𝑯 = [
[1]𝟑𝒙𝟑 [0]𝟑𝒙𝟑

[�̃�]𝟑𝒙𝟑 [1]𝟑𝒙𝟑
] (4.14) 

 

 �̃� = [
0
0

−𝑟𝑑

] (4.15) 

gdzie: 

rd – promień dynamiczny koła [m].  

 

Stosownie do przyjętych więzów (4.5) w mechanizmie zawieszenia, istnieje 6 sił reakcji 

(rys. 4.7.), które opisuje wektor R: 

 𝑹 = [𝑅1𝑅2 𝑅3 𝑅4 𝑅5 𝑅6]
𝑇 (4.16) 

gdzie:  

 
R1 – siła w przednim drążku wahacza (poprzecznym) [N]; 

R2 – siła w tylnym drążku wahacza (skośnym) [N];  

R3 – siła w drążku kierowniczym [N];  

R4, R5, R6 – podłużna, poprzeczna i pionowa siła w górnym mocowaniu kolumny [N]. 
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Po zastosowaniu zasady prac przygotowanych, która opisuje równowagę prac 

wykonanych przez obciążenia zewnętrzne i wewnętrzne, możemy zapisać: 

 𝑾𝑻𝜕𝒌 = 𝑹𝑇𝜕𝒒 (4.17) 

Po transformacji równania (4.17) i zastosowaniu zależności kinematycznych (4.9), 

zadanie statyki może być zapisane jako: 

 𝑾 = 𝑱𝑇𝑹 (4.18) 

Równanie (4.18) opisuje liniową zależność pomiędzy nieznanym obciążeniem 

zewnętrznym koła (W) i wewnętrznymi obciążeniami mechanizmu (R), które są 

mierzone. Dysponując wynikami pomiarów i znając położenie mechanizmu, po 

odwróceniu macierzy jakobianowej możemy rozwiązać tak zdefiniowane zadanie. 

 

W celu sprawdzenia poprawności sformułowania algorytmu obliczeniowego dla 

wybranych położeń mechanizmu wyznaczono przykładowe macierze jakobianowe.  
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Weryfikacja modelu obliczeniowego zadania statyki 

 

P1) Mechanizm w pozycji konstrukcyjnej, koła na wprost (rys. 4.7.) s=0, p=0. 

 

𝑱 =

[
 
 
 
 
 

0.1874 0.9818 −0.321 0.1031 −0.0195 0.0056
0.6170 0.7866 −0.0250 0.0826 −0.0642 0.0195

−0.0219 0.9986 0.0491 −0.2464 0.0010 −0.1303
𝟏. 𝟎𝟎𝟎𝟎 0 0 0 0.3936 0.1277

0 1.0000 0 −0.3936 0 0.0056
0 0 1.0000 −0.1277  0.0056 0 ]

 
 
 
 
 

 

 

Element i41 wynosi 1. Oznacza to, że stosunek siły wzdłużnej (przyłożonej w środku koła) 

do siły wzdłużnej w głównym mocowaniu kolumny prowadzącej wynosi 1:1. 

 

P2) Mechanizm zawieszenia 40 mm w kompresji (rys. 4.8.): s=0.04 m; p=0. 

 

Rys. 4.8. Widok modelu kinematycznego w położeniu P2 

 

𝑱 =

[
 
 
 
 
 
0.1876 0.9767 0.1039 0.0985 −0.0195 0.0054
0.6172 0.7827 0.0808 0.0790 −0.0642 0.0190
−0.211 0.9918 0.1261 −0.2534 0.0110 −0.1292
1.0000 0 0 0 0.3530 0.1256

0 1.0000 0 −0.3530 0 −0.0058
0 0 1.0000 −0.1256  0.0058 𝟎 ]
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Element i66 jest równy zero. Oznacza to, że nie ma chwilowego współczynnika 

przełożenia pomiędzy pionową siłą w górnym mocowaniu kolumny prowadzącej, 

a momentem obrotowym wokół osi Z (nie ma bezpośredniego powiązania między tymi 

wartościami).  

 

P3) Pozycja konstrukcyjna, koła skręcone w lewo (rys. 4.9.): s=0; p= -0.04 m. 

 

Rys. 4.9. Widok model kinematycznego w położeniu P3 

 

𝐽 =

[
 
 
 
 
 
0.1874 0.9818 −0.0321 0.1024 −0.0188 0.0220
0.6170 0.7866 −0.0250 0.0820 −0.0633 0.0316
0.0033 0.9994 0.0347 −0.2394 0.0042 −0.0971
1.0000 0 0 0 0.3942 0.1253

𝟎 1.0000 0 −0.3942 0 0.0116
0 0 1.0000 −0.1253  −0.0116 0 ]

 
 
 
 
 

 

 

Element i51 wynosi 0. Oznacza to, że chwilowy współczynnik przełożenia między siłą 

wzdłużną (przyłożoną w środku koła) a siłą poprzeczną w górnym mocowaniu kolumny 

prowadzącej jest równy 0 (nie ma bezpośredniego powiązania między tymi wartościami).  

 

Przykłady obciążeń wewnętrznych (R) obliczonych na podstawie obciążenia 

zewnętrznego przyłożonego w środku koła (W), w trzech różnych położeniach 
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mechanizmu przedstawiono w tabelach. Pozycje P1, P2 i P3 mechanizmu opisano 

powyżej przy okazji obliczania macierzy jakobianowych.   

 

Tab. 4.3. Dany stan obciążenia 1 oraz obliczone reakcje wewnętrzne mechanizmu 

 Stan obciążenia (W)  - siła pionowa 1000 [N] 

 W = [0 0 1000 N 0 0 0] 

Pozycja Reakcje wewnętrzne (R) [N] 

P1 R = [327.6 -81.2 2.0 -11.2 -259.7 1008.4] 

P2 R = [341.9 -83.9 1.9 -12.3 -270.2   971.0] 

P3 R = [367.2 -148.8 31.6 22.9 -275.0 1007.0] 
 

 
 

Stan obciążenia siłą pionową o wartości 1000 N wywołuję reakcję o największej 

wartości w górnym mocowaniu kolumny prowadzącej w kierunku pionowym (ok. 1000 

N) oraz w przednim drążku wahacza (ponad 300 N). W pozycji 3 (koła skręcone w lewo) 

wartość siły rozciągającej w wahaczu skośnym jest większa niż w pozycjach z kołami na 

wprost. 

 

Tab. 4.4. Dany stan obciążenia 2 oraz obliczone reakcje wewnętrzne mechanizmu 

 Stan obciążenia (W) - siła napędowa 1000 [N] 

 W = [1000 N 0 0 0 0 0] 

Pozycja Reakcje wewnętrzne (R) [N] 

P1 R = [-1544.5 1763.7 416.3 210.3 -286.7 -26.0] 

P2 R = [-1490.2 1731.0 421.6 220.2 -317.4 -38.1] 

P3 R = [-1557.9 1761.9 445.8 203.4 -302.0 -21.5] 

 

W stanie obciążenia siłą napędową o wartości 1000 N przedni drążek wahacza jest 

ściskany siłą o wartości ok. 1500 N natomiast tylny jest rozciągany ok. 1700 N. W drążku 

kierowniczym wartość reakcji ma blisko 400 N. Zmiana pozycji mechanizmu nieznacznie 

wpływa na wartości reakcji wewnętrznych. 

 

Tab. 4.5. Dany stan obciążenia 3 oraz obliczone reakcje wewnętrzne mechanizmu 

 Stan obciążenia (W)  - siła hamowania 1000 [N] 

 W = [-1000 N 0 0 0 280 Nm 0] 

Pozycja Reakcje wewnętrzne (R) [N] 

P1 R = [2318.2 -2897.8 12.6 353.8 -9.1    1.5] 

P2 R = [2360.4 -2958.8 36.4 384.0 -25.9 -10.9] 

P3 R = [2309.8 -2897.3 36.6 354.7 -25.3    0.6] 
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W stanie obciążenia siłą hamowania 1000 N i towarzyszącym jej momentem 280 Nm 

wokół osi y dwie znaczące reakcje wewnętrzne występują w obu drążkach wahacza. Siły 

te są blisko 1,5 razy większe niż w poprzednim przykładzie. Podczas hamowania przedni 

drążek wahacza jest rozciągany, a tylny ściskany. Reakcja w górnym mocowaniu 

kolumny prowadzącej w kierunku wzdłużnym jest prawie dwa razy większa niż przy sile 

napędowej. Pozostałe reakcje są bliskie zeru.  

 

Tab. 4.6. Dany stan obciążenia 4 oraz obliczone reakcje wewnętrzne mechanizmu 

 Stan obciążenia (W)  - jazda po łuku 

 W = [0 -1000 N 0 280 Nm 0 30 Nm] 

Pozycja Reakcje wewnętrzne (R) [N] 

P1 R = [-1720.9 514.3 -250.4 -0.3 535.1 -30.2] 

P2 R = [-1738.2 515.2 -249.9 2.9 542.4 -17.5] 

P3 R = [-1641.6 493.2 -435.7 4.7 659.1 -25.3] 
 

 

Obciążeniu siłą boczną (jak np. podczas jazdy ze stałą prędkością po łuku) towarzyszy 

moment wokół osi x (spowodowany przyłożeniem siły w punkcie styku opony 

z nawierzchnią) oraz moment wokół osi z (moment stabilizacyjny opony spowodowany 

wzdłużnym przesunięciem punktu styku w śladzie opony). W takim stanie obciążenia 

przedni drążek wahacza jest ściskany siłą ok. 1700 N a tylny rozciągany siłą ok. 500 N. 

Obciążenie drążka kierowniczego wzrasta o ok. 75% w pozycji ze skręconymi kołami.  

 

Analiza niepewności pomiarowej układu 

 

Każdy pomiar jest obarczony niepewnością. Wynik pomiaru jest kompletny tylko 

wtedy, gdy zawiera zarówno wartość wielkości mierzonej, jak i niepewność pomiaru 

związaną z tą wartością. Kiedy niepewność pomiarowa zostanie oszacowana, możliwe 

jest ocenienie przydatności pomiaru dla określonego zastosowania [41].  

Niepewność standardowa to niepewność wyniku pomiaru wyrażona w formie 

odchylenia standardowego. Złożona niepewność standardowa (całkowita) to 

niepewność standardowa wyniku pomiaru określana, gdy wynik ten jest otrzymywany ze 

zmierzonych bezpośrednio innych wielkości (niepewność pomiarów pośrednich 

obliczana z prawa przenoszenia niepewności pomiaru). Niepewność rozszerzona U(x) 

to wielkość określająca przedział wokół wyniku pomiaru, od którego oczekuje się, że 

obejmuje dużą część wartości, które w uzasadniony sposób można przypisać wielkości 

mierzonej. Należy podkreślić, że niepewność standardowa jednoznacznie określa wynik 

pomiaru, jednak niepewność rozszerzona służy do wnioskowania o zgodności wyniku 

pomiaru z wynikami uzyskanymi w innych warunkach lub z wartościami tablicowymi oraz 

do celów komercyjnych, do ustalania norm przemysłowych, bezpieczeństwa itp.  
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Pomiary wielkości mierzonych bezpośrednio można podzielić na pomiary wielkości 

wejściowych nieskorelowanych i skorelowanych. Pomiary nieskorelowane to pomiary, 

w których każdą wielkość fizyczną bezpośrednią mierzy się w innym, niezależnym 

doświadczeniu (np. pomiar przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła 

matematycznego).  

Pomiary skorelowane, to zgodnie z definicją pomiary wielkości w jakiś sposób 

wzajemnie zależnych. Pomiary takie polegają na zmierzeniu wszystkich wielkości 

wejściowych w tych samych warunkach, bez wprowadzania w tym czasie zmian 

w układzie pomiarowym (pomiar jednoczesny przy użyciu jednego zestawu 

doświadczalnego, w jednym doświadczeniu).  

 

Propagacja błędu (propagacja niepewności, przenoszenie się błędu) to statystyczne 

zjawisko występujące w operacjach dokonywanych na wartościach obarczonych 

błędem, np. błędem pomiaru. Propagacja błędu ma miejsce, kiedy mamy do czynienia 

z niedokładnością wielkości obliczonej na podstawie wielu pomiarów, na których 

dokonano pewnych działań algebraicznych. Błąd związany z każdą ze zmierzonych 

wartości wnosi swój wkład do błędu wielkości końcowej. Gdy zmienne są wartościami 

pomiarów eksperymentalnych, obarczone są wówczas niepewnością (błędem) ze 

względu na ograniczenia pomiarowe (np. precyzję urządzenia).  

Jako część przygotowania układu pomiarowego, istotnym etapem jest ocena wpływu 

składników na finalny wynik pomiaru. Dzięki temu zweryfikowana może zostać 

przydatność zaprojektowanego rozwiązania i wprowadzone dalsze usprawnienia. Dla 

przedstawionego układu pożądana jest niepewność pomiarowa poniżej 5%. 

Zaprojektowana metoda pomiarowa jest metodą pośrednią. Najpierw bezpośrednio 

mierzone są reakcje wewnętrzne (R) w mechanizmie, przy wykorzystaniu czujników 

tensometrycznych i piezoelektrycznych. Następnie otrzymane wyniki są transformowane 

przez macierz jakobianową tak jak zapisano we wzorze (4.18). Macierz jakobianowa jest 

obliczana na podstawie modelu kinematycznego zawieszenia i wprowadzonych do niego 

wymiarów i pozycji mechanizmu. Łańcuch możliwej akumulacji niepewności jest w tym 

przypadku dość długi. Z tego powodu przeprowadzona została analiza dokładności 

układu pod kątem następujących błędów pomiarowych [42]: 

‐ błąd pomiaru dla pojedynczych elementów, 

‐ błąd pomiaru dla całego mechanizmu zawieszenia po złożeniu,  

‐ błąd odwzorowania kinematyki zawieszenia w modelu, 

‐ błąd wynikający z założenia idealnych przegubów (w celu zwiększenia sztywno-

ści przegubów i zmniejszenia ich tarcia wewnętrznego zastosowano łożyska 

przegubowe), 

‐ wpływ zjawisk dynamicznych nieuwzględnionych przez quasi-statyczny model,  

‐ zakłócenia sygnału. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/B%C5%82%C4%85d_pomiaru
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzia%C5%82anie_algebraiczne
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Najbardziej znaczące źródła niepewności w układzie pomiarowym zostały 

przedstawione w tabeli. Źródła te można pogrupować według powiązania z 

następującymi zjawiskami. 

 

a) Urządzenia pomiarowe (numery od 1 do 6 w tabeli) 

 

W układzie wykorzystano cztery czujniki do pomiaru sześciu sił wewnętrznych 

mechanizmu. Siły osiowe w drążkach wahacza i drążku kierowniczym (R1, R2, R3) 

mierzono pełnymi mostkami tensometrycznymi. Założona niepewność pomiarów 

tensometrycznych wynosi ±1%. Trójskładnikowy piezoelektryczny czujnik siły 

wykorzystano do dynamicznych i quasi-statycznych pomiarów wszystkich trzech 

ortogonalnych składników siły działającej w górnym mocowaniu kolumny prowadzącej 

(R4, R5, R6). Czujnik posiada trzy pary elementów kwarcowych, z których jedna jest 

czuła na siłę ściskającą, a dwie pozostałe na siły poprzeczne w kierunku X i Y. Pomiar 

odbywa się praktycznie bez przemieszczenia. Mierzona siła jest przenoszona poprzez 

specjalną podkładkę na powierzchnię bazową czujnika poprzez tarcie statyczne. Górna 

płyta czujnika współpracuje z adapterem umieszczonym w łożysku przegubowym. 

Łańcuch pomiarowy jest unieruchomiony poprzez śrubę naciągową która przechodzi 

przez cylindryczny otwór w czujniku. Według danych producenta, niepewność 

pomiarowa czujnika wynosi ±0.05%.  

