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ANALIZA WPŁYWU PARAMETRÓW MASOWYCH                                 
NA STATECZNOŚĆ RUCHU SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO  
W OPARCIU O BADANIA MOBILNEGO MODELU POJAZDU

Streszczenie. Praca przedstawia analizę wpływu położenia środka masy i jej rozkładu na sta-
teczność samochodu ciężarowego. Z uwagi na znaczny koszt badań i niebezpieczeństwo prze-
wrócenia pojazdu starano się odwzorować zachowanie się rzeczywistego pojazdu, wykorzystując 
podobieństwo a badania przeprowadzono na mobilnym modelu pojazdu. W pracy przedstawiono 
analizę wpływu takich parametrów masowy moment bezwładności względem osi wzdłużnej i 
pionowej przy zachowaniu położenia środka masy pojazdu. Analizę przeprowadzono w oparciu o 
próby drogowe. Przedstawiono porównanie z wyników dla różnych rozkładów mas.
Słowa kluczowe: stateczność ruchu samochodu ciężarowego, badania mobilnych modeli pojaz-
dów, badania stateczności pojazdów.

WPROWADZENIE

Boczne przewrócenie pojazdu (roll) stanowi ~2,5% ogólnej liczby wypadków, 
jednakże mają one około 20% udział w ogólnej liczbie poszkodowanych [4]. Tego 
typu przewrócenie pojazdu występuje, kiedy pojazd obraca się o dziewięćdziesiąt 
lub więcej stopni względem jego osi podłużnej. Amerykańska agencja NHTSA 
(National Highway Traffic Safety Administration) przeprowadziła ocenę szeregu 
manewrów, które mogą powodować odrywanie koła od jezdni i przewracanie po-
jazdu. Wyniki badań nie określiły szczegółowo manewrów, które powodują utratę 
stateczności poprzecznej pojazdu. Trzeba przy tym zaznaczyć, że badania testowe 
pojazdów szczególnie wielkogabarytowych, są niebezpieczne i kosztowne. Starano 
się określić warunki „graniczne”, przy których przewrócenie pojazdu jest prawdo-
podobne. Do oceny stateczności pojazdów służą zarówno wskaźniki bazujące na 
parametrach masowych i geometrycznych pojazdów o różnym stopniu uproszczenia 
(opisane w rozdziale 2) jak i przeprowadzane są testy poligonowe pojazdów wyko-
rzystujące znormalizowane procedury, opracowane przez ISO oraz rekomendowane 
przez NHTSA np. „fishhook” czy też inne podobne procedury badań stosowane na 
różnych poligonach badań pojazdów (przedstawione w rozdziale 3). 
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Celem badań eksperymentalnych było nie tylko określenie istotności parame-
trów masowych na skłonność do wywracania pojazdu. W kolejnych rozdziałach za-
mieszczono opis wymagań i znormalizowanych prób przeprowadzanych podczas 
badań pojazdów. Następnie opis wybranych badań oraz ich wyniki. Ostatni z roz-
działów zawiera analizę, wnioski i podsumowanie najważniejszych punktów pracy.

MECHANIKIA PRZEWRACANIA SIĘ POJAZDU NA BOK (ROLL)

Utrata równowagi po wystąpieniu nadmiernej siły odśrodkowej może prowa-
dzić do poślizgu bocznego pojazdu występującego na wszystkich kołach lub do jego 
wywrócenia na bok. Z zależności energetycznych można wyznaczyć prędkość vgr, 
przy której może dojść do takiego zjawiska. 

  (1)

Przedstawiona zależność nie uwzględnia podatności zawieszeń. W przypadku 
samochodów ciężarowych, po uwzględnieniu podatności zawieszeń i ugięć oraz 
odkształceń opony, rzeczywista prędkość, przy której może dojść do przewrócenia 
pojazdu będzie niższa. Na rysunku 1 przedstawiono model pozwalający na analizę 
przewracania pojazdu. Jest on podzielony na dwie części, masy: resorowaną i niere-
sorowaną, które są połączone przegubem leżącym w osi przechyłu pojazdu. 