 

a) Proces pomiarowy i obliczeniowy (numery od 7 do 28 w tabeli) 

 

Proces transformacji danych jest obarczony błędem pomiaru współrzędnych 

przegubów elementów układu zawieszenia. Dokładność pomiaru współrzędnych 

przegubów zależy od wykorzystanego do tego celu narzędzia. Niektóre węzły są 

zabudowane i trudnodostępne np. współrzędne przekładni kierowniczej zamontowanej 

na ścianie grodziowej trudno wyznaczyć za pomocą prostych przyrządów takich jak 

przymiar liniowy. Im trudniejszy dostęp do przegubu w linii prostej od płaszczyzny 

odniesienia, tym większa jest niepewność pomiaru.  

Na potrzeby przeprowadzanych testów układu do pomiaru użyto przyrządów takich 

jak: taśma miernicza, pion, wysokościomierz, suwmiarka, dalmierz laserowy, przymiar 

liniowy, poziomica elektroniczna. Oszacowana dokładność pomiarów waha się od 1 do 

5 mm, w zależności od trudności wykonania pomiaru. Wszystkie pomiary współrzędnych 

położenia przegubów po stronie koła muszą być wykonane dla jednego, określonego 

skoku zawieszenia (s) oraz położenia listwy przekładni kierowniczej (p). Dla dalszego 

zwiększenia dokładności pomiarów, a co za tym idzie dokładności finalnego wyniku 

estymacji obciążenia, zalecane jest użycie przenośnego ramienia pomiarowego lub 

skanera 3D. 
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b) Obiekt pomiaru (nie zawarto w tabeli) 

 

Charakterystyki opony, będące głównym obiektem pomiaru, są silnie zależne od jej 

parametrów, zarówno trwałych jak i szybkozmiennych. Do parametrów trwałych możemy 

zaliczyć: promień swobodny opony, sztywność promieniowa opony, sztywność 

poprzeczna, sztywność obwodowa, współczynnik tarcia opona/nawierzchnia, 

współczynnik tłumienia wiskotycznego w oponie, współczynnik oporu toczenia opony itp. 

Przykładowe parametry szybkozmienne to m.in: ciśnienie wewnętrzne, temperatura 

bieżnika, histereza (zależna m.in. od temperatury), wysokość bieżnika (w niektórych 

przypadkach).  

Podczas badań drogowych należy kontrolować ciśnienie opon, stopień zużycia 

bieżnika i jego temperaturę. Zalecane jest użycie czujnika pirometrycznego do ciągłego 

pomiaru temperatury.  

 

c) Niepewność kalibracji (nie zawarto w tabeli) 

 

Kalibracja toru pomiarowego została przeprowadzona w dwóch etapach. 

W pierwszym etapie obiektem badania były wyizolowane, pojedyncze elementy układu 

pomiarowego.  

W drugim etapie kalibracja dotyczyła kompletnego układu zamontowanego 

w pojeździe badawczym i była przeprowadzona na przygotowanym do tego celu 

stanowisku badawczym.  

Dzięki temu zabiegowi zweryfikowano niepewności wynikające także ze sposobu 

zabudowania czujników. Do wyznaczenia współczynników kalibracji wykorzystano jako 

czujniki wzorcowe produkty firmy HBM.  

 Przewidywane źródła niepewności kalibracji to np.: pominięcie oporu łożysk płyty 

przesuwno-obrotowej, odchyłka kierunku działania zadawanej siły, użycie jako wzorzec 

czujników o tej samej klasie dokładności, co czujniki wzorcowane. 

 

d) Otoczenie (nie zawarto w tabeli) 

 

Zmiana temperatury i wilgotności ma istotny wpływ na stan nawierzchni drogi, a co 

za tym idzie charakterystyki obiektu badawczego. W przypadku przeprowadzania testów 

na nawierzchni luźnej istotne jest obserwowanie postępującego odkształcania gruntu. 

Wielokrotne powtórzenia tych samych manewrów mogą prowadzić do powstania kolein 

i muld, efektem czego jest zmiana obciążenia koła. 

W celu analizy wpływu rozważanych źródeł niepewności (tab. 4.7.) na dokładność 

estymowanego obciążenia kola (4.13) zastosowano liniowe prawo propagacji 

niepewności.  
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Rozważmy funkcję wielu zmiennych: 

 

 𝑦 = 𝑓(𝑥) (4.19) 

gdzie:  

 𝒙 = [𝑥1 𝑥2 …  𝑥𝑛]𝑇 (4.20) 

 

Założenia do poniższej analizy są następujące: 

‐ zmienne podlegają losowemu procesowi o normalnej dystrybucji (opisanej war-

tością średnią i odchyleniem standardowym); 

‐ zmienne losowe są niezależne; 

‐ odchylenia zmiennych są na tyle małe, że można je zlinearyzować. 

 

Przy powyższych założeniach, odchylenie standardowe (σ) wartości (y) funkcji (4.19) 

może być obliczone jako następująca funkcja odchyleń standardowych zmiennych 

funkcji: 

 𝜎(𝑦) = √∑ [𝑤𝑖 𝜎(𝑥𝑖)]
2𝑛

𝑖  (4.21) 

gdzie: 

 𝑤𝒊 =
𝜕𝑦

𝜕𝑥𝑖
 (4.22) 

𝑤𝑖 − współczynnik skalowania niepewności jako pochodna cząstkowa funkcji y 

względem xi 

 

Tab. 4.7. Rozkład niepewności względem ich źródeł 

Nr Źródło niepewności 
U-niepewność (99,7% prze-

dział pewności=3σ) 

Odchylenie standardowe 

(σ) 

Czujniki sił w drążkach (tensometry) 

1 R1 ±1% 10 N (dla siły 3kN) 

2 R2 ±1% 10 N (dla siły 3kN) 

3 R3 ±1% 10 N (dla siły 3kN) 

3-składowy czujnik siły w górnym mocowaniu kolumny 

4 R4 ±0.5% 5 N (dla siły 3kN) 

5 R5 ±0.7%  

6 R6 ±0.5% 5 N (dla siły 3kN) 

Koordynaty mechanizmu zawieszenia (po stronie nadwozia) 

7 a1x ±0.002 m 

U/3 

8 a1y ±0.002 m 

9 a1z ±0.002 m 

10 a2x ±0.002 m 

11 a2y ±0.002 m 

12 a2z ±0.002 m 
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13 a3x ±0.005 m 

14 a3y ±0.005 m 

15 a3z ±0.005 m 

16 a4x ±0.005 m 

17 a4y ±0.005 m 

18 a4z ±0.005 m 

Koordynaty mechanizmu zawieszenia (po stronie koła) 

19 b1x ±0.005 m 

U/3 

20 b1y ±0.005 m 

21 b1z ±0.005 m 

22 b3x ±0.005 m 

23 b3y ±0.005 m 

24 b3z ±0.005 m 

Orientacja trójskładnikowego czujnika siły 

25 εx ±0.02 rad 

U/3 26 εy ±0.02 rad 

27 εz ±0.02 rad 

Promień dynamiczny koła 

28 rd ±0.005 m U/3 

Algorytm obliczeniowy 

29 

model mechanizmu, tarcie 

w przegubach, zgodność 

mechanizmu z modelem, 

efekty dynamiczne 

?  

 

Rozważając niepewność pomiarową układu, najbardziej znaczące źródła 

niedokładności (tab. 4.7.) są analizowane poprzez obliczenia analityczne pochodnych 

cząstkowych (4.22) równania (4.21) w odniesieniu do: 

 𝒙 = [𝑅1 𝑅2 𝑅3 𝑅4 𝑅5 𝑅6 𝑎1𝑥 𝑎1𝑦 …  𝑟𝑑]
1𝑥28

𝑇
 (4.23) 

Przykłady numeryczne ukazują wyodrębniony wpływ wybranych spośród 28 wartości 

składowych (osobno mierzonych) (4.23) na estymowany wektor obciążenia (4.18). 

Wyniki zaprezentowano w formie wykresów Pareto współczynników rozszerzenia 

niepewności (4.22) dla trzech różnych stanów obciążenia. W przedstawionych 

przykładach odchylenia standardowe (σ) wartości mierzonych przez czujniki i wymiarów 

mechanizmu zostały przyjęte zgodnie z tabelą 4.7. Niepewność końcowego wyniku 

estymacji jest obliczana osobno, jako efekt: (i) niepewności pomiarowej czujników oraz 

(ii) wprowadzenia niedokładnych (4.18) współrzędnych mechanizmu. 
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Przykład obciążenia siłą wzdłużną 

 

Rozważając stan obciążenia siłą wzdłużną, wektor obciążenia przestrzennego (4.8)  

w śladzie opony lewego przedniego koła (rys. 4.7.) przyjęto jako: 

 

 𝑾𝒕 = [−3000; 0; 0; 0; 0; 0]𝑻 (4.24) 

 

Otrzymane współczynniki rozszerzenia niepewności (4.22) wyłącznie dla czujników 

sił (Tab.1, i-1, 2:6) przedstawiono na rysunku 4.10. Największy wpływ na dokładność 

finalnego wyniku estymacji ma pomiar siły x (R4) w górnym mocowaniu kolumny 

prowadzącej oraz pomiar reakcji w tylnym drążku wahacza (R2). Odchylenie 

standardowe (σ) składnika obciążenia (4.24) jako efekt niepewności pomiarowej 

czujników sił jest równe: 

 

σ(Fx,l) = 8.1 [N] (od czujników siły)    (4.25) 

 

Rys. 4.10. Wykres rozkładu Pareto niepewności parametrów składowych (wi) czujników sił przy 

obciążeniu siłą wzdłużną 

 

Otrzymane współczynniki rozszerzenia niepewności (4.22) wyłącznie dla 

niedokładności geometrycznych (tab. 1. i= 7,8:28) są przedstawione na rysunku 4.11. 

Najbardziej znaczące czynniki to: (i= 7) współrzędna X punktu A1, (i= 10) współrzędna 
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X punktu A2, (i= 11) współrzędna Y punktu A2, (i= 19) współrzędna X punktu B1. Te 

współrzędne powinny zostać zmierzone ze zwiększoną dokładnością. Odchylenie 

standardowe (σ) składowej obciążenia (4.24) spowodowane niedokładnościami 

geometrycznymi jest równe: 

 

 σ(Fx,g) = 12.2 [N] (niedokładności geometryczne)   (4.26) 

 

 

Rys. 4.11. Wykres rozkładu Pareto składowych parametrów niepewności (wi) dla niedokładno-

ści geometrycznych przy obciążeniu siłą wzdłużną 

Ostatecznie, złożona niepewność standardowa będąca efektem niepewności 

pomiarów pośrednich czujników obciążenia oraz współrzędnych geometrycznych dla 

obciążenia siłą Fx= 3000 N jest obliczana następująco: 

 

 𝜎(𝐹𝑥) = √𝜎(𝐹𝑥,𝑙)2 + 𝜎(𝐹𝑥,𝑔)2      (4.27) 

 

co daje wynik: 

 σ(Fx) = 14.6 [N]  (4.38) 
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Wobec tego siła (4.24) może być mierzona w przedziale ufności dla 

prawdopodobieństwa P = 99% (równym 3σ) z dokładnością ±43.8 N, równą ±1.46 % 

z siły wymuszenia 3000 N. 

 
 

Przykład obciążenia siłą poprzeczną 

 

Przy obciążeniu przedniego lewego koła pojazdu, w miejscu kontaktu opony 

z nawierzchnią, siłą poprzeczną o wartości 3000 N wektor obciążenia przestrzennego 

(4.24) ma postać: 

 

 𝑾𝒕 = [0;−3000; 0; 0; 0; 0]𝑇    (4.49) 

 

Otrzymane współczynniki rozszerzenia niepewności (4.22) wyłącznie dla czujników 

sił (tab. 4.7. i= 1, 2:6) są przedstawione na rysunku 4.12. Dokładności pomiarów sił 

w przednim (R1) i tylnym (R2) drążku wahacza, drążku kierowniczym (R3) oraz pionowej 

składowej (R5) w górnym mocowaniu kolumny prowadzącej mają niemal taki sam wpływ 

na niepewność końcowego wyniku estymacji.  

 

 

Rys. 4.12. Wykres rozkładu Pareto składowych parametrów niepewności (wi) dla czujników sił 

przy obciążeniu siłą poprzeczną 
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Odchylenie standardowe (σ) składowych obciążenia (4.29) jako efekt niepewności 

pomiarowej czujników obciążenia jest równe: 

 

σ(Fy,l) = 16.8 [N] (od czujników sił)    (4.30) 

 

Otrzymane niepewności składników (4.22) wyłącznie dla niedokładności pomiarów 

geometrycznych (Tab.1, i= 7, 8:28) są przedstawione na rysunku 4.13. 

 

 

Czynniki wpływające najbardziej na końcowy wynik estymacji są takie same jak 

w poprzednim przykładzie. Odchylenie standardowe (σ) składowych obciążenia (4.22) 

jako efekt niepewności pomiaru współrzędnych jest równe: 

 
σ(Fy,g) = 1.7 [N] (niedokładności geometryczne)   (5) 

 

Rys. 4.13. Wykres rozkładu Pareto składowych parametrów niepewności (wi) dla niedokładno-

ści geometrycznych przy obciążeniu siłą poprzeczną 

 

Ostatecznie, złożona niepewność standardowa będąca efektem niepewności 

pomiarów pośrednich czujników obciążenia oraz współrzędnych geometrycznych dla 

obciążenia siłą Fx = 3000 N jest równa:  

 

   σ(Fy) = 16.9 [N]     (4.31) 
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 W tym przypadku siła (4.29) może być mierzona w przedziale ufności dla 

prawdopodobieństwa P = 99% (równym 3σ) z dokładnością ±50.7 N, równą ±1.69 % 

z 3000 N siły wymuszenia. 

 

Przykład obciążenia siłą normalna 

 

Rozważając przykład samochodu nie będącego w ruchu, obciążonego jedynie masą 

własną, odpowiadającą sile 3000 N na przednich kołach, wektor obciążenia 

przestrzennego (4.12) w punkcie styku opony z nawierzchnią (rys. 4.7.) został przyjęty 

jako: 

 

   Wt = [0; 0; 3000; 0; 0; 0]T    (4.32) 

 

Otrzymane współczynniki skalowania niepewności (4.22) wyłącznie dla czujników sił 

(tab.1, i= 1, 2:6) są przedstawione na rysunku 4.14. Największy wpływ na końcowy wynik 

estymacji ma pomiar siły pionowej w górnym mocowaniu kolumny (R6). Innym 

składnikiem znacząco wpływającym na wynik końcowy jest reakcja w drążku 

kierowniczym (R3). Odchylenie standardowe (σ) składowych obciążenia (20) jako efekt 

niepewności pomiarowej czujników obciążenia jest równe: 

 

σ(Fz,l) = 5.1 [N] (od czujników siły)    (4.33) 

 

Rys. 4.14. Wykres rozkładu Pareto składowych parametrów niepewności (wi) dla czujników sił 

przy obciążeniu siłą normalną 
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Otrzymane współczynniki rozszerzenia niepewności (4.22) wyłącznie dla 

niedokładności geometrycznych (tab. 1. i=7,8:28) są przedstawione na rysunku 4.15. 

Najbardziej znaczące czynniki to: (i=9) współrzędna Z punktu A1, (i=21) współrzędna Z 

punktu B1, (i=25) składowa εx orientacji czujnika siły oraz (i=12) współrzędna Z punktu 

A2. Te współrzędne powinny zostać zmierzone ze zwiększoną dokładnością. 

Odchylenie standardowe (σ) składowej obciążenia (4.24) spowodowane 

niedokładnościami geometrycznymi jest równe: 

 
 σ(Fx,g) = 5.8 [N] (dla niedokładności geometrycznych)  (4.34) 

 

Rys. 4.15. Wykres rozkładu Pareto składowych parametrów niepewności (wi) dla niedokładno-

ści geometrycznych przy obciążeniu siłą normalną 

 

Finalnie, złożona niepewność standardowa będąca efektem niepewności pomiarów 

pośrednich czujników obciążenia oraz współrzędnych geometrycznych dla obciążenia 

siłą Fz= 3000 N jest równa:  

 σ(Fx) = 7.7 [N]  (4.35) 

 

W tym przypadku siła (4.32) może być mierzona w przedziale ufności dla 

prawdopodobieństwa P = 99% (równym 3σ) z dokładnością ±23.1 N, równą ±0.77% 

z siły wymuszenia o wartości 3000 N. 
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Projekt układu pomiarowego na badanym zawieszeniu koła 

Założenia wstępne 

 

Rys. 4.16. Schemat rozmieszczenia czujników w samochodzie 
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Na rysunku 4.16. przedstawiono schemat, zgodnie z którym zaplanowano 

rozmieszczenie aparatury pomiarowej w pojeździe badawczym (rys. 4.17.). Tabela 4.8. 

przedstawia opis i oznaczenia czujników. 