Rys. 1. Model do analizy przewracania pojazdu
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W prezentowanym przypadku na pojazd działają następujące siły i momenty:
  (2)

   (3)

   (4)

gdzie: FyL – siła poprzeczna działająca na koło lewe, FzL – siła pionowa działająca 
na koło lewe, FsL – siła pionowa działająca w wyniku ugięcia lewej sprężyny, 
φ – kąt obrotu nadwozia względem osi przechyłu, Ry, Rz – reakcje działające 
w osi przechyłu, Ix – masowy moment bezwładności pojazdu względem osi X, 
hRC – wysokość położenia osi obrotu, hGC – wysokość położenia środka masy, 
b – rozstaw kół, s – rozstaw sprężyn, Dφ – tłumienie kątowe zawieszenia, Kφ – 
sztywność kątowa zawieszenia, MARB – moment wywołany przez stabilizator.

 Po przekształceniach uzyskuje się przyspieszenie kątowe masy resorowanej:

    
(5)

Zmiana sił działających na koła przednie i tylne pojazdu będzie następująca:

  
(6)

Znajomość zjawisk oraz sił działających na koła pojazdu podczas manewru 
skrętu pozwala na określenie warunków przewrócenia pojazdu.

OCENA POJAZDU POD KĄTEM ODPORNOŚCI NA BOCZNE 
PRZEWRÓCENIE (ROLL)

Właściwości konstrukcyjne i eksploatacyjne pojazdu wpływają na zachowanie 
się pojazdu podczas manewrów skrętu i omijania. Dotyczy to takich właściwości po-
jazdu jak rozstaw kół, charakterystyka skrętu, położenie środka masy (szczególnie 
jego wysokość), rozkład poszczególnych mas, a także parametry ruchu (kąt skrętu 
i przyspieszenie boczne). 

Wprowadzono szereg współczynników stateczności pojazdu (tabela 1), mówią-
cych o skłonności pojazdu do przewracania się na bok. 
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Rys. 2. Schemat wyznaczania współczynnika SSF podczas przewracania pojazdu

Najprostszym z nich jest SSF (Static Stability Factor). Korzystając z równań 
na sumy rzutów sił na poszczególne osie można wyznaczyć wartość współczynnika 
SSF (tabela 1). Współczynnik SSF określa minimalne przyspieszenie boczne, przy 
którym dojdzie do wywrócenia pojazdu przy założeniu, że współczynnik przyczep-
ności jest wystarczający do jego wywrócenia. 

Z punktu widzenia użytkownika, określenie progu, przy którym może dojść do 
przewrócenia pojazdu, jest bardzo korzystne. Jednakże przy opracowaniu powyższej 
formuły przyjęto wiele założeń upraszczających, założono, że cała siła reakcyjna 
działa na koło zewnętrzne, ponadto - pominięto oddziaływanie zawieszeń, potrak-
towano pojazd jako ciało sztywne, ignorując ugięcie zawieszenia i zmianę położe-
nia środka masy, (co powoduje pominięcie wpływu zmian obciążeń kół). Z tego 
względu do oceny odporności pojazdów na przewrócenie, różni autorzy stosowali 
odmienne wskaźniki. 

W tabeli 1 przedstawiono uproszczone wskaźniki charakteryzujące skłonność 
pojazdu do bocznego wywracania się.

Zamieszczone w tabeli wskaźniki pozwalają na wstępną ocenę odporności na 
boczne przewrócenie samochodu. W tym celu należy przeprowadzić różnego ro-
dzaju próby, w których wskaźnikiem jest oderwanie się koła od podłoża bądź prze-
kroczenie granicznej wartości przyspieszenia bocznego. Przedstawione powyżej 
współczynniki pozwalają na określenie pewnych warunków progowych dla pojaz-
dów poruszających się po płaskiej drodze w ustalonych warunkach ruchu. W warun-
kach normalnego ruchu drogowego stany ustalone występują stosunkowo rzadko, 
a złożoność konstrukcji samochodów wymaga przeprowadzenia badań pojazdów 
rzeczywistych w ekstremalnych warunkach.
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Tabela 1. Uproszczone wskaźniki skłonności do bocznego przewracania pojazdu (roll) [3]

Lp. Model Zależność Uwagi
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WYMAGANIA DOTYCZĄCE BADAŃ STATECZNOŚCI POPRZECZNEJ 
POJAZDÓW

Zadanie oceny zdolności zachowania stateczności przez pojazd jest bardzo trud-
ne, z powodu znaczącej liczby wzajemnie oddziaływujących na siebie elementów 
takich jak kierowca, pojazd, przyczepa i ukształtowanie drogi. Pełny i dokładny opis 
zachowania się ciężkich pojazdów musi koniecznie obejmować informacje otrzyma-
ne na podstawie szeregu przeprowadzonych różnego typu badań. 