 

Tab. 4.8. Rozmieszczenie czujników w pojeździe badawczym jak na Rys. 4.16. 

L.p. Typ czujnika Zakres pomiarowy 

(1) 
Interfejs rejestrujący AD16 zasilany przez 

przetwornicę 12V -> 230V 
Nie dotyczy 

(2) 
Akcelerometr Crossbow wraz z układem 

przetwarzającym 
±10 (G) 

(3) 
Głowica Correvit QL do pomiaru prędkości 

wzdłużnej i poprzecznej pojazdu 
0,5 ÷ 350 (km/h) 

(4,5,6) 
Głowice Correvit H do pomiaru wysokości 
w celu obliczenia kątów pochylenia nad-

wozia 
±200 (mm) 

(7) 
Czujnik linkowy do pomiaru kąta skrętu 

kierownicy 
±150 (mm) 

(8,9) 
Czujniki linkowe do pomiaru skoku peda-

łów przyspiesznika i hamulca 
0 ÷ 150 (mm) 

(10,11) 
Rozety tensometryczne na drążkach wa-

haczy 
±10 (kN) 

(12) 
Rozety tensometryczna na drążku kierow-

niczym 
±10 (kN) 

(13) 
Trzykierunkowy czujnik siły w górnym mo-

cowaniu kolumny McPhersona 
±30 (kN) 

(14) Czujnik prędkości obrotowej koła 10 ÷ 2500 (rad/s) 

(15) Głowica pirometryczna -50 ÷ 300 (°C) 

(16) 
Czujnik linkowy do pomiaru skoku zawie-

szenia 
±150 (mm) 

 

W finalnej wersji układu pomiarowego ze względu na dużą liczbę sygnałów 

wejściowych i znaczne obciążenie układu rejestrującego zrezygnowano z głowic Correvit 

H (tabela 4.8. nr 4, 5, 6) oraz głowicy pirometrycznej (tabela 4.8. nr 15).  
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Rys. 4.17. Pojazd testowy z zamontowaną aparaturą pomiarową podczas badań drogowych 

 

Rys. 4.18. Szkic porównawczy oryginalnego i badawczego wahacza Citroena Saxo  

 

Aby uzyskać wyłącznie stan obciążenia ściskającego i rozciągającego 

zaprojektowano nowe rozwiązania konstrukcyjne w układzie zawieszenia. Seryjnie 

montowany kuty wahacz zastąpiono dwoma niezależnymi drążkami reakcyjnymi (rys. 

4.18. i rys. 4.23.). Drążki są rurami o stałej średnicy, zakończonymi gwintami 

wewnętrznymi. W gwinty wkręcono główki cięgieł z łożyskami przegubowymi. Na 

powierzchni bocznej rur naklejono rozety tensometryczne. Do obliczenia naprężeń 

(w zakresie sprężystym zgodnie z prawem Hooke’a (rys. 4.19.)) w rurach wahaczy 
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wykorzystano sposób pośredni polegający na pomiarze odkształceń materiału za 

pomocą elektrycznej metody tensometrii oporowej [43, 44].  

  

 

Rys. 4.19. Naprężenie σ w funkcji odkształcenia ε dla ciała sprężystego w zakresie działania 

prawa Hooke’a i poza nim, aż do zerwania próbki [44] 

 

W samochodzie badawczym zastosowano tensometry foliowe, czyli takie w których 

rezystor wycięty jest z cienkiej folii konstantanowej (rys. 4.20. i rys.4.21.).  

 

Rys. 4.20. Schemat i wymiary tensometru foliowego z polami lutowniczymi 

 

Konstantan jest stopem oporowym zawierającym 60% Cu i 40% Ni, ma niski 

współczynnik temperaturowy rezystancji i można go łatwo kształtować w formie folii, 

taśmy czy cienkich drucików i umieszczać na powierzchniach zakrzywionych. Jego 

współczynnik tensoczułości K wynosi 2. 

Przy dobranej średnicy rurek równej 28 mm i założonej maksymalnej sile osiowej  

6000 N zmianę długości wahacza oszacowano na ok. 0,08 mm (0,27 ‰ długości 

początkowej). Przy rezystancji początkowej równej 120 Ω jej maksymalna zmiana 

podczas pomiaru wyniesie ok 0,03 Ω. Z tego względu do jej pomiaru konieczne jest 
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zastosowanie bardzo czułych układów równoważących lub wzmacniających jak np. 

Spider8 firmy Hottinger Baldwin Messtechnik [45]. 

 

 

Rys. 4.21. Tensometr TFpxy-4/120 naklejony na drążku kierowniczym 

Tab. 4.9. Najważniejsze parametry zastosowanych tensometrów 

Typ tensometru TFpxy-4/120 

Rezystancja 120 Ω ±0,2% 

Grubość 60 μm 

Maksymalne natężenie prądu pomiarowego 40 mA 

Dopuszczalny zakres temperatur -40 ÷ +200º C 

Wytrzymałość zmęczeniowa N > 107 dla ε = 1 ‰ 

Odkształcenie maksymalne ok. 4% 

Współczynnik czułości odkształceniowej k 2.1 – 2.2 

Tolerancja współczynnika k 0.5% 

Materiał siatki pomiarowej Constantan 

Termiczny współczynnik zmiany rezystancji A = 0.04*10-3 /ºC 

Grubość siatki pomiarowej 5 μm 

Długość czynna ścieżek 4.0 mm 

Materiał podkładki nośnej Modyfikowana żywica epoksydowo-fenolowa 

Szerokość podkładki 8.0 mm 

Długość podkładki 22.0 mm 

Grubość podkładki 30 μm 

Oporność izolacji powyżej 100 MΩ 

Wytrzymałość elektryczna powyżej 1 KV Uzn 
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Rys. 4.22. Schemat podłączenia tensometrów w mostku czteroramiennym 

 

Na drążkach po przeciwległych stronach naklejono dwa tensometry z podwójnymi 

drabinkami pomiarowymi. Ich parametry zawarto w tabeli 4.9. Tensometry podłączono 

w układ mostka czteroramiennego (rys. 4.22.). Jedna drabinka tensometru ułożona jest 

wzdłuż osi naprężeń (wzdłuż osi podłużnej rury), a druga w poprzek. Drabinka, która nie 

przenosi naprężeń jest tensometrem kompensacyjnym. Dzięki temu wyeliminowany 

zostaje wpływ zmiany rezystancji tensometru spowodowanej zmianą temperatury, 

a jednocześnie zwiększa się czułość układu pomiarowego. Jest to istotna cecha układu 

w którym przewidywane są duże wahania temperatury roboczej ze względu na bliskość 

silnika, skrzyni biegów i układu hamulcowego.  

  

Zmiana rezystancji spowodowana naprężeniem w jednej gałęzi mostka, w której 

znajduje się tensometr pomiarowy spowoduje zmianę rozkładu napięć i w przypadku 

mostka uprzednio zrównoważonego – pojawienie się napięcia w przekątnej pomiarowej 

[43]. Sposób kalibracji otensometrowanych elementów omówiono w kolejnym 

podrozdziale.  
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Rys. 4.23. Zdjęcie testowego i oryginalnego wahacza Citroena Saxo 

 

Drążki reakcyjne zamontowano do zwrotnicy i nadwozia za pośrednictwem łożysk 

przegubowych i dodatkowo wykonanych mocowań (rys. 4.24. i rys. 4.25.).  

 

Rys. 4.24. Szkic przedniego i tylnego mocowania wahacza do nadwozia 
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Rys. 4.25. Szkic sworznia mocującego wahacze rurowe do zwrotnicy 

 

Seryjne górne mocowanie kolumny MacPhersona zastąpiono nowym elementem 

z łożyskiem przegubowym. Pomiędzy tłoczyskiem amortyzatora i górnym talerzem 

sprężyny śrubowej, a gniazdem kolumny umieszczono trójosiowy czujnik siły firmy 

Kistler (rys. 4.26. i rys. 4.27.). Za jego napięcie wstępne odpowiada szpilka nakręcona 

na tłoczysko amortyzatora.  

 

Rys. 4.26. Szkic elementów montażowych trzyosiowego czujnika siły w górnym mocowaniu ko-

lumny prowadzącej 
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Rys. 4.27. Specjalnie wykonane górne mocowanie kolumny prowadzącej z łożyskiem przegubo-

wym   

 

Kalibracja czujników 

 

Trójosiowy czujnik siły firmy Kistler (rys. 4.28.) został zamocowany w górnym 

mocowaniu kolumny prowadzącej (rysunek 4.7., punkt A2). Służy on do pomiaru 

wzdłużnej, poprzecznej i pionowej siły. Dane techniczne czujnika przedstawiono w tabeli 

4.10 [si5]. 
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Tab. 4.10. Dane techniczne czujnika Kistler 9047C 

Zakres pomiarowy Fx, Fy -15 ÷ 15 kN 

 Fz z preloadem 70kN -30 ÷ 30 kN 

 Fz bez preloadu 0 ÷ 100 kN 

Maksymalne obciążenie Fx, Fy -18 / 18 kN 

 Fz z preloadem -35 / 35 kN 

Zakres skalibrowany Fx 0 ÷ 15 kN 

 Fy 0 ÷ 15 kN 

 Fz z preloadem 70kN 0 ÷ 30 kN 

 Fz bez preloadu 0 ÷ 100 kN 

Dopuszczalny moment skręca-
jący 

Mx, My -150 / 150 Nm 

 Mz -150 / 150 Nm 

Próg czułości  < 0,01 N 

Czułość Fx, Fy ~ - 8,1 pC/N 

 Fz ~ -3,7 pC/N 

Liniowość x, y, z 
≤ ±0,25 % pełnego za-

kresu 

Histereza x, y, z 
≤ 0,25 % pełnego za-

kresu 

Sprzężenie między osiami Fz → Fx, Fy ≤ ±0,5 % 

 Fx → Fy ≤ ±2 % 

 Fx, Fy → Fz ≤ ±3 % 

Sztywność cx, cy ~600 N/µm 

 Cz ~1400 N/µm 

 

Gumowo-metalową poduszkę zastąpiono łożyskiem przegubowym, dzięki czemu 

podatność oraz tarcie wewnętrzne są pomijalnie małe (rys. 4.27.). 
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Rys. 4.28. Trójosiowy czujnik siły firmy Kistler wraz z wzmacniaczem ładunku 

 

Trójskładnikowy czujnik siły jest wykorzystywany do dynamicznych i quasi-

statycznych pomiarów trzech ortogonalnych składników siły działającej na górną i dolną 

powierzchnię. Czujnik zawiera trzy pary elementów kwarcowych. Jedna z nich jest czuła 

na nacisk w kierunku Z, a pozostałe dwie na siły ścinające w kierunku X i Y. Pomiar 

odbywa się praktycznie bez przemieszczenia [si5, 43]. Efektem działania siły na 

elementy kwarcowe jest wygenerowanie ładunku elektrycznego. Ładunek jest 

przetwarzany na sygnał napięciowy 0-10 V przez przemysłowy wzmacniacz ładunku. 

Następnie sygnał napięciowy z trzech osobnych kanałów jest rejestrowany przez 

wielokanałowy system pomiarowy Spider8. Wadą czujników piezoelektrycznych jest dryf 

czyli upływ ładunku w funkcji czasu. Zjawisko to jest szczególnie niekorzystne przy 

pomiarze małych wartości sił w długim czasie, na co należy zwrócić uwagę podczas 

interpretacji wyników. 

 

𝑄 = 𝑘𝑝𝐹     (4.36) 

Q – ładunek 

kp – moduł piezoelektryczny 

F – siła 

 

   Uwyj =
Q

S
     (4.37) 

 

Uwyj – napięcie wyjściowe 

Q – ładunek 

S – czułość czujnika 
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Procedura kalibracji czujnika siły zastosowanego w górnym mocowaniu kolumny prowa-

dzącej 

 

Dobór odpowiedniej osiowej siły napinającej czujnik jest krytyczny dla przenoszenia 

wzdłużnych i poprzecznych sił ścinających poprzez tarcie między górną i dolną płytą 

bazowa, na powierzchnię czujnika. Siła rozciągająca jest mierzona jako odciążenie 

(zmniejszenie napięcia wstępnego). Odpowiednie przygotowanie powierzchni 

kontaktowych i dobór napięcia wstępnego zapewnia wysoką sztywność układu 

i dokładność pomiarów. Niezależnie od dołączonego certyfikatu kalibracji, czujnik został 

przetestowany przy różnorodnych obciążeniach w celu sprawdzenia czułości 

kompletnego układu pomiarowego.  

 

 
Rys. 4.29. Stanowisko testowe 1 do kalibracji składowej Fz obciążenia 

 

Pierwszy test miał na celu porównanie odczytów z weryfikowanego czujnika pie-

zoelektrycznego i fabrycznie kalibrowanego czujnika tensometrycznego HBM U9C. 

Czujniki zostały połączone szeregowe i ściśnięte na prasie hydraulicznej (rys. 4.29.). 

Przebieg czasowy próby przedstawiono na rysunku 4.30. 

 

F
z
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Rys. 4.30. Zmiana siły pionowej Z w czasie podczas kalibracji czujnika 

 

Przyjęto wartości siły Z z czujnika HBM jako referencyjne. Przeprowadzone 

porównanie wykazało dobrą liniowość mierzonych wartości (rys. 4.31.). Współczynnik 

determinacji R2 wynosi 0,9985. Obliczona czułość nieznacznie odbiega od podanej 

przez producenta. Podczas pomiaru niewielkich obciążeń (poniżej 1000 N) bez napięcia 

wstępnego wymagana jest szczególna uwaga, ze względu na nieliniowość czujnika w 

tym zakresie. 

 

 
Rys. 4.31. Napięcie wyjściowe testowanego czujnika w funkcji obciążenia pionowego odczyta-

nego z czujnika wzorcowego 

 

W celu uzyskania pożądanego osiowego napięcia wstępnego, do dokręcania śruby 

naciągowej używano klucza dynamometrycznego (rys. 4.36.). Śrubę naciągową 

o gwincie metrycznym M12x1.75 pokryto smarem miedziowym. Zależność między 
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momentem dokręcania a wynikającą z niego siłą ściskającą jest bliska liniowej, 

a stosunek wynosi 50 N/Nm (rys. 4.32.). 

 

Rys. 4.32. Zależność siły napięcia od momentu dokręcenia 

 

Rys. 4.33. Przebieg czasowy sił Fx, Fy, Fz mierzonych czujnikiem Kistler 9047C podczas dokrę-

cania śruby naciągowej 
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Rys. 4.34. Przebieg czasowy sił Fx, Fy w powiększeniu 

 

Podczas dokręcania śruby napinającej zarejestrowano przebiegi sił Fx oraz Fy dla 

sprawdzenia czy czujnik jest podatny na przenikanie sygnałów między sensorami 

różnych kierunków (rys. 4.33. i rys. 4.34.). Według danych producenta parametr 

„crosstalk” między osią Z a osiami X i Y jest mniejszy niż ±0,5%. Podczas testu 

osiągnięto siłę Fz bliską 10 000 N, co przełożyło się na wahania wartości siły Fx o około 

90 N i wartości siły Fy o około 55 N. Na sprzężenie sygnału różnych osi wpływ ma 

dokładność wykonania elementów montażowych (szczególnie równoległość 

powierzchni kontaktowych). Rzeczywiste odchylenie standardowe (σ) składowych 

obciążenia Rx i Ry jest zgodne z założonym (tab. 4.7.). 

 

W ostatnim etapie, czujnik zabudowano w kompletnym górnym łożysku kolumny 

i przetestowano jego przydatność w złożonych stanach obciążenia (rys. 4.35.).  
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Rys. 4.35. Sposób mocowania trójkierunkowego czujnika siły na stanowisku kalibracyjnym 

 

Śruba napinająca została dokręcona momentem 60 Nm, co wywołało siłę osiową 

w kierunku Z o wartości 30 000 N. Na bieżąco kontrolowano kąt między kierunkiem 

działania prasy śrubowej a osiami czujnika (rys. 4.36.). 

 

 
Rys. 4.36. Dokręcanie śruby naciągowej kluczem dynamometrycznym 

F
x

 

F
z
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Następnie prasą śrubową wywołano obciążenie od -4 kN do 5.5 kN po osi X (rys. 4.37.). 

Współczynnik determinacji R2 wynosi 0,9994 (rys. 4.38.). 

 

Rys. 4.37. Przebieg czasowy sił Fx i Fz podczas próby złożonego stanu obciążenia 

 

 
Rys. 4.38. Zależność pomiędzy odczytem Fx na czujniku wzorcowym i badanym 

 

W ostatnim kroku czujnik obrócono o 30° względem kierunku działania prasy 

śrubowej i układ obciążono siłą od -4 kN do 5 kN. Przebieg zadanej siły zmierzonej 

czujnikiem wzorcowym przedstawiono zielonym kolorem na wykresie (rys. 4.39.). Suma 

składowych Fx i Fy zmierzona czujnikiem testowanym jest przedstawiona kolorem 

czerwonym.  
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Rys. 4.39. Rozkład siły zewnętrznej Fref na składowe Fx i Fy 

 

Przeprowadzony test potwierdził poprawność podanego przez producenta 

współczynnika czułości oraz dobór odpowiedniego napięcia wstępnego dla pożądanego 

zakresu pomiarowego dla sił Fx i Fy. 

Test porównawczy czujnika wzorcowego i badanego potwierdził zgodność 

pomiarów. Użyteczność czujnika została potwierdzona na stanowisku z osiowo-

symetrycznym i złożonym stanem obciążenia.  

 

Procedura kalibracji czujników tensometrycznych 

 

Kolejnym etapem kalibracji układu było wyznaczenie współczynników czułości 

tensometrów umieszczonych na obu drążkach wahaczy i na drążku kierowniczym. 

W tym celu wymienione wyżej elementy połączono szeregowo z siłownikiem 

hydraulicznym i przetwornikiem siły HBM wewnątrz sztywnej stalowej ramy (rys. 4.40.). 
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Rys. 4.40. Szkic stanowiska do kalibracji wahaczy z czujnikami tensometrycznymi  

 

Podczas zadawania siły osiowo ściskającej lub rozciągającej rejestrowano zależność 

napięcia na przekątnej gałęzi mostka tensometrycznego od siły mierzonej przez 

wzorcowy czujnik HBM U9B/10kN. Siłę ściskającą ograniczono do 5kN ze względu na 

niebezpieczeństwo wyboczenia układu. Widoczne skoki sygnałów są spowodowane 

mało precyzyjnym układem zaworów rozdzielczych siłownika hydraulicznego.  

 

Na tej podstawie obliczono współczynniki nachylenia prostej kalibracji oraz wartość 

odpowiadającą zerowemu obciążeniu.  

 

 

Rys. 4.41. Przebieg czasowy siły rejestrowanej czujnikiem wzorcowy HBM oraz napięcia 

mostka tensometrycznego podczas procedury kalibracji wahacza skośnego  
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Na rysunku 4.41. przedstawiono przebieg czasowy jednej z prób kalibracji czujników 

tensometrycznych na wahaczu skośnym. Wahacz został rozciągnięty maksymalną siłą 

3,7 kN i ściśnięty siłą 3 kN. Zarejestrowana zależność napięcia mostka od siły obciążenia 

została wykorzystana do wyskalowania czujników (rys. 4.42.). Nie zaobserwowano 

opóźnienia w działaniu czujników, upływu sygnału ani innych istotnych zakłóceń. 

Zależność napięcia od przyłożonej siły jest liniowa. Stała tensometru wynosi 0,0506, 

natomiast współczynnik determinacji R2 wynosi 0,9999. Pętla histerezy jest pomijalnie 

mała.  

 
Rys. 4.42. Zależność napięcia na mostku tensometrycznym wahacza skośnego od siły zarejestro-

wanej czujnikiem wzorcowym 

 

Na rysunku 4.43. przedstawiono porównanie sygnału z czujnika wzorcowego  

z sygnałem z rozety tensometrycznej po uwzględnieniu współczynnika kalibracji.  

 

 

Rys. 4.43. Przebieg czasowy siły rejestrowanej czujnikiem wzorcowy HBM oraz siły rejestrowa-

nej przez czujnik tensometryczny po uwzględnieniu stałej mostka 
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Na rysunku 4.44. przedstawiono przebieg czasowy próby kalibracji czujników 

tensometrycznych na drążku kierowniczym. Wahacz został rozciągnięty maksymalną 

siłą 2,5 kN i ściśnięty siłą 2,1 kN. Zależność napięcia od przyłożonej siły jest liniowa (rys. 

4.45.). Stała tensometru wynosi 0,1795, natomiast współczynnik determinacji R2 wynosi 

0,9999. Pętla histerezy jest pomijalnie mała.  

 

 

Rys. 4.44. Przebieg czasowy siły rejestrowanej czujnikiem wzorcowy HBM oraz napięcia 

mostka tensometrycznego podczas procedury kalibracji drążka kierowniczego  

 
Rys. 4.45. Zależność napięcia na mostku tensometrycznym drążka kierowniczego od siły zareje-

strowanej czujnikiem wzorcowym 

Na rysunku 4.45. przedstawiono porównanie sygnału z czujnika wzorcowego 

z sygnałem z rozety tensometrycznej po uwzględnieniu współczynnika kalibracji.  
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Rys. 4.46. Przebieg czasowy siły rejestrowanej czujnikiem wzorcowy HBM oraz siły rejestrowa-

nej przez czujnik tensometryczny po uwzględnieniu stałej mostka 

 

Na rysunku 4.47. przedstawiono przebieg próby kalibracji czujników 

tensometrycznych na wahaczu poprzecznym. Wahacz został ściśnięty maksymalną siłą 

9,5 kN. Zależność napięcia od przyłożonej siły jest liniowa (rys. 4.48.). Stała tensometru 

wynosi 0,0525, natomiast współczynnik determinacji R2 wynosi 0,9998. Pętla histerezy 

jest pomijalnie mała.  

 

 

Rys. 4.47. Przebieg czasowy siły rejestrowanej czujnikiem wzorcowy HBM oraz napięcia 

mostka tensometrycznego podczas procedury kalibracji wahacza poprzecznego  
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Rys. 4.48. Zależność napięcia na mostku tensometrycznym wahacza poprzecznego od siły zare-

jestrowanej czujnikiem wzorcowym 

 

 

Rys. 4.49. Przebieg czasowy siły rejestrowanej czujnikiem wzorcowy HBM oraz siły rejestrowa-

nej przez czujnik tensometryczny po uwzględnieniu stałej mostka 

 

Na rysunku 4.49. przedstawiono porównanie sygnału z czujnika wzorcowego 

z sygnałem z rozety tensometrycznej po uwzględnieniu współczynnika kalibracji.  
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Weryfikacja urządzenia pomiarowego na stanowisku 

 

Charakterystyki kinematyczne zawieszenia 

 

Na potrzeby analizy kinematycznej w programie Matlab stworzono model 

zawieszenia z kolumną prowadzącą samochodu testowego Citroen Saxo (rys. 4.50.). 

Następnie mechanizm został starannie zmierzony, a wymiary wprowadzono do modelu. 

Na tym etapie, w celu weryfikacji zależności kinematycznych, zmierzono następujące 

parametry w funkcji skoku zawieszenia (s): kąt pochylenia koła (γ) [°], zbieżność (δ) 

[mm], zmianę rozstawu kół [mm], zmianę rozstawu osi [mm].  

 

 

Rys. 4.50. Rzeczywisty mechanizm zawieszenia lewego koła samochodu Citroen Saxo VTS z 

zabudowanymi czujnikami (po lewej) i jego kinematyczny model (po prawej) 

 

Przednie koła ustawiono na płytach obrotowo przesuwnych, aby uniknąć wpływu sił 

poprzecznych. Przednia oś samochodu została wsparta podnośnikiem i obciążona 

dodatkową masą 300 kg. Do obręczy koła przymocowano płytę pomiarową z czterema 

czujnikami linkowymi (rys. 4.52.). Jedna z linek została przymocowana do błotnika 

samochodu w celu pomiaru skoku zawieszenia. Pozostałe trzy linki zostały 

przytwierdzone do nieruchomego filara.  

Układ pomiarowy przedstawiony na rysunku 4.51. składa się z dwóch płaskich 

platform, przy czym ruchoma platforma B jest mocowana do członu roboczego, a druga 

do podstawy. Zmiany odległości pomiędzy punktami platform są mierzone za pomocą 
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czujników linkowych. Każda z sześciu (lub więcej) linek nawija się na bęben (znajdujący 

się w platformie A) ze sprężyną napinającą oraz z układem do pomiaru kąta.  

Linki przenoszą tylko obciążenie wynikające z układu napinającego, które wynosi od 

kilku od kilkunastu N. Wypadkowe obciążenie od sił napięcia linek zazwyczaj nie wpływa 

na rozkład obciążeń w mechanizmie prowadzącym człon roboczy. Przemieszczenie 

członu roboczego z platformą ruchomą względem nieruchomej wywołuje zmiany 

długości linek, które wyznacza się na podstawie sygnałów z czujników.  

 

Rys. 4.51. Schemat platformy linkowej do pomiaru przemieszczenia przestrzennego 

 

Znając długości linek i odpowiednie współrzędne punktów platform można 

wyznaczyć pozycję i orientację członu roboczego w wyniku rozwiązania zadania 

prostego na położenia mechanizmu z platformą o sześciu stopniach swobody [38]. Do 

pomiaru charakterystyk kinematyki układu zawieszenia wykorzystano uproszczoną 

wersję przedstawionego powyżej układu. Dane zostały zarejestrowane systemem 

Spider 8 z modułem Catman.  
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Rys. 4.52. Platforma pomiarowa z czujnikami przemieszczeń przymocowana do obręczy koła 

 

Na rysunku 4.53. znajdującym się poniżej przedstawiono porównanie pomiarów 

dwóch charakterystyk. Kolorem zielonym została oznaczona rzeczywista 

charakterystyka zawieszenia, a kolorem czarnym odpowiadająca jej charakterystyka 

wygenerowana z modelu kinematycznego [40]. 

 

 

Rys. 4.53. Wykres zmiany zbieżności i kąta pochylenia koła w funkcji skoku zawieszenia  
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Obie charakterystyki kinematyczne otrzymane z modelu są dobrym 

odzwierciedleniem rzeczywistych przebiegów. Na tej podstawie można stwierdzić, że 

model kinematyczny został poprawnie sformułowany. Aby uzyskać lepszą korelację 

między symulacją a rzeczywistym układem, długość drążka kierowniczego powinna 

zostać zmierzona z większą dokładnością.  

 

 

Rys. 4.54. Wykres zmiany zbieżności i kąta pochylenia koła w funkcji skoku zawieszenia 

 

Zmianę rozstawu osi zmierzono dalmierzem laserowym co 10 mm skoku 

zawieszenia, a otrzymane wartości naniesiono na rysunku 4.54.b w kolorze zielonym. 

Do obręczy koła zamontowano głowicę optyczną do pomiaru kąta wyprzedzenia osi 

zwrotnicy oraz kąta pochylenia koła (rys. 4.55.). Plamka światła rzucona na tablicę 

z podziałką podczas ruchu obrotowego zwrotnicy pozwala odczytać kąt wyprzedzenia 

osi zwrotnicy, który w tym przypadku wynosi 3 stopnie i 30 minut. 
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Rys. 4.55. Pomiar kąta wyprzedzenia osi zwrotnicy przyrządem optycznym  

 

Na potrzeby zadania estymacji obciążenia elementy układu przedniej ćwiartki układu 

jezdnego samochodu zostały zważone, a wyniki przedstawiono w tabeli 4.11. 

umieszczonej poniżej. 

 
Tab. 4.11. Masa poszczególnych elementów układu jezdnego Citroena Saxo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podzespół Masa [kg] 

Koło jezdne 17,5 

Tarcza hamulcowa 7,1 

Zacisk hamulcowy 4,9 

Przewód hamulcowy 0,2 

Zwrotnica z piastą 7,9 

Połoś napędowa 5,7 

Dystans koła 0,4 

Amortyzator 1,3 

Sprężyna główna i pomocnicza 1,2 

Talerzyki sprężyn 0,2 

Przedni drążek wahacza 0,6 

Tylny drążek wahacza 0,7 

Drążek kierowniczy z końcówką 0,5 

Łącznik stabilizatora 0,8 

SUMA 49 



82 

 

Stanowisko badawcze  

 

 

Rys. 4.56. Szkic stanowiska do kalibracji układu pomiarowego przy obciążeniu siłą poprzeczną 

 

Po zamontowaniu kompletnego układu pomiarowego pojazd umieszczono na 

stanowisku badawczym przedstawionym na rysunku 4.56.  

Przed rozpoczęciem właściwych prób kalibracji układu wykonano pomiary tarcia 

i zamodelowano siłę oporu obrotnicy w oparciu o prawo tarcia Coulomba. Porównano 

dwa typy obrotnic pod względem powtarzalności i maksymalnej wartości siły tarcia. 

Przeprowadzono pomiary maksymalnej siły tarcia obrotnic przy obciążeniu od 0 do 3000 

N z krokiem co 250 N (rys. 4.59.). Przykładowy przebieg czasowy sygnału z czujnika siły 

przedstawiono na rysunku 4.57. 
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Rys. 4.57. Przebieg czasowy z czujnika siły przy pomiarze siły tarcia dla obciążenia pionowego 

1750 N  

 

Na obrotnicach zamiast koła samochodu ustawiono określone ilości obciążników,  

siłownik hydrauliczny wykorzystano do popychania i ciągnięcia platformy a czujnik siły 

do pomiaru tarcia. Wyznaczoną zależność maksymalnej siły tarcia od obciążenia 

przedstawiono na wykresach (rys. 4.58. i rys. 4.60.).  

 

Rys. 4.58. Zależność maksymalnej siły tarcia od obciążenia pionowego obrotnicy typ 1 
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Rys. 4.59. Stanowisko do pomiaru siły tarcia obrotnicy typ 2 przy obciążeniu pionowym 3000 N 
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Rys. 4.60. Zależność maksymalnej siły tarcia od obciążenia pionowego obrotnicy typ 2 

 

Niebieskimi liniami oznaczono siłę tarcia przy pchaniu platformy natomiast 

czerwonymi siłę przy ciągnięciu platformy. Ze względu na znacznie mniejsze opory ruchu 

(ok. 0,043 N/N, zamiast ok. 0,152 N/N) wybrano obrotnice drugiego typu. Siła tarcia przy 

pchaniu platformy obrotnicy jest blisko dwa razy mniejsza niż przy jej ciągnięciu. Jest to 

spowodowane przegubowym zamocowaniem siłownika do podłoża (brak ograniczenia 

możliwości obrotu) i niejednorodną powierzchnią toczną obrotnicy, przez co pchana 

platforma miała możliwość niewielkiego ruchu na boki (w kierunku, w którym opór był 

najmniejszy).  
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Próba kalibracyjna przy obciążeniu poprzecznym 

 

Koło samochodu oparto na płycie przesuwno-obrotowej, ustawionej na wadze 

elektronicznej. Obrotnicę połączono poprzez czujnik siły z siłownikiem hydraulicznym 

umieszczonym prostopadle do osi podłużnej samochodu (rys. 4.61.). Zmierzono 

zależność sił reakcji w mechanizmie zawieszenia (R1 R2 R3 R4 R5 R6) od siły wymuszenia 

(Fy) i pochodzącego od niej momentu (Mx) przy określonym obciążeniu pionowym (Fz).  