Badania eksperymentalne pozwalają na ocenę stateczności i kierowalności po-
jazdu w ruchu ze stałą i zmienną prędkością, po torze prosto- i krzywoliniowym, 
z uwzględnieniem lub bez uwzględnienia wpływu działań kierowcy. 

6
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zakrętów	(dynamiczne)

c.d. tabeli 1
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Do najczęściej stosowanych testów badawczych w zakresie stateczności i kie-
rowalności pojazdów należą:
 • ustalony ruch po okręgu, wg ISO 4138, ISO 14792 (pojazdy ciężarowe),
 • manewr podwójnej zmiany pasa ruchu, wg ISO 3888,
 • manewr pojedynczej zmiany pasa ruchu wg GOST P..2003, B32/03,
 • manewr wymuszenia skokowego z liniowym narastaniem kąta obrotu koła kie-

rownicy, wg ISO 7401, ISO 14793 (pojazdy ciężarowe),
 • manewr wymuszenia w postaci jednego okresu sinusoidy (w efekcie zazwyczaj 

manewr pojedynczej zmiany pasa ruchu), wg ISO 7401, ISO 14793 (pojazdy 
ciężarowe),

 • manewr wymuszenia sinusoidalnego ciągłego (slalom), wg ISO 7401, ISO 14793 
(pojazdy ciężarowe),

 • manewr wymuszenia impulsowego, wg ISO 7401, ISO 14793 (pojazdy ciężaro-
we),

 • manewr wymuszenia losowego wg ISO 7401, ISO 14793 (pojazdy ciężarowe),
 • manewry opracowane przez NHTSA [4]: ustalonego przyrostu skrętu SIS (Ste-

adily Increasing Steer), J-turn, fishhook.

Próby standardowo przeprowadza się dla pojazdu maksymalnie obciążonego. 
Wysokość środka ciężkości oraz rozkład masy ładunku powinny być tak ustalone, 
aby odzwierciedlać interesującą aplikację. 

Prowadzenie prób na rzeczywistych pojazdach wiąże się z dużym ryzykiem ich 
przewrócenia. Z tego względu badania symulacyjne mobilnych modeli pojazdów, 
przy zachowaniu warunków podobieństwa, prowadzą do zwiększenia bezpieczeń-
stwa i obniżenia kosztu przeprowadzenia badań.

UZASADNIENIE WYKORZYSTANIA MOBILNYCH MODELI POJAZDÓW 
DO BADAŃ DYNAMIKI RUCHU

Badania dynamiki pojazdów rzeczywistych prowadzone są na poligonach ba-
dawczych – wydzielonych kompleksach dróg, umożliwiających przeprowadzenie 
prób drogowych w określonych i powtarzalnych warunkach. Wybudowanie i wy-
posażenie takiego ośrodka badań jest bardzo kosztowne. Na świecie istnieje kilka-
dziesiąt poligonów badawczych średnich i dużych, są one wykorzystywane przez 
koncerny motoryzacyjne (Ford, FIAT, Volkswagen, General Motors, Ferrari, itp. czy 
też firmy produkujące opony, np. Michalin lub osprzęt pojazdów). W Wielkiej Bry-
tanii budowę toru MIRA sfinansowało 300 przedsiębiorstw [1, 2].

Tor badawczy powinien pozwalać na przeprowadzenie różnorodnych badań po-
jazdów w warunkach zapewniających zachowanie bezpieczeństwa. Do najbardziej 
typowych elementów torów badawczych należą: tory do jazd szybkich, tory do ba-
dań dynamiki pojazdu (rozpędzania i hamowania), tory do badań stateczności i kie-
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rowalności (płyta o promieniu ~100 m), tory do badań stabilności ruchu, o różnym 
współczynniku przyczepności, wzniesienia o różnym kącie nachylenia, tory o różnej 
nawierzchni oraz tory z nawierzchnią falistą. Ze względu na zwiększający się zakres 
badań pojazdów, wynikający z wymagań bezpieczeństwa, zakres badań prowadzo-
nych na torach badawczych stale się zwiększa a wymagania dotyczące torów i koszt 
badań wzrastają.