 

 

Rys. 4.61. Stanowisko do kalibracji układu pomiarowego przy obciążeniu siłą poprzeczną 

 

Zmienność sił reakcji w funkcji siły wymuszenia przedstawiono na rysunku 4.62. 

i 4.63. cienką linią przerywaną przedstawiono wyniki z pomiarów stanowiskowych, 

natomiast linią ciągłą wyniki otrzymane z modelu obliczeniowego.  

Największe wartości sił zmierzono w: górnym mocowaniu kolumny prowadzącej 

(wynika to głównie z obciążenia koła masą samochodu, przebieg siły przedstawiono na 

wykresie poniżej kolorem zielonym), przednim drążku wahacza (kolor czerwony) i tylnym 

drążku wahacza (kolor pomarańczowy).  

Zależności sił reakcji od siły wymuszenia w badanym zakresie są liniowe.    

F
y
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Rys. 4.62. Wykres reakcji wewnętrznych mechanizmu w funkcji obciążenia zewnętrznego siłą 

poprzeczną 

 

Rys. 4.63.  Wykres reakcji wewnętrznych mechanizmu oraz siły obciążenia Fy w funkcji czasu 
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Duża zgodność w przebiegach funkcji świadczy o właściwym sformułowaniu zadania  

i poprawności modelu kinematycznego. Pętle histerezy widoczne na wykresach są 

związane z tarciem suchym występującym w platformie przesuwnej umieszczonej pod 

kołem. Na rysunku 4.63. przedstawiono przebieg czasowy zmian siły obciążenia 

poprzecznego i sił reakcji. Za pomocą siłownika zrealizowano trzy cykle obciążenia 

układu siłą działającą prostopadle do osi podłużnej pojazdu, ze zwrotem do środka, 

a następnie na zewnątrz pojazdu.  

 

Próba kalibracyjna przy obciążeniu wzdłużnym 

 

Analogiczną próbę stanowiskową przeprowadzono dla wzdłużnego obciążenia koła 

samochodu. W tym przypadku siłownik umieszczono przed kołem, równolegle do osi 

podłużnej pojazdu (rys 4.64.). Zmierzone reakcje (R1 R2 R3 R4 R5 R6) są skutkiem 

obciążenia koła siłą wzdłużną (Fx) i pochodzącym od niej momentem (My) przy 

określonym obciążeniu pionowym (Fz). Dodatni znak siły Fx oznacza zwrot siły do tyłu 

samochodu (podobnie jak przy hamowaniu). 

 

 

Rys. 4.64. Stanowisko do kalibracji układu pomiarowego przy obciążeniu siłą wzdłużną 

F
x
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Największe wartości sił zmierzono w: tylnym drążku wahacza (na wykresie 

oznaczony kolorem pomarańczowym), przednim drążku wahacza (kolor czerwony) 

i w górnym mocowaniu kolumny prowadzącej (składowa pionowa - kolor zielony). 

Pozostałe składowe (R3 R4 R5) zmieniają się nieznacznie (rys 4.65.). Pętla histerezy 

spowodowana tarciem w płycie obrotnicy jest również zauważalna w tym stanie 

obciążenia.  

 

 

Rys. 4.65.  Wykres parametryczny reakcji wewnętrznych mechanizmu w funkcji obciążenia siłą 

podłużną 
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Rys. 4.66. Wykres reakcji wewnętrznych mechanizmu oraz siły obciążenia Fx w funkcji czasu 

Za pomocą siłownika zrealizowano jeden cykl obciążenia układu siłą działającą 

równolegle do osi podłużnej pojazdu, ze zwrotem do tyłu, a następnie do przodu pojazdu.  

Na rysunku 4.66. przedstawiono przebieg czasowy zmian siły obciążenia poprzecznego 

i sił reakcji wewnętrznych. Zależności sił reakcji od siły wymuszenia w badanym zakresie 

są liniowe. Duża zgodność przedstawionych przebiegów sygnałów pomiarowych 

z wartościami obliczonymi świadczy o poprawnym działaniu zaprojektowanego układu.  

 

Próba kalibracyjna przy obciążeniu normalnym 

  

W ostatniej próbie kalibracyjnej przednia oś samochodu została uniesiona za 

pomocą samochodowego podnośnika hydraulicznego, siłownik służący do zadawania 

obciążenia został odłączony od obrotnicy, a wartości sygnałów z czujników sił zostały 

wyzerowane. Czujnik w górnym mocowaniu kolumny prowadzącej był w tym momencie 

ściskany za pomocą śruby naciągowej i napięciem wstępnym sprężyn modułowych.  

Rozpoczęto powolne opuszczanie samochodu (ok. 4 mm na sekundę) na wagi 

elektroniczne z obrotnicami. Zdjęcie z przeprowadzonej próby przedstawiono poniżej 

(rys. 4.67.). 
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Rys. 4.67. Stanowisko do kalibracji układu pomiarowego przy obciążeniu siłą pionową 

 

Rys. 4.68. Wykres reakcji wewnętrznych mechanizmu w funkcji czasu 

F
z
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Rys. 4.69. Wykres skoku amortyzatora kolumny prowadzącej w funkcji czasu 

 

W celu szczegółowej analizy zjawisk zachodzących podczas opuszczania 

samochodu przedstawiono przebiegi czasowe zmian sił reakcji oraz skoku amortyzatora 

wraz z zaznaczeniem kolejnych etapów próby na rysunku 4.68. i 4.69. 

W pierwszym etapie od t = 0 s samochód jest opuszczany, ale do kontaktu koła 

z wagą dochodzi dopiero w czasie t = 6,3 sekundy.  

W drugim etapie (między t = 6,3 s a t = 7,6 s) znacznie zwiększa się nacisk na wadze 

(do 950 N), natomiast nie dochodzi do ruchu ugięcia zawieszenia (ze względu na 

napięcie wstępne sprężyn modułowych i tarcie spoczynkowe w przegubach). Tylna oś 

samochodu podczas całego czasu trwania próby znajduje się na ziemi i jest 

unieruchomiona, więc nadwozie samochodu wykonuje ruch obrotowy wokół osi tylnych 

kół, a przednie koła mają tendencję do przesunięcia się wobec podłoża w kierunku 

przodu samochodu. Koła przemieszczają się także ze względu na elastokinematykę 

zawieszenia. Przy ruchu resorowania o skoku 70 mm przednie koło przemieści się 

w kierunku na zewnątrz samochodu o około 14 mm i do przodu o ok. 0,5 mm. Wyniki 

pomiaru tych zależności można odnaleźć w rozdziale 4 na rysunku 4.5. i 4.6. Ruch koła 

względem nadwozia wymusza ruch obrotnicy głównie w kierunku poprzecznym,  

a tarcie statyczne obrotnicy powoduje wyraźny wzrost reakcji w drążku wahacza 

poprzecznego oraz w poprzecznej składowej górnego mocowania kolumny 

prowadzącej.  

W czasie t = 7,6 sekundy rozpoczyna się ugięcie sprężyn modułowych, a tarcie w 

obrotnicy przechodzi ze statycznego w kinetyczne, co przekłada się na zmianę wartości 
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reakcji R1 i R5. Do momentu t = 25 sekund zależność skoku zawieszenia s od czasu t 

jest praktycznie stała. 

W czasie t = 16,3 sekundy dochodzi do całkowitego ugięcia sprężyny pomocniczej, 

a co za tym idzie zwiększenie sztywności modułu i wyraźnie szybsze narastanie reakcji 

pionowej R6.  

W czasie t = 26 sekund przód samochodu w całości spoczywa na wagach i wartości 

sił reakcji stabilizują się. Największą wartość ma pionowa składowa w górnym 

mocowaniu kolumny prowadzącej i jest to ok. 2500 N. Masa lewej przedniej ćwiartki 

samochodu zarejestrowana przez wagę elektroniczną to 306 kg. Różnica pomiędzy tymi 

wartościami wynika z: 

‐ pochylenia i wyprzedzenia kolumny prowadzącej (reakcja jest rozkładana na 3 

składowe cząstkowe), 

‐ napięcia wstępnego sprężyn modułowych (nawet gdy koła nie są oparte 

o nawierzchnię czujnik jest ściskany przez sprężyny modułowe ugięte podczas 

ich montażu w kolumnach), 

‐ masy nieresorowanej zawieszenia (ok. 50 kg patrz tabela 4.11.), która jest 

zawieszona poniżej trójkierunkowego czujnika Kistler i nie jest przez niego 

sumowana z masą resorowaną. 

 

Wykresy znajdujące się na rysunku 4.70 i 4.71. przedstawiają porównanie reakcji 

wewnętrznych mechanizmu zarejestrowanych podczas przeprowadzania próby 

z reakcjami estymowanymi za pomocą modelu. W pierwszym przypadku zastosowano 

najprostszy model obrotnicy, w którym wartość tarcia zależy tylko od nacisku pionowego. 

Przyjęto, że kierunek działania siły oporu przecina oś podłużną pojazdu pod kątem 45º. 

Pominięto napięcie wstępne sprężyn modułowych oraz wpływ masy nieresorowanej na 

odczyty siły pionowej. 
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Rys. 4.70. Wykres parametryczny reakcji wewnętrznych mechanizmu w funkcji obciążenia siłą 

pionową 

 

Przy tak daleko idących uproszczeniach stanu obciążenia układu korelacja pomiędzy 

estymowanymi a mierzonymi siłami reakcji jest niezadowalająca (rys. 4.70.). 

Maksymalna wartość estymowanej reakcji pionowej jest o ok. 15% większa niż 

mierzona. Duża rozbieżność występuje również dla reakcji w przednim drążku wahacza, 

która w dużej mierze jest kształtowana przez opór obrotnicy.  

  

W drugim przypadku w procesie estymacji uwzględniono masę nieresorowaną 

układu  zawieszenia i napięcie wstępne głównej sprężyny modułowej, model oporu 

obrotnicy został uzupełniony o oszacowane na podstawie pomiarów (rys. 4.60.) funkcje 

tarcia statycznego i kinetycznego. Uwzględniono także zmianę kierunku działania siły 

oporu obrotnicy w funkcji skoku zawieszenia. Dzięki tym działaniom zauważalnie 

poprawiono dokładność estymacji sił reakcji wewnętrznych, co przedstawiono na 

wykresie (rys. 4.71.). Dwie najbardziej znaczące reakcje wewnętrzne mechanizmu w tym 

stanie obciążenia to pionowa składowa w górnym mocowaniu kolumny prowadzącej 

oraz reakcja w przednim drążku wahacza. Dla siły pionowej 3000 N wynoszą one 

odpowiednio 2480 N oraz 790 N. Uzyskaną na tym etapie dokładność estymacji uznano 

za zadowalającą.  
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Rys. 4.71. Wykres parametryczny reakcji wewnętrznych mechanizmu w funkcji obciążenia siłą 

pionową po wprowadzeniu usprawnień do modelu 

Stan obciążenia siłą pionową, który w założeniu miał być najprostszym przypadkiem 

do estymacji i weryfikacji poprawności działania układu, ze względu na wiele czynników 

wprowadzających nieliniowość funkcji reakcji wewnętrznych wobec zadanego 

obciążenia okazał się sprawiać najwięcej trudności w modelowaniu. W przyszłości 

celowa wydaje się dokładniejsza analiza tego stanu naprężenia i zmodyfikowanie 

metody testowej zgodnie z poniższymi uwagami: 

‐ wykorzystanie płyt obrotowo-przesuwnych o jak najniższym współczynniki tarcia,  

a w szczególności takich, które z pożądaną dokładnością można opisać 

modelem tarcia tocznego, 

‐ wyznaczenie charakterystyki sztywności modułu tłumiąco-resorującego 

(napięcie wstępne sprężyn i progresja wynikająca z użycia szeregowo dwóch 

sprężyn o różnych sztywnościach) 

‐ oszacowanie tarcia w przegubach układu zawieszenia, 

‐ zadawanie obciążenia pionowego za pomocą siłownika (przy stanie 

początkowym w którym samochód spoczywa na czterech kołach, a zawieszenie 

jest w pozycji konstrukcyjnej). 

 

Przedstawione postępowanie jest jednym z etapów weryfikacji działania układu. 

W celu estymacji obciążenia opony na podstawie reakcji wewnętrznych mechanizmu 

należy rozwiązać dokładnie odwrotne zadanie, co jest związane z odwróceniem 

macierzy jakobianowej. Wyniki z estymacji podczas prób drogowych przedstawiono 

w kolejnych rozdziałach.  
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5. Zastosowanie opracowanej metody do estymacji obciąże-

nia koła samochodu 

 

Opony pneumatyczne generują siły styczne tylko w warunkach poślizgu [4, 9, 12, 

23]. W tabeli 5.1. przedstawiono różne warunki poślizgu wzdłużnego koła, tj.: poślizgu 

częściowego i pełnego w warunkach napędu i hamowania. Maksymalna siła obwodowa 

Umax, jaką może przenieść opona jest ograniczona przez iloczyn obciążenia pionowego 

P i współczynnika przyczepności przylgowej µ. Jeśli do koła przyłożony zostanie 

odpowiednio duży moment i siła Umax zostanie przekroczona to wystąpi pełny poślizg 

między kołem a nawierzchnią. 

 

Tab. 5.1. Różne warunki poślizgu wzdłużnego koła 

𝑣 = 𝜔𝑟 𝑣 < 𝜔𝑟 𝑣 > 𝜔𝑟 
swobodne toczenie 

bez poślizgu 
napęd 

napęd 
pełny poślizg 

Hamowanie 
hamowanie 

pełny poślizg 

 
M – chwilowy punkt obrotu  

P – punkt kontaktu    

𝑠𝑥(𝑛) = 0 

 
𝑠𝑥(ℎ) = 0 

𝑠𝑥(𝑛) =
𝜔𝑟 −  𝑣

𝜔𝑟
 

𝜔 ≠ 0 

0 < 𝑠𝑥(𝑛) < 1 

𝑠𝑥(𝑛) = 1 

𝑠𝑥(𝑛) =
 𝑣 −  𝜔𝑟

𝑣
 

𝑣 ≠ 0 

−1 < 𝑠𝑥(ℎ) < 0 

𝑠𝑥(ℎ) = −1 

 

Podczas swobodnego toczenia koła, prędkość liniowa osi koła jest równa prędkości 

kątowej koła pomnożonej przez promień dynamiczny opony. Poślizg koła jest równy 0. 

W przypadku koła napędzanego, wartość iloczynu prędkości kątowej koła i promienia 

dynamicznego jest większa od liniowej prędkości osi koła.  

 

Wartość poślizgu koła jest wyrażana przez wzór: 

 

  𝑠𝑥(𝑛) =
𝜔𝑟−𝑣

𝜔𝑟
       (5.1) 

 

i osiąga wartość sx (n) = 1 tylko dla nieruchomej osi koła. W przypadku koła hamowanego,  

wartość iloczynu prędkości kątowej koła i promienia dynamicznego jest mniejsza od 

liniowej prędkości osi koła. Analogicznie koło obraca się wolniej niż w przypadku 

swobodnego toczenia, zakładając tą samą prędkość ruchu postępowego. Wartość 

poślizgu koła jest wyrażana przez wzór: 
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𝑠𝑥(ℎ) = −
𝑣−𝜔𝑟

𝑣
       (5.2) 

 

i osiąga wartość sx (h) = -1 przy całkowitym zablokowaniu koła.   

 

Model opony generuje siły (F) i momenty (M) w śladzie opony (miejscu styku bieżnika  

z nawierzchnią) w zależności od wielu parametrów, tak jak przedstawiono na rysunku 

5.1. 