Badania pojazdów na torach badawczych szczególnie określające parametry 
stateczności ruchu, stwarzają niebezpieczeństwo przewrócenia pojazdu. Badania 
pojazdów w zakresie stateczności wymagają montowania specjalnych ramion, na 
których podpiera się pojazd po oderwaniu kół od jezdni. 

Rys. 3. Pojazd podczas badań stateczności ruchu

Z tego względu szukane są inne rozwiązania pozwalająca na osiągnięcie podob-
nych efektów mniejszym kosztem.

Istnieje kilka zalet stosowania pojazdu w skali zamiast samochodu pełnowy-
miarowego podczas badań eksperymentalnych dynamiki ruchu [6, 7]:
 • koszty badań pojazdu wykonanego w skali są znacznie mniejsze niż pojazdu peł-

nowymiarowego, to samo dotyczy materiałów eksploatacyjnych i części zamien-
nych,

 • znacznie łatwiej jest wprowadzić zmiany do pojazdu w zmniejszonej skali,
 • badania pojazdu w mniejszej skali wymagają mniej miejsca i są dużo bezpiecz-

niejsze w obsłudze,
 • ewentualne wywrócenie pojazdu pociąga za sobą znacznie mniejsze koszty na-

praw,
 • pojazdy wykonane w skali ze sterowaniem drogą radiową lub za pośrednictwem 

przewodu, są dostępne na rynku w różnych rozmiarach i rodzajach, zazwyczaj 
są one przeznaczone do użytku rekreacyjnego. Mogą jednak służyć jako baza do 
budowy modeli wykorzystywanych w pomiarach.
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Wadą pojazdów w skali mogą się okazać ich wymiary, które stanowią ograni-
czenie ze względu na wielkość dostępnej aparatury oraz większą dokładność pomia-
ru. Wynikającą z mniejszej skali obiektu. Ponadto występujące nierówności drogi 
zazwyczaj mają te same wymiary co dla pojazdu rzeczywistego a będą one genero-
wały znacznie większe opory ruchu i zakłócenia podczas pomiarów. 

PODOBIEŃSTWO MOBILNEGO MODELU FIZYCZNEGO                           
I RZECZYWISTEGO POJAZDU

Możliwość porównywania wyników rzeczywistego pojazdu i mobilnego mo-
delu wynika z ich podobieństwa. W tym celu wykorzystano teorię Π-Backingham’a 
porównując pojazdy w układzie bezwymiarowym. Samochód i model są podobne, 
jeżeli spełnione są warunki podobieństwa. Analizowane były następujące generalne 
współczynniki skali:
 • podobieństwo geometryczne – skala długości, 
 • podobieństwo dynamiczne – skala siły, 
 • podobieństwo kinematyczne – skala prędkości lub przyspieszenia.

Jeżeli zależności podobieństwa którejś z grup nie są spełnione, mówi się o mo-
delu rozstrojonym. W tym przypadku analiza wyników jest znacznie trudniejsza. 

Wykorzystanie parametrów bezwymiarowych do porównania rzeczywistego 
pojazdu z jego mobilnym modelem fizycznym, przedstawiono w literaturze [1, 2, 
8]. W pracy tej posłużono się również matematycznym modelem „rowerowym” po-
jazdu. W niniejszej publikacji pojazdem, do którego porównywano mobilny model 
fizyczny był samochód Lublin II (opis pojazdu zamieszczono w rozdziale 3). Pojazd 
charakteryzował się wysoko położonym środkiem masy. Podczas badań wyposażo-
ny był w aparaturę pomiarową pozwalającą na określenie parametrów ruchu pojaz-
du. W tabeli 2 zestawiono parametry porównywanych pojazdów.

Przy tworzeniu parametrów bezwymiarowych (Π parametrów) posłużono się 
zależnościami przedstawionymi poniżej. 