 

Rys. 5.1. Schemat blokowy wejść i wyjść dla modelu opony 

 

W przedstawionym modelu za dane wejściowe przyjęto:   

 

R6 – składowa pionowa siły w górnym mocowaniu kolumny McPhersona; 

α – kąt bocznego znoszenia opony, czyli kąt zawarty między rzeczywistym kierunkiem 

ruchu i płaszczyzną obrotu koła. Mierzony jest pośrednio poprzez prędkość podłużną i 

poprzeczną pojazdu (głowica Correvit QL) oraz kąt obrotu koła kierownicy (czujnik 

linkowy). Znając parametry przekładni kierowniczej oraz kinematykę zawieszenia, 

możemy z dużą dokładnością obliczyć kąt skrętu koła przedniego jako funkcję kąta 

obrotu koła kierownicy i ugięcia zawieszenia; 

sx – poślizg wzdłużny, obliczany pośrednio z prędkości pojazdu, prędkości obrotowej 

koła oraz estymowanego promienia dynamicznego koła; 

γ – kąt pochylenia koła względem nawierzchni drogi, estymowany na podstawie znanych 

wymiarów mechanizmu zawieszenia, mierzonej pozycji resorowania (s) i układu 

kierowniczego (p) oraz kąta pochylenia nadwozia. Planowane sposoby pomiaru kąta 

pochylenia nadwozia to: całkowanie prędkości odchylania zmierzonej przez 

akcelerometr Crossbow (metoda mniej dokładna) lub wykorzystanie trzech głowic 
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Correvit H do pomiaru wysokości (metoda czasochłonna w przygotowaniu, możliwe 

zakłócenia od nierównej nawierzchni); 

Tb – temperatura czoła bieżnika, pomiar będzie wykonany za pomocą głowicy 

pirometrycznej; 

β – kąt znoszenia pojazdu, obliczany na podstawie prędkości podłużnej i poprzecznej 

pojazdu (głowica Correvit QL), 

rd – promień dynamiczny koła, przybliżany na podstawie siły pionowej w module 

resorująco-tłumiącym i zmierzonej na stanowisku sztywności promieniowej opony; 

parametry nawierzchni – ze względu na spodziewany duży wpływ parametrów podłoża 

na pracę opony konieczne jest możliwie dokładne opisanie właściwości nawierzchni, na 

której przeprowadzane są badania. W przypadku nawierzchni szutrowej właściwości te 

będą oceniane przez: grubość warstwy luźnej, skład granulometryczny, wilgotność 

wagową, gęstość objętościową; 

parametry modelu – o znaczeniu fizycznym bądź nie fizycznym. 

 

Szukanymi są: 

 

Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz – składowe obciążenia w śladzie opony wyznaczone poprzez 

obciążenia wewnętrzne w mechanizmie zawieszenia przy określonej pozycji 

resorowania (s) i układu kierowniczego (p). 

 

Istnieje wiele różnych modeli opony opisujących przedstawioną zależność, 

podejściem fizycznym lub/i empirycznym [9]. W zależności od złożoności modelu, liczba 

jego parametrów waha się od kilku do kilkuset [11, 12]. Do estymacji parametrów opony 

potrzebny jest zestaw danych wejściowych i wyjściowych pochodzących z badań 

przeprowadzonych w warunkach możliwie zbliżonych do rzeczywistych. W dalszej 

części tego rozdziału przestawiono przykład wykorzystania zaprojektowanego układu 

pomiarowego do oszacowania sił stycznych opony. 
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Plan testów drogowych 

 

Testy drogowe rozpoczęto od najprostszych statycznych prób kalibracyjnych. 

Następnie potwierdzono działanie układu rejestrującego podczas prostych manewrów 

takich jak rozpędzanie, hamowanie i jazda po łuku ze stałą prędkością (rys. 5.2.) [47, 

48]. W kolejnym kroku przeprowadzono próby typowe dla badania kierowalności pojazdu 

osiągając maksymalne wartości współczynnika przyczepności [49]. Na koniec 

zrealizowano najbardziej złożone manewry z dużą ilością sygnałów sterujących oraz 

przejazdy przez przeszkody. Przebiegi sygnałów z prób drogowych zostały 

zarejestrowane w plikach o nazwach zgodnych z tabelą 5.2.  

 

Tab. 5.2. Opis zarejestrowanych przebiegów z testów drogowych 

Oznaczenie testu Opis testu 

S01 

Obciążenie normalne podczas postoju – zerowanie układu 

S02 

S03 

S04 

S05 

S11 

Rozpędzanie i hamowanie samochodu z różną intensywno-
ścią, gładka nawierzchnia 

S12 

S13 

S14 

S21 
Jazda po łuku o stałym promieniu w prawo, prędkość narasta-

jąca aż do osiągnięcia maksymalnego przyspieszenia po-
przecznego, nawierzchnia z płyt betonowych 

S22 

S23 

S24 

S31 

Jazda po łuku o stałym promieniu w lewo, prędkość narasta-
jąca aż do osiągnięcia maksymalnego przyspieszenia po-

przecznego, nawierzchnia z płyt betonowych 

S32 

S33 

S34 

S35 

S61 Rozpędzanie i hamowanie z maksymalna intensywnością, 
duża prędkość, nierówna nawierzchnia S62 

S91 Kalibracja czujnika obrotu kierownicy 
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Rys. 5.2. Mapa poligonu testowego wraz z rozmieszczeniem prób drogowych 
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Przyporządkowanie rejestrowanych kanałów do sygnałów 

z czujników 

 

Do rejestrowania danych z czujników wykorzystano układ dwóch wielokanałowych 

wzmacniaczy pomiarowych Spider8 firmy HBM. Kanały danych przydzielono zgodnie 

z tabelą 5.3. 

 

Tab. 5.3. Przyporządkowanie kanałów danych w urządzeniach Spider8 

Nr Mierzona wielkość Zakres Jednostka 

Spider1 

0 Czas 0 ÷ 30 S 

1 Siła w wahaczu poprzecznym -10 ÷ 10 kN 

2 Siła w wahaczu skośnym -10 ÷ 10 kN 

3 Siła w drążku kierowniczym -10 ÷ 10 kN 

4 Skok zawieszenia SZAW -100 ÷ 100 Mm 

5 Siła X w górnym mocowaniu kolumny -15 ÷ 15 kN 

6 Siła Y w górnym mocowaniu kolumny -15 ÷ 15 kN 

7 Siła Z w górnym mocowaniu kolumny -30 ÷ 30 N 

8 Kąt obrotu koła kierownicy δKIER -550 ÷ 550 º 

Spider2 

9 Prędkość wzdłużna Vx 0,5 ÷ 350 km/h 

10 Prędkość poprzeczna Vy 0 ÷ 40 km/h 

11 Przyspieszenie wzdłużne ax -10 ÷ 10 G 

12 Przyspieszenie poprzeczne ay -10 ÷ 10 G 

13 Kąt odchylenia pojazdu Ψ 0 ÷ 360 º 
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Przebiegi czasowe sygnałów zarejestrowane podczas prób 

drogowych  

S9 – Kalibracja czujnika kąta obrotu kierownicy 

 

Rys. 5.3. Przebieg czasowy kąta obrotu koła kierownicy podczas procedury kalibracyjnej 

 

Pierwsza zarejestrowana próba miała za zadanie skalibrowanie czujnika linkowego 

wykorzystanego do pomiaru kąta obrotu koła kierownicy. Podczas postoju obracano 

kierownicę w krokach po 90º aż do osiągnięcia pełnego skrętu w lewo, następnie w 

prawo i ostatecznie powracając do pozycji zerowej. Zarejestrowany przebieg napięcia z 

enkodera linkowego został wykorzystany do obliczenia współczynnika kalibracji (rys. 

5.3.). Podczas próby potwierdzono także działanie czujników sił – przykładowo przebieg 

siły reakcji w wahaczu skośnym odpowiada charakterem zadawanemu sygnałowi 

krokowemu na kierownicy (rys. 5.4.). Maksymalny kąt obrotu koła kierownicy w jedną 

stronę od położenia konstrukcyjnego to ok. 550º. 

 



103 

 

 

Rys. 5.4. Przebieg czasowy reakcji w wahaczu skośnym i drążku kierowniczym podczas proce-

dury kalibracyjnej 

 

S0 – Zerowanie czujników podczas postoju  

 

Rys. 5.5. Przebiegi czasowe reakcji wewnętrznych mechanizmu podczas procesu zerowania 
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Rys. 5.6. Przebiegi czasowe prędkości liniowych, przyspieszeń i prędkości kątowej podczas pro-

cesu zerowania czujników 

Celem próby statycznej S0 było wyzerowanie wartości odczytów z czujników 

podczas postoju samochodu, w stanie obciążenia wyłącznie masą całkowitą pojazdu. 

Drugim zadaniem było sprawdzenie wpływu zakłóceń elektromagnetycznych na 

oscylacje rejestrowanych sygnałów. Wartość siły w wahaczu poprzecznym ma niewielkie 

przesunięcie względem zera (ok. 20 N), a przesunięcie pozostałych wartości jest 

pomijalnie małe (rysunek 5.5. i 5.6.). Największe oscylacje wartości występują dla 

wahacza poprzecznego i wahacza skośnego (ok ±20 N) i najprawdopodobniej są 

spowodowane niewystarczającym odizolowaniem czujników tensometrycznych 

i aparatury pomiarowej od instalacji elektrycznej samochodu.  

 

S1 – Łagodne rozpędzanie i hamowanie na wprost  

 

Jako punkt startowy do przedstawionych poniżej prób dynamicznych uznano stan 

z próby S0, czyli samochód nieporuszający się i obciążony masą całkowitą (masa 

własna samochodu + masa aparatury + masa dwóch pasażerów). Z tego względu 

wszystkie przedstawione wartości reakcji powinny być interpretowane jako zmiana 

reakcji w stosunku do stanu z próby S0. Aby uzyskać bezwzględne wartości reakcji do 

zmierzonych wartości należy dodać wartości z końca próby obciążenia normalnego, czyli 

ok.: 2500 N składowej pionowej w górnym mocowaniu kolumny prowadzącej, 800 N 
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w wahaczu poprzecznym, 500 N składowej poprzecznej w górnym mocowaniu i 80 N 

w drążku kierowniczym.  

 

Próba S1 miała na celu zweryfikowanie poprawności działania układu pomiarowego 

w czasie jazdy bez narażania go na ryzyko uszkodzenia poprzez agresywne manewry. 

Pomiar rozpoczęto przy wolno toczącym się samochodzie (2,5 m/s), następnie został on 

łagodnie rozpędzony do prędkości 22 m/s i zatrzymany (rys. 5.7.). 

 

 

Rys. 5.7. Przebiegi czasowe reakcji wewnętrznych mechanizmu podczas łagodnego rozpędzania 

i hamowania 

 

Podczas rozpędzania utrzymywano stałe przyspieszenie o wartości około 3,5 m/s2 

natomiast podczas hamowania maksymalne opóźnienie wyniosło około 7 m/s2 (rys. 

5.8.). Samochód poruszał się na wprost o czym świadczy niewielki kąt obrotu kierownicy 

oraz praktycznie zerowa wartość prędkości kątowej i poprzecznej (rys. 5.8.). Sygnał 

z czujnika linkowego przymocowanego do kolumny McPhersona nie dał żadnych 

wartościowych informacji odnośnie skoku zawieszenia (rys. 5.9.). Dokładniejszej analizie 

reakcji wewnętrznych w mechanizmie i sił stycznych generowanych przez oponę 

poddano stan obciążenia z czwartej i dziesiątej sekundy przedstawionej próby 

(zaznaczono na wykresach linią przerywaną). Spokojne rozpędzanie samochodu 

wywołuje głównie rozciąganie wahacza skośnego i drążka kierowniczego, ściskanie 

wahacza poprzecznego oraz zmniejszenie reakcji pionowej w górnym mocowaniu 

kolumny. Hamowanie pojazdu daje odwrotne reakcje, czyli rozciąganie wahacza 

poprzecznego, ściskanie wzdłużnego i drążka kierowniczego oraz zwiększenie reakcji 

pionowej. Dodatkowo przy hamowaniu pojawiają się większe obciążenia wzdłużne 
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i poprzeczne w górnym mocowaniu. Siły reakcji zilustrowano wektorami 

o odpowiadających wykresom kolorach na rysunku 5.11. i 5.13. 

 

Rys. 5.8. Przebiegi czasowe prędkości liniowych, przyspieszeń i prędkości kątowej podczas 

próby S1 

 

Na podstawie zmierzonych reakcji wewnętrznych podjęto próbę estymacji sił 

i momentów w punkcie styku opony z nawierzchnią. Przebiegi czasowe oszacowanych 

wartości przedstawiono na wykresach (rys 5.10. i 5.12.).  

 

 

Rys. 5.9. Przebiegi czasowe skoku zawieszenia oraz kąta obrotu kierownicy podczas próby S1 
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Rys. 5.10. Przebiegi czasowe sił występujących w punkcie styku opony z nawierzchnią podczas 

próby S1 

 

W czwartej sekundzie próby wartość siły wzdłużnej w punkcie styku opony 

z nawierzchnią wyniosła ok. 1600 N. Wartość składowej pionowej (odciążenie koła) to 

około 500 N, a składowej poprzecznej to ok. 400 N. Łatwo zauważyć, że obciążenie siłą 

wzdłużną przekłada się głównie na reakcje w obu drążkach wahaczy (co więcej wartości 

tych sił są zbliżone) i to te mierzone sygnały są najbardziej istotne dla wyniku estymacji. 

Moment wokół osi Oy ma wartość ponad 210 Nm, a wokół osi Ox około 120 Nm. Po 

zatrzymaniu samochodu hamulec nie został zwolniony, co przełożyło się na zwiększone 

reakcje elementów zawieszenia i niezerowe wyniki estymacji obciążenia na końcu próby.  
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Rys. 5.11. Stan położenia mechanizmu oraz zobrazowane wektorami siły reakcji wewnętrznych 

oraz siły styczne w t = 4 s próby S1 

 

 

Rys. 5.12. Przebiegi czasowe momentów obrotowych wokół punktu styku opony z nawierzchnią 

podczas próby S1 
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W dziesiątej sekundzie wartość siły wzdłużnej w punkcie styku wyniosła ok. 2350 N 

i miała zwrot przeciwny niż podczas rozpędzania. Wartość składowej pionowej 

(dociążenie koła) to ok. 900 N.  

 

 

Rys. 5.13. Stan położenia mechanizmu oraz zobrazowane wektorami siły reakcji wewnętrznych 

oraz siły styczne w t = 10 s próby S1 

 

Momenty obrotowe w tym przypadku mają niewielkie wartości około 50 Nm. 

Hamowanie wywołuje większy moment wokół osi pionowej niż przyspieszanie. 

Otrzymane wyniki estymacji są zgodne z oczekiwanymi, co jest dobrym prognostykiem 

dla działania samej metody jak i układu pomiarowego.  
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S6 – Rozpędzanie i hamowanie z maksymalną intensywnością 

 

Próba S6 była rozwinięciem S1, przy czym podczas rozpędzania i hamowania 

starano się wykorzystać maksymalną przyczepność opon, moment obrotowy silnika 

i możliwości układu hamulcowego. Pomiar rozpoczęto przy zatrzymanym pojeździe. 

W czasie t = 1 s rozpoczęto rozpędzanie samochodu na pierwszym biegu uzyskując 

maksymalne przyspieszenie 6,4 m/s2 (rys. 5.14.). W trzeciej sekundzie zmieniono bieg 

na drugi kontynuując rozpędzanie z maksymalnym przyspieszeniem 3,7 m/s2.  

 

 

Rys. 5.14. Przebiegi czasowe prędkości liniowych, przyspieszeń i prędkości kątowej podczas 

próby S6 

 

W szóstej sekundzie zmieniono bieg na trzeci i uzyskano przyspieszenie 2,6 m/s2. 

Po osiągnieciu prędkości 95 km/h w czasie t = 8,4 s rozpoczęto gwałtowne hamowanie 

uzyskując maksymalne opóźnienie 10,4 m/s2 (rys. 5.14.). Samochód poruszał się na 

wprost, wykonywano jedynie niewielkie korekty kierunku ruchu (poniżej 30º obrotu 

kierownicy). Zmiana ustawienia ręcznego korektora siły hamowania doprowadziła do 

znacznego poślizgu kół osi tylnej w pierwszej fazie hamowania i destabilizacji pojazdu 

(w t = 9 s wzrost przyspieszenia poprzecznego i dwie wyraźne korekty kierownicą 

widoczne na rys 5.14. i rys. 5.16.). Czujnik skoku zawieszenia zarejestrował zarówno 

rozciągnięcie modułu sprężynująco-tłumiącego przy rozpędzaniu i ściśnięcie podczas 

hamowania jak i drgania nadwozia podczas zmiany biegów. Przeprowadzono 

szczegółową analizę stanu obciążenia w czasie t1 = 2,5 s oraz t2 = 9,0s.  
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Rys. 5.15. Przebiegi czasowe reakcji wewnętrznych mechanizmu podczas rozpędzania i hamo-

wania 

Podczas intensywnego rozpędzania na pierwszym biegu (t1 = 2,5 s) wahacz 

poprzeczny jest ściskany siłą o wartości ok. 5300 N, wahacz skośny rozciągany siłą 

o zbliżonej wartości, natomiast drążek kierowniczy rozciągany ok. 1760 N (rys. 5.15.). 

Podczas rozpędzania widoczne jest zmniejszenie składowej pionowej w górnym 

mocowaniu (odciążenie przedniej osi). 

 

Rys. 5.16. Przebiegi czasowe skoku zawieszenia oraz kąta obrotu kierownicy podczas próby S6 
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Rys. 5.17. Przebiegi czasowe sił występujących w punkcie styku opony z nawierzchnią podczas 

próby S6 

Główna składowa siły w punkcie styku opony z nawierzchnią estymowana w czasie t1 = 

2,5 s to Fox = 2960 N (rys. 5.17. i rys. 5.18.).  

 

 

Rys. 5.18. Stan położenia mechanizmu oraz zobrazowane wektorami siły reakcji wewnętrznych 

oraz siły styczne w t = 2,5 s próby S6 
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Oszacowany całkowity nacisk pionowy na przednie lewe koło w tej chwili to ok. 3000 N. 

Oznacza to, że maksymalny współczynnik przyczepności badanej opony to ok. µ = 1.0 

(użyto wyczynowych opon przejściowych (intermediate) KUMHO o miękkiej mieszance).  

 

 

Rys. 5.19. Przebiegi czasowe momentów wokół punktu styku opony z nawierzchnią podczas 

próby S6 

 

Siłą stycznym towarzyszą momenty obrotowe: wokół osi Y o wartości ok. 600 Nm 

i wokół osi X o wartości ok. 150 Nm (rys. 5.19.). Podczas zmiany biegów, kiedy 

samochód nie jest rozpędzany, estymowane wartości zbliżają się do zera.  

W czasie hamowania z opóźnieniem bliskim 10 m/s2 wahacz skośny jest ściskany 

siłą 10 kN, a wahacz poprzeczny jest rozciągany siłą 8,8 kN (rys. 5.15.). Podobnie jak 

w poprzedniej próbie te dwie reakcje są najbardziej znaczące dla wyniku estymacji. 

Składowa pionowa w górnym mocowaniu kolumny prowadzącej rośnie o ok. 800 N, 

zwiększa się także składowa wzdłużna do ok. 1200 N. Zgodnie z oczekiwaniem większe 

wartości przyspieszenia i opóźnienia powodują większą zmianę nacisku pionowego. 

Estymowana siła wzdłużna rozwinięta przez oponę to ok. 4250 N (rys. 5.17. i rys. 5.20). 

Nacisk pionowy wynosi ok. 3000 N (masa ćwiartki pojazdu) plus 510 N (masa pasażerów 

i aparatury przypadająca na to koło) plus 1800 N (dociążenie przy hamowaniu) czyli 

razem 5310 N. Maksymalny współczynnik przyczepności osiągnięty podczas 

hamowania wynosi ok. µ = 0.8. Wyniki próby drogowej oraz estymacji sił stycznych są 

różne ilościowo (ze względu na większą intensywność manewrów) natomiast są zgodne 

jakościowo z wynikami próby S1. Uzyskane wartości sił są zbieżne z przewidywanymi, 

a wszystkie zarejestrowane sygnały są wiarygodne. Na tym etapie nie ma podstaw 

sądzić, że zaproponowana metoda estymacji działa niezgodnie z założeniami.  
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Rys. 5.20. Stan położenia mechanizmu oraz zobrazowane wektorami siły reakcji wewnętrznych 

oraz siły styczne w t = 9 s próby S6 

 

S2 – Jazda w prawo po łuku o stałym promieniu 

 

Próba S2 wzorowana była na znanym z normy ISO 4138 badaniu zachowania 

samochodu poruszającego się po okręgu o stałym promieniu. W tym przypadku wynosił 

on około 18 metrów. Rejestrowanie danych rozpoczęto przy prędkości wzdłużnej 

pojazdu równej 4 m/s. Do piętnastej sekundy próby zwiększano prędkość aż do 

osiągnięcia 11,5 m/s (rys. 5.21.) jednocześnie zwiększając kąt skrętu kierownicy tak, aby 

utrzymać stałą trajektorię ruchu (rys. 5.22.). Próba była przeprowadzana na nawierzchni 

z płyt betonowych, co wprowadziło dodatkowe drgania do układu i zniekształcenia 

rejestrowanych sygnałów. W rozważanym czasie t = 15 s maksymalne przyspieszenie 

poprzeczne wyniosło 10 m/s2, maksymalna prędkość kątowa 50 º/s.  
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Rys. 5.21. Przebiegi czasowe prędkości liniowych, przyspieszeń i prędkości kątowej podczas 

próby S2 

Spowodowało to znaczy wzrost reakcji w wahaczu poprzecznym do blisko 8 kN 

i pionowej składowej w górnym mocowaniu do 2 kN (rys. 5.23.). Warto zwrócić uwagę, 

że do 9 sekundy reakcja w drążku kierowniczym rośnie, a następnie zaczyna maleć. Jest 

to spowodowane zmianą rozkładu sił w mechanizmie spowodowaną (głównie) innym 

położeniem zębatki i ugięciem zawieszenia.  

 

Rys. 5.22. Przebieg czasowy kąta obrotu kierownicy podczas próby S2 

Maksymalna estymowana siła boczna wygenerowana przez oponę wynosi około 5 

kN (rys. 5.24.). Składowa pionowa zwiększa się o ok. 1500 N (efekt dociążenia koła 

zewnętrznego), więc szacunkowa maksymalna wartość współczynnika przyczepności 

poprzecznej to  µ = 1.1. Składowa wzdłużna oscyluje wokół zera (samochód porusza się 

w tym czasie praktycznie ze stałą prędkością). 
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Rys. 5.23. Przebiegi czasowe reakcji wew. mech. podczas jazdy po łuku o stałym promieniu 

 

 

Rys. 5.24. Przebiegi czasowe sił w punkcie styku opony z nawierzchnią podczas próby S2 

W czasie t = 15 s moment wokół osi y wynosił ok. 220 N, a wokół osi z blisko 100 N 

(rys. 5.25.). Łatwo zauważyć ścisły związek przebiegu estymowanej siły bocznej 

z przebiegiem przyspieszenia poprzecznego pojazdu co jest typowe dla tego typu próby. 

Na rysunku 5.26. widać ugięcie sprężyny zawieszenia oraz zmienioną pozycję zębatki, 

co przełożyło się na obrót zewnętrznego koła o ok. 13º. Okręgi pod kołem ilustrują jaką 

siłę przyczepności może uzyskać opona przy założeniu µ = 1.0 i danym nacisku 

pionowym (w warunkach statycznych – ciągła linia, z uwzględnieniem dynamicznego 

dociążenia koła – przerywana linia).  
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Rys. 5.25. Przebiegi czasowe momentów wokół punktu styku opony z nawierzchnią podczas 

próby S2 

 

Rys. 5.26. Stan położenia mechanizmu oraz zobrazowane wektorami siły reakcji wewnętrznych 

oraz siły styczne w t = 15 s próby S2 
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Wykorzystując przebiegi z trzech powtórzeń próby S2 (oznaczonych różnymi 

kolorami) estymowano charakterystykę przyczepnościową opony (rys. 5.27.).  

 

Rys. 5.27. Estymowana charakterystyka przyczepności poprzecznej opony µy w funkcji kąta zno-

szenia kół przednich αp 

Opona Kumho TW02 w określonych warunkach pracy (ciśnienie pompowania 2.0 

bar, temperatura bieżnika ok. 40 ºC, nawierzchnia betonowa) osiąga maksymalną 

wartość współczynnika przyczepności µ = 1.1 dla kąta znoszenia ok. 3º. Dla opon 

o zastosowaniu cywilnym optymalny dla przyczepności kąt znoszenia wynosi zwykle 

koło 6 - 7º. Różnica wynika najprawdopodobniej z zastosowania wzmocnionej osnowy, 

a co za tym idzie zwiększonej sztywności poprzecznej opony. Powyżej 6º znoszenia 

maksymalna siła poprzeczna maleje co jest znaną cechą opon wyczynowych 

(zapewniają dużą przyczepność, ale w wąskim zakresie stosowania). Przedstawiona 

charakterystyka (rys. 5.27.) została zweryfikowana jedynie doświadczeniem autora 

i porównaniem do charakterystyk innych opon dostępnych w literaturze. W przyszłości 

planowana jest ocena dokładności estymacji poprzez porównanie otrzymanych wyników 

z wynikami z piasty pomiarowej, stanowiska pomiarowego lub z właściwie 

sformułowanym i skalibrowanym modelem opony.  
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S3 – Jazda w lewo po łuku o stałym promieniu 

 

Próba S3 jest odwzorowaniem próby S2, z tą różnicą że samochód badawczy 

poruszał się w przeciwnym kierunku, skręcając w lewo. Tym razem koło wyposażone 

w aparaturę pomiarową było kołem wewnętrznym (odciążonym). Test rozpoczęto 

z prędkością wzdłużną 6 m/s i po 10 sekundach osiągnięto 12 m/s i prędkość kątową 50 

º/s (rys. 5.28.). W sposób ciągły korygowano kąt obrotu kierownicy, aby zachować stały 

promień toru ruchu (rys. 5.29.). Maksymalne przyspieszenie poprzeczne wyniosło 11 

m/s2 (rys. 5.28.). 

 

 

Rys. 5.28. Przebiegi czasowe prędkości liniowych, przyspieszeń i prędkości kątowej podczas 

próby S3 

Rys. 5.29. Przebieg czasowy kąta obrotu kierownicy podczas próby S3 

 

Wartości reakcji wewnętrznych mechanizmu są znacznie niższe niż w przypadku 

koła zewnętrznego. Manewr powoduje zmniejszenie składowej siły pionowej w górnym 

mocowaniu kolumny McPhersona o blisko 2000 N. Wartość siły w drążku poprzecznym 

rośnie do momentu osiągnięcia przyspieszenia poprzecznego ok. 8 m/s2 a następnie 
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zaczyna maleć (rys. 5.30.). Podobny przebieg ma estymowana siła poprzeczna Fy. Do 

siódmej sekundy zmniejsza się siła nacisku na oponę, ale zwiększa kąt znoszenia, co 

powoduje zwiększenie siły bocznej. Po ósmej sekundzie próby nacisk nadal maleje, 

a kąt znoszenia się zwiększa, ale powyżej tych wartości powoduje to spadek 

współczynnika przyczepności µ. W tej części próby zmiana siły Fx jest niewielka.  

 

 

Rys. 5.30. Przebiegi czasowe reakcji wewnętrznych mechanizmu podczas jazdy po łuku o stałym 

promieniu 

 

Rys. 5.31. Przebiegi czasowe sił występujących w punkcie styku opony z nawierzchnią podczas 

próby S3 



121 

 

Dla t = 13 s moment wokół osi Y wynosi 160 N, a jego przebieg czasowy jest zbliżony 

do przebiegu przyspieszenia poprzecznego. Pozostałe momenty mają wartości poniżej 

50 N (rys. 5.32.).  

 

 

Rys. 5.32. Przebiegi czasowe momentów wokół punktu styku opony z nawierzchnią podczas 

próby S3 

 

Na rysunku 5.33. zaprezentowano stan mechanizmu w chwili t = 13 s. Koło jest 

skręcone w lewo o kąt ok. 12º. Sprężyna modułowa jest rozciągnięta w stosunku do 

pozycji konstrukcyjnej. 
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Rys. 5.33. Stan położenia mechanizmu oraz zobrazowane wektorami siły reakcji wewnętrznych 

oraz siły styczne w t = 13 s próby S3 

 

Przy tak dużych przyspieszeniach poprzecznych ze względu na dalekie od 

optymalnych warunki pracy opony (znaczne odciążenie, duży kąt znoszenia, dodatnie 

pochylenia koła itp.) wewnętrzne koło generuje niewielkie siły i nie ma istotnego wpływu 

na ruch pojazdu. Celowe wydaje się zastosowanie układu pomiarowego na obu kołach 

osi, co pozwoliłoby pozyskać więcej przydatnych charakterystyk np. rozkład nacisków 

między wewnętrznym i zewnętrznym kołem w funkcji przyspieszenia poprzecznego.  
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6. Wnioski 

 

Podsumowanie wykonanych zadań 

 

W rozprawie przedstawiono proces przygotowania oraz potwierdzono poprawność 

działania nowej metody pomiaru obciążenia koła jezdnego samochodu podczas ruchu 

samochodu. W pierwszym etapie pracy dokonano przeglądu literatury oraz analizy 

istniejących rozwiązań. Następnie opracowano metodę obliczeniową pozwalającą 

estymować wektor obciążenia koła na podstawie reakcji wewnętrznych mechanizmu 

i zaimplementowano ją do środowiska Matlab. Przeprowadzono symulacje numeryczne 

dla przykładowych obciążeń zewnętrznych i odpowiadających im obciążeń 

wewnętrznych mechanizmu. Pozwoliło to na weryfikację procedury obliczeniowej oraz 

dobór zakresu pomiarowego czujników. Uzyskane wartości obciążeń pomogły 

w projektowaniu elementów zawieszenia (np. w doborze grubości ścianki rurki wahaczy 

wobec maksymalnych przenoszonych sił osiowych). Warto zauważyć, że mechanizm 

zawieszenia może multiplikować siły, to znaczy że wewnętrzne siły reakcji mogą być 

większe niż siła zewnętrzna (np. siła styczna 3000 N może wywołać nawet 6800 N 

reakcji w wahaczu skośnym).  

Stworzono model kinematyczny układu zawieszenia i wprowadzono do niego 

wymiary rzeczywistego mechanizmu. Poprawność sformułowania modelu została 

zweryfikowana poprzez porównanie rzeczywistych charakterystyk kinematycznych 

z zasymulowanymi. 

Zaprojektowano układ pomiarowy pozwalający w czasie rzeczywistym rejestrować 

reakcje wewnętrzne w mechanizmie zawieszenia, sygnały sterujące oraz podstawowe 

parametry opisujące ruch pojazdu. Przeanalizowano czynniki mające wpływ na 

dokładność pojedynczych pomiarów i na tej podstawie oszacowano niepewność 

końcowego wyniku estymacji, a także wytypowano elementy które mają na nią 

największy wpływ.  

Zgodnie z projektem wykonano elementy niezbędne do zamontowania czujników  

w układzie zawieszenia. Korzystając z zaadoptowanych stanowisk badawczych 

przeprowadzono wzorcowanie czujników w pojedynczych komponentach układu. 

Elementy zostały ponownie zamontowane do samochodu i dokonano kalibracji 

kompletnego układu w warunkach quasi – statycznych w różnych stanach obciążenia. 

Kolejny raz zweryfikowano poprawność sformułowania zadania poprzez porównanie 

przebiegów reakcji wewnętrznych w funkcji obciążenia zewnętrznego dla wyników 

symulacyjnych i rzeczywistych. W ostatnim etapie wykorzystano wszystkie 

przygotowane uprzednio narzędzia do zrealizowania głównego celu pracy, czyli 

estymacji sił stycznych.  



124 

 

Ewaluacja metody, zgodnie z pierwotnymi założeniami, przeprowadzona została 

podczas ruchu pojazdu, przy złożonych manewrach wykorzystujących nieliniową część 

charakterystyki pracy opony. 