L
l f=Π1 , 

L
lr=Π 2 , 23 Um

LC f

⋅

⋅
=Π α , 24 Um

LC r

⋅
⋅

=Π α , ,

, , , , ,

L
hs=Π11 , 

L
B

=Π12 , 
m
ms=Π13 , 214 Um

K
⋅

=Π φ , 
LUm

D
⋅⋅

=Π φ
15

   (5)

(4)



Postępy Nauki i Techniki nr 14, 2012

217

Podobieństwo dynamiczne wymaga również określenia sił działających na mo-
bilny model pojazdu. Uzyskanie podobieństwa warunkuje równość parametrów Π 
dla pojazdu i mobilnego modelu fizycznego. Występujące różnice wielkości para-
metrów bezwymiarowych dla pojazdu rzeczywistego i modelu będą wymagały od-
powiedzi na pytanie czy są one istotne czy nie. Różnice wynikające z niedoskona-
łości modelu są sprawdzane, analizowane i na podstawie badań eksperymentalnych 
jest weryfikowany ich wpływ. 

OPIS MODELU

W celu odwzorowania dynamiki ruchu pojazdu rzeczywistego wykorzystywany 
jest sterowany radiem model pojazdu w skali ~1:5, co pozwala na zamontowanie 
aparatury pomiarowej. Jest to model pojazdu HIMOTO Raptor 5XB dostępny w 
sprzedaży, który zmodyfikowano do badań. 

Model standardowo jest wyposażony w silnik spalinowy o pojemności 26 cm3, 
sprzęgło odśrodkowe, skrzynię przekładniową, przekładnię centralną oraz dwie 
przekładnie główne, napędzające obie osie pojazdu. Napęd przenoszony jest przez 
wał na przekładnię główną mocowaną do ramy a następnie poprzez półosie na koła. 

Tabela 2. Parametry porównywanych pojazdów

Lp. Parametr Jednostka
Wartość	parametru
pojazd 

rzeczywisty
pojazd 
w skali

1 Masa	pojazdu m kg 2900 34,3

2 Masa	resorowana ms kg 2600 30,7

3 Odległość	środka	masy	od	osi	przedniej lf m 1,885 0,400

4 Odległość	środka	masy	od	osi	tylnej lr m 1,015 0,350

5 Rozstaw	osi L m 2,9 0,75

6 Wysokość	środka	masy hGC m 1,014 0,215

7 Wysokość	osi	obrotu hRC m 0,31 0,10

8 Rozstaw	kół B m 1,63 0,42

9 Masowy	moment	bezwładności	względem	osi	X Ixx kgm2 990 1,32

10 Masowy	moment	bezwładności	względem	osi	Z Izz kgm2 5228 4,43

11 Masowy	moment	bezwładności	względem	pł.	XZ Ixz kgm2 165 0

12 Sztywność	kątowa	opon	osi	przedniej Caf N/rad 75	700 640

13 Sztywność	kątowa	opon	osi	tylnej Car N/rad 83	700 660

14 Współczynnik	sztywności	przechyłu	nadwozia Kf Nm/rad 219	200 227

15 Współczynnik	tłumienia	przechyłu	nadwozia Df Nms/rad 19	000 25
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Standardowo model pozwalał na osiągnięcie prędkości 70 km/h. Koła jezdne skła-
dają się z obręczy z tworzywa oraz opon gumowych z wkładkami usztywniającymi, 
pozwalającymi na modelowanie sztywności opon. Rama jest wykonana z blachy 
aluminiowej profilowanej i wzmocnionej w części tylnej. Zawieszenia zarówno 
przednie jak i tylne oparte są na dwóch wahaczach poprzecznych ze sprężynami 
śrubowymi. Hamulec jest zamontowany na wale wyjściowym z silnika w postaci 
pojedynczej tarczy zaciskanej podczas hamowania. Serwomotor steruje silnikiem 
i hamulcem. Drugi serwomotor został wykorzystany do sterowania układem kie-
rowniczym, za pośrednictwem którego, następuje przesunięcie wzdłużnego drążka 
kierowniczego Pojazd jest sterowany drogą radiową z użyciem stanowiska kierowcy 
wyposażonego w normalne koło kierownicy, pedały: przyspieszenia i hamulca lub 
sterowany programowo w sposób automatyczny z pominięciem kierowcy podczas 
wykonywania znormalizowanych manewrów. Ten sposób sterowania modelu po-
zwala na uniezależnienie się od działań kierowcy, jednak nie daje możliwości reago-
wania na nierówności i stan drogi.

W celu zachowania warunków podobieństwa w stosunku do pojazdu rzeczy-
wistego (pojazd ciężarowy specjalny o wysoko położonym środku masy) przepro-
wadzono szereg modyfikacji modelu. Obejmowały one między innymi zwiększenie 
rozstawu osi, zmianę położenia środka masy, zmianę masowych momentów bez-
władności, zmianę zawieszenia zarówno osi przedniej jak i tylnej z oryginalnego, 
niezależnego na zależne, zmianę sztywności opon o charakterystykach zbliżonych 
do samochodu rzeczywistego.

Model pojazdu wyposażony został w odpowiednią aparaturę pomiarową po-
zwalającą na pomiar i rejestrację wszystkich istotnych parametrów jego ruchu. Ze 
względu jednak niewielkie wymiary mobilnego modelu pojazdu występują proble-
my z wykorzystywaniem standardowej aparatury pomiarowej stosowanej w pojaz-
dach pełnowymiarowych. Z tego względu zdecydowano się stosować aparaturę po-
miarową VBOX firmy Racelogic z modułem IMU. 

Rys. 4. Model z zamontowaną aparaturą pomiarowa VBOX firmy Racelogic
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Aparatura charakteryzuje się dużą dokładnością i szybkością pomiaru oraz nie-
wielkimi gabarytami a także małą masą, co pozwala na łatwy jej montaż na modelu 
pojazdu, nie powodując jednocześnie istotnej zmiany położenia jej środka. Zapis 
wyników pomiarów dokonywany jest na karcie pamięci Compact Flash. Na rysunku 
4 przedstawiono mobilny model pojazdu zamontowaną aparaturą VBOX.

METODYKA BADAŃ TRAKCYJNYCH

Do porównań wybrano dwie próby: jazdę po okręgu z ustaloną prędkością 
oraz skokowe wymuszenie na kole kierownicy. Podczas badań zachowano parame-
try masowe pojazdu za wyjątkiem położenia środka masy i masowych momentów 
bezwładności względem osi Izz i Ixx. Badania prowadzone przez Katedrę Silników 
Spalinowych i Pojazdów, Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, 
wykonywane były na torze badawczym TATRA w Koprzywnicy (Czechy) w przy-
padku pojazdu pełnowymiarowego [5, 6, 7] oraz na lotnisku w Kaniowie koło Cze-
chowic-Dziedzic, dla mobilnego modelu. 

Badania przeprowadzono na modelu z różnym rozłożeniem mas skutkującym 
zmianą masowego momentu bezwładności modelu Izz ze standardowej 4.33 na 4.13 
kgm2 oraz Ixx zmieni się z 1.32 na 1.62 kgm2 przy zachowaniu niezmienionej masy. 
Na rysunku 5 przedstawiono model ze zmienionym rozkładem mas.

Rys. 5. Model ze zmienionym rozkładem mas

Na rysunku 6 przedstawiono przyjęty tor ruchu w teście jazdy po okręgu oraz 
sposób realizacji testu wymuszenia skokowego z liniowym narastaniem kąta obrotu 
koła kierownicy. 
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WYNIKI BADAŃ TRAKCYJNYCH

Jazda po okręgu z ustaloną prędkością

W trakcie próby model pojazdu poruszał się z ustaloną prędkością ~17 km/h po 
okręgu o promieniu równym R = ~5.5 m. 

Rys. 7. Przyjęty tor ruchu środka masy badanego modelu samochodu w teście jazdy po 
okręgu dla standardowego i zmienionego rozpadu mas

Próba była realizowana dla prędkości jazdy ~17 km/h i przyspieszeniu boczne-
mu ~4.5 m/s2 (co odpowiada prędkości pojazdu rzeczywistego ~40 km/h poruszają-
cego się po torze o promieniu ~21.5 m) dla standardowego i zmienionego rozkładu 
mas. Przedstawiono wpływ zmiany momentów bezwładności na wybrane parametry 
ruchu. Poniżej przedstawiono wyniki dla wybranych parametrów ruchu pojazdu za-
rejestrowane w trakcie testów spowodowaną zmianą rozkładu mas. 

Rys. 6. Przeprowadzane próby: jazdy po okręgu ze stałą prędkością w warunkach 
ustalonych (a) i skokowe wymuszenie obrotu koła kierownicy (b)
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Rys. 8. Wpływ rozkładu mas na wybrane parametry ruchu

Zmiana rozkładu mas a szczególnie zwiększenie momentu bezwładności Ixx 
skutkuje powiększeniem promienia koła po jakim porusza się pojazd – zwiększenie 
nadsterowności pojazd przy zachowaniu takich samych promieni skrętu kół. Szcze-
gólnie jest to widoczne na kątach przechyłu nadwozia. Zmiana rozkładu mas powo-
duje stosunkowo niewielkie zmiany prędkości odchylania.