 

Zmiany konstrukcyjne w mechanizmie zawieszenia 

 

Montaż aparatury pomiarowej nie wpłynął znacząco na konstrukcję i kinematykę 

układu zawieszenia. Największą zmianą było zastąpienie jednego kutego wahacza 

dwoma niezależnymi drążkami. Z punktu widzenia metody kalibracji stanowiskowej oraz 

łatwości analizy stanu naprężenia układu zabieg ten wydaje się być jak najbardziej 

słuszny. Na bazie doświadczenia zdobytego podczas pracy z tak zmodyfikowanym 

układem nie wyklucza się wykorzystania w przyszłości standardowego elementu 

z odpowiednio zmodyfikowanym układem tensometrów. 

Drugą istotną zmianą było zastąpienie oryginalnych przegubów metalowo - 

gumowych łożyskami przegubowymi, tak aby tarcie w tych węzłach było pomijalnie małe. 

Wadą tego rozwiązania jest znacznie gorsze tłumienie drgań, szczególnie tych o małej 

amplitudzie i wysokiej częstotliwości, co zaobserwować można na przebiegach sił reakcji 

jako „poszarpania” wykresu. Masa nieresorowana układu pozostała bez zmian co jest 

niewątpliwą zaletą tej metody względem stosowania piasty pomiarowej. Zabudowa 

trójkierunkowego czujnika siły w górnym mocowaniu kolumny prowadzącej zwiększa 

jego wysokość o około 35 mm. Dzięki przeniesieniu zespołu łożyska nad kielich 

nadwozia udało się zmniejszyć tą odległość do ok. 10 mm. Po zmianie pozycji dolnej 

platformy sprężyny wysokość całego modułu pozostała zgodna z konstrukcyjną. 

W pracy przedstawiono przykład wykorzystujący mechanizm zawieszenia z kolumną 

prowadzącą. Analogiczny układ pomiarowy można zabudować w innych typach 

zawieszenia upraszczając konstrukcję poprzez wyeliminowanie trójkierunkowego 

czujnika siły np. w zawieszeniu wielowahaczowym, pomijając niewielkie wartości 

momentów zginających działających na moduł tłumiący, można wykorzystać jedynie 

jednoosiowe przetworniki siły i rozety tensometryczne.  

 

Wnioski o charakterze poznawczym 

 

Uzyskane rezultaty badań udowodniły przyjętą tezę pracy. Istnieje możliwość 

estymacji stanu obciążenia opony przy wykorzystaniu zmierzonych reakcji 

wewnętrznych w elementach zawieszenia, pozycji układu oraz parametrów ruchu 

pojazdu, ze złożoną niepewnością standardową pomiaru mniejszą niż 5%. Zdaniem 

autora uzyskana dokładność jest bardzo dobra, zwłaszcza mając na uwadze 

prototypową wersję układu. Pomiary parametrów ruchu pojazdu w połączeniu 
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z estymowanymi siłami stycznymi pozwoliły na uzyskanie charakterystyki współczynnika 

przyczepności poprzecznej opony od jej kąta znoszenia.  

Niewielka złożoność czasowa modelu obliczeniowego pozwala na jego działanie 

w czasie rzeczywistym, czyli przy odpowiednim sformułowaniu zadania i zintegrowaniu 

układu pomiarowego z układem obliczeniowym możliwe byłoby estymowanie 

i monitorowanie sił stycznych opony na bieżąco w czasie jazdy samochodem. 

Koszt kompletnego układu do pomiaru sił reakcji wewnętrznych to około 28 500 zł. 

Na tą kwotę składa się koszt zakupu: czujnika Kistler 9047C wraz z przewodem 

i wzmacniaczem ok. 15 000 PLN, rozet tensometrycznych oraz usługa ich 

profesjonalnego naklejenia na drążkach - ok. 2000 PLN, dwóch czujników linkowych – 

ok. 3000 PLN, dwóch układów rejestrujących SPIDER 8 – ok. 7000 PLN oraz koszt 

wykonania dodatkowych elementów montażowych, mocowań i adapterów – ok. 1500 

PLN. Jest to około 6% ceny piasty pomiarowej Kistler RoaDyn S625, co spełnia 

początkowe założenia projektu. Koszt dodatkowych czujników takich jak np. głowicy 

Correvit czy akcelerometru Crossbow nie został uwzględniony w powyższych 

wyliczeniach, ponieważ dostarczają one danych o stanie ruchu pojazdu, które nie są 

niezbędne do estymowania sił stycznych.  

Złożona niepewność standardowa końcowego pomiaru będąca efektem wyłącznie 

niepewności pomiarów pośrednich czujników obciążenia oraz współrzędnych 

geometrycznych dla typowych obciążeń układu wynosi około 2%. Kalkulacje te nie 

uwzględniają błędów wynikających z: założenia idealnych przegubów mechanizmu, 

wpływu zjawisk dynamicznych nieuwzględnianych przez model quasi-statyczny, 

zakłóceń sygnału oraz zmiany stanu obiektu badanego (opony). Oszacowanie 

niepewności pomiarowej wynikającej z wyżej wymienionych czynników wymagałoby 

dodatkowych czasochłonnych testów (np. pomiar tarcia w przegubach), co nie jest celem 

tej pracy. W oparciu o powtarzalność wyników prób i dane z literatury niepewność 

finalnego wyniku estymacji siły stycznych oceniono na mniej niż 5%, co jest zgodne z 

początkowymi założeniami projektu.  

 

Zmiana projektu układu pomiarowego w stosunku do założonego  

 

W rozdziale czwartym przedstawiono projekt pełnego układu pomiarowego. Podczas 

testów drogowych skorzystano z wersji uproszczonej, ze względu na ograniczoną do 

szesnastu ilość rejestrowanych kanałów oraz problemy z zasileniem tak dużej ilości 

urządzeń z instalacji elektrycznej samochodu testowego. Przy niskich obrotach, a co za 

tym idzie małym prądzie ładowania alternatora występowały zaniki zasilania i niektóre 

przebiegi sygnałów nie zostały zarejestrowane. Zrezygnowano z użycia trzech 

dodatkowych głowic Correvit H do bezstykowego pomiaru wysokości na podstawie 

których obliczane miały być kąty przechyłu nadwozia, korzystając tylko z linkowego 

czujnika skoku zawieszenia. Ograniczono ilość zapisywanych sygnałów sterujących 
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(brak czujników linkowych przy pedałach). Nie wykorzystano także informacji z czujnika 

temperatury bieżnika oraz czujnika prędkości obrotowej koła. Więcej informacji 

o wykorzystaniu tych przebiegów znaleźć można w innych publikacjach (27, 43). 

W kolejnych testach zalecane jest zarejestrowanie prób drogowych kamerą pokładową 

dla późniejszego ułatwienia identyfikacji zapisanych danych. Pomocne może być 

również wykorzystanie nowoczesnego systemu logującego z odbiornikiem GPS (np. AiM 

Solo czy Racelogi VBOX).  

W samochodach wyposażonych w magistralę danych CAN wiele przydatnych 

sygnałów można odczytać bezpośrednio z czujników pokładowych (np. kąt obrotu koła 

kierownicy, moment obrotowy na kierownicy, położenie pedałów, przyspieszenia 

nadwozia, prędkości kątowe nadwozia, parametry pracy silnika, przełożenie w skrzyni 

biegów). Obserwując najnowsze trendy motoryzacyjne, można założyć że ilość 

zintegrowanych czujników jak i ich dokładność będą nadal rosły w tempie wykładniczym, 

co pozwoli znacznie zmniejszyć ilość dodatkowego osprzętu potrzebnego do stworzenia 

podobnego układu pomiarowego.  

 

Planowane usprawnienia układu pomiarowego i metody 

obliczeniowej 

Wnikliwa analiza kolejnych etapów opracowania metody uwypukliła kilka wad oraz 

elementów wymagających udoskonalenia w kolejnych wersjach układu. Problemy 

dotyczą zarówno części konstrukcyjnej jak i obliczeniowo- modelowej. 

Właściwa orientacja przetwornika siły w górnym mocowaniu kolumny prowadzącej 

ze względu na sposób jego montażu, sąsiedztwo łożyska przegubowego i trudny dostęp 

do tego miejsca (jedynie od spodu samochodu) jest znacznie utrudniona. Błędne 

położenie kątowe względem osi wzdłużnej pojazdu wymaga późniejszej korekcji danych 

wejściowych przez program obliczeniowy (sytuacja taka miała miejsce w kilku próbach). 

Zaleca się wykonanie otworu inspekcyjnego w kielichu nadwozia (który umożliwi kontrolę 

wzrokową od góry) lub kształtowe zorientowanie czujnika względem elementów 

mocujących.  

Siły działające w obszarze kontaktu opony z nawierzchnią powodują jej odkształcenie 

w kierunku wzdłużnym, poprzecznym i promieniowym. Powoduje to przesunięcie 

rzeczywistego punktu styku względem geometrycznego o odległość zależną m.in. od 

sztywności opony, jej obciążenia i kąta znoszenia. W pracy dokonano uproszczeń 

obliczeń przyjmując za punkt przyłożenia sił stycznych geometryczny środek śladu 

opony. Może się to przełożyć na kilkuprocentową zmianę wyników estymacji momentów 

wokół punktu styku opony z nawierzchnią. Zaleca się usprawnienie metody 

obliczeniowej o algorytm obliczający odkształcenie opony na podstawie rejestrowanych 

danych.  

W przedstawionym przykładzie zawieszenia z kolumną prowadzącą oryginalna 

sprężyna modułowa jest pochylona względem osi kolumny co ma na celu 
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skompensowanie momentu zginającego działającego na amortyzator poprzez 

wygenerowanie dodatkowej siły bocznej. Mając na celu uproszczenie stanu naprężenia 

w górnym mocowaniu kolumny prowadzącej (pionowa składowa współosiowa 

z czujnikiem siły) standardową sprężynę typu side-load zastąpiono węższą, walcową, 

o stałym skoku, umieszczoną współosiowo z amortyzatorem. Moment zginający 

działający na tłoczysko amortyzatora uznano za pomijalnie mały i świadomie nie 

uwzględniono go w obliczeniach.  

 

Wnioski o charakterze utylitarnym  

 

Pierwotnym przeznaczeniem opracowanej metody było wyznaczenie charakterystyk 

sił stycznych opony, które mogą zostać użyte np. do estymacji parametrów wirtualnego 

modelu w warunkach pracy obiektu rzeczywistego. Na podstawie przebiegów 

zarejestrowanych podczas prób drogowych jazdy po okręgu dokonano estymacji 

obciążenia zewnętrznego koła, a następnie podjęto próbę wyznaczenia zależności 

współczynnika przyczepności poprzecznej badanej opony od jej kąta znoszenia. 

Otrzymana charakterystyka, mimo zaszumienia danych, odpowiada ilościowo 

i jakościowo przykładom z literatury co potwierdza użyteczność zaprojektowanej 

metody. 

Mając na uwadze możliwość testowania parametrów obiektu badawczego w pełnym 

zakresie użytkowym i przy zachowaniu rzeczywistych warunków pracy uzyskane dane 

są niezwykle cenne i mogą być z wykorzystane np. przy rekonstrukcji wypadków 

drogowych [50].  

 

Przedstawiony układ w tej lub zmodyfikowanej formie może znaleźć w przemyśle 

motoryzacyjnym także inne zastosowania np.: 

‐ testy porównawcze opon (pomiar współczynnika przyczepności różnych opon 

przy takich samych warunkach pracy); 

‐ testy walidacyjne układów zawieszenia (pomiar sił reakcji w różnych 

konfiguracjach mechanizmu zawieszenia); 

‐ badanie wpływu sił tłumienia amortyzatora na zmienność siły nacisku opony na 

nawierzchnię; 

‐ estymacja współczynnika przyczepności dla różnych typów nawierzchni (np. 

analiza wpływu parametrów gruntu na wartość współczynnika przyczepności 

przy dużym kącie znoszenia opony); 

‐ dostarczanie istotnych informacji o przyczepności opony i stanie ruchu pojazdu 

do układów bezpieczeństwa czynnego (np. uproszczona wersja układu, 

zaimplementowana w pojazdach produkcyjnych, zgrubnie estymująca chwilowy 

współczynnik przyczepności na podstawie siły reakcji tylko w dolnym wahaczu); 
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‐ uzupełnienie danych rejestrowanych przez tzw. inteligentną oponę w warunkach 

dużego poślizgu [29]. 

 

Wnioski dotyczące dalszych prac 

 

Dla oceny przydatności opracowanej metody wydaje się konieczna realizacja 

rozszerzonego zakresu badań obejmującego próby na różnorodnych nawierzchniach 

z wykorzystaniem opon o szerokim zakresie charakterystyk przyczepności. Plan 

dodatkowych testów powinien obejmować także próby na drogach o „luźnej” 

nawierzchni.  

Wskazane jest porównanie charakterystyk opon uzyskanych podczas badań 

opracowaną metodą z charakterystykami otrzymanymi na stanowiskach badawczych 

np. bębnowych, mając na uwadze zmianę warunków pracy opony (inna struktura 

nawierzchni, kształt powierzchni styku itp.). 

W celu potwierdzenia dokładności estymacji zalecane jest przeprowadzenie testów 

porównawczych z wykorzystaniem czujnika wzorcowego takiego jak np. piasta 

pomiarowa Kistler RoaDyn. W tym wypadku dla porównania rezultatów należałoby 

wykorzystać zaprojektowaną metodę do estymacji sił i momentów zredukowanych do 

środka koła, a nie do punktu styku opony z nawierzchnią tak jak przedstawiono w pracy. 
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Summary 

 

While modelling complex vehicle motion, it is essential to include the adequate 

characteristics of simulated tires. There are many types of research stands capable of 

estimating tire force characteristics, but most of them have substantial limitations. Tire 

working conditions on these test benches are far from real conditions, encountered in 

complex dynamic manoeuvres. Tire load force, wheel camber, wheel toe, working 

temperature and surface type are significant factors affecting tangential tire forces, 

especially when simulating complex manoeuvres. Tire models comprising loose surface 

interaction are rarely discussed in the literature, therefore the analysis of a car motion 

(e.g. on a gravel road) is very challenging. 

Due to difficulties in adopting various surface conditions in stationary tests, it is 

intentional to conduct corresponding road tests with a car equipped with measuring 

devices enabling indirect tire characteristics estimation. The most commonly used 

devices for road and track testing are measuring hubs. Having regard to its high 

purchase cost and exposure to tough working conditions, the authorial measuring system 

enabling indirect tire characteristics estimation has been designed. This system exploits 

existing Macpherson strut suspension. One mechanism performs various roles: wheel 

guiding, shock absorbing and reaction forces measuring in rod joints. Featured test 

vehicle is a front wheel drive, fully rally-prepared Citroen Saxo VTS, with MacPherson 

struts front suspension.  

Presenting a scientific method of computing longitudinal and transversal tire force 

characteristics of a vehicle performing dynamic maneuvres was a main goal. Described 

approach is indirect and bases on a measurement of internal forces and suspension 

mechanism configuration coordinates. The torques and forces relation is described by 

Jacobian matrices. The computer aided calculations are programmed and executed in 

Matlab environment. The main advantages of presented method are: low costs and exact 

tire working conditions provided.  

Solely geometric, kinematic and quasi-static (forces and torques estimation) 

descriptions of a suspension mechanism are presented. Measured kinematic 

characteristics of strut suspension are compared to modeled ones. Good functions 

matching confirmed the validity of a kinetostatic model.  

Designed constructional solution of sensor mountings is described along with 

calibration methods. A benchmark of examined and reference sensors has 

demonstrated satisfactory conformation of the measurement in uniaxial and complex 

load states. A comparison of simulated and real internal load vectors at specific external 

load has proven the correct functioning of whole measuring system.  

In a final episode extensive road tests on a proving ground were conducted. While 

analyzing obtained experimental data jacobian matrix has been inverted and inverse 

kinematics task has been solved. Based on internal suspension reactions in known 
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suspension travel and steering rack position external load state applied at the contact 

point between tire and surface was estimated. Obtained results are consistent with 

exemplary simulations, literature data and author’s experience.  

New estimation method has proven its value by fulfilling the initial assumptions about 

measurement accuracy, computing speed and costs efficiency.  

 