Skokowe wymuszenie na kole kierownicy 

W trakcie badań pojazd poruszał się z ustaloną prędkością na wprost, po czym, 
w wyznaczonym miejscu pojazd wykonywał gwałtowny skręt o ustaloną wartość 
kąta. Tor ruchu pojazdu pokazano na rysunku 9.

Rys. 9. Porównanie torów ruchu środka masy pojazdu w teście wymuszenia skokowego 
kąta obrotu koła kierownicy dla pojazdu z różnym rozłożeniem mas
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Zmiana rozkładu mas i momentów bezwładności skutkuje powiększeniem pro-
mienia koła po jakim porusza się pojazd – zwiększeniem nadsterowności pojazdu 
przy zachowaniu takich samych promieni skrętu kół. Szczególnie jest to widoczne 
na kątach przechyłu nadwozia. Zmiana rozkładu mas powoduje stosunkowo nie-
wielkie zmiany prędkości odchylania.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Badania symulacyjne modelu pojazdu o różnym rozłożeniu mas pokazują wpływ 
tych parametrów na zachowanie się pojazdu podczas wykonywania manewru skrętu 
i jazdy po okręgu z ustaloną prędkością. Zmiana rozkładu mas powoduje stosunko-
wo niewielką zmianę położenia środka masy pojazdu i istotne zmiany masowych 
momentów bezwładności, co pozwala na pokazanie jak istotnym czynnikiem jest 
rozłożenie ładunku szczególnie w samochodach ciężarowych.

Na podstawie przedstawionych badań symulacyjnych modelu pojazdu można 
wysunąć następujące wnioski:
 • Podczas jazdy po okręgu z ustaloną prędkością, zmiana rozłożenia poszczegól-

nych mas powoduje powiększenia promienia toru jazdy, co wiąże się ze zmianą 
różnic kątów znoszenia kół przednich i tylnych. Wyraźnie widocznym efektem 
poza zwiększeniem promienia jest znacznie zwiększenie kąta przechyłu bocznego.

 • Podczas skokowego wymuszenia obrotu koła kierownicy, zmiana rozłożenia po-
szczególnych mas powoduje powiększenie promienia skrętu i związane z tym 
zmniejszenie przyspieszenia bocznego oraz wyraźne zwiększenie kąta przechyłu 
bocznego pojazdu, szczególnie w początkowej części manewru. Prędkość odchy-
lania zmienia się z niewielkim zakresie.

 • Zmiana kąta przechyłu bocznego znacząco wpływa na zróżnicowanie obciążeń 
kół strony prawej i lewej pojazdu.

 • Prowadzone badania charakterystyk współpracy kół modelu z jezdnią pozwolą 
na określenie chwilowych zmian sztywności kątowych opon i ich wpływu na 
zachowanie się pojazdów podczas prezentowanych manewrów. 

 • Przewidziane są badania symulacyjne z wykorzystaniem modelu matematyczne-
go pozwalające na analizę ruchu pojazdu w skali, również w warunkach przed-
stawionych powyżej.

Praca powstała w trakcie realizacji projektu badawczo rozwojowego NCBR nr. PB 
5478/B/T02/2011/40 pt. „Ocena stateczności rzeczywistego pojazdu na podstawie 
badań mobilnego modelu”.
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ANALYSIS OF MASS PARAMETERS INFLUENCE ON TRUCK STABILITY, 
BASED ON ROAD TESTING OF VEHICLE MODEL IN SMALL SCALE

Abstract

The paper presents an analysis of influence of the center of mass and its distribution on the truck 
stability. With the considerable cost of research and the danger of rollover the vehicle tried to dem-
onstrate the behavior of the real vehicle, using a similar studies carried out on a mobile vehicle 
model. The paper presents analysis of the influence of parameters such mass moment of inertia 
about its longitudinal axis and a vertical position while keeping the center of mass of the vehicle. 
The analysis was based on road tests. Thera are showed comparison of results for different distri-
butions of the masses.

Keywords: stability of the truck movement, testing the mobile vehicle models, vehicle stability 
research.


