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STRESZCZENIE
Niniejsza praca dyplomowa przedstawia proces budowy matematycznego modelu
dwumasowego układu drgającego nazywanego „ćwiartkowym modelem samochodu”. Jego
charakterystyczną cechą jest uwzględnieniem zjawiska utraty kontaktu koła z drogą oraz
zastosowanie semiaktywnego układu tłumienia drgań pionowych. Budowa modelu możliwa
byłą dzięki wnikliwej analizie problemów składowych i autorskiemu podejściu do wielu
zagadnień. Przyjęty model kontaktu poprzez element sprężysto-tłumiący zweryfikowano przy
wymuszeniach kinematycznych harmonicznych, „nagłych” oraz losowych. Po analizie
porównawczej wybrano do zastosowania algorytm sterowania tłumieniem „skyhook”, dla
której zaproponowano metodę pomiaru prędkości bezwzględnej obiektu całkując jego
przyspieszenie otrzymane z pomiaru czujnikiem piezoelektrycznym. Dzięki opracowanej
metodzie generowania sygnałów nierówności nawierzchni drogi możliwe było określenie
wpływu jej stanu i prędkości pojazdu na czas przebywania układu bez kontaktu z podłożem.
Ostateczny model określony został mianem hybrydowego ze względu na niejednolitą
strukturę

fizyczną

i

formę

opisu

matematycznego.

Jego

rozwiązanie

wymagało

przestudiowania możliwości wybranych algorytmów numerycznych przy uwzględnieniu
wartości błędów metody oraz budowy programu obliczeniowego implementującego od
podstaw algorytm rozwiązania w środowisku FreeMat.

ABSTRACT
The main purpose of presented thesis is to describe the process of building a two-mass
vibrating system mathematical model called a 'quarter car model'. The essential feature of the
model is taking a focus on the loss of contact between the tire and the ground as well as using
a semi-active system for vertical vibration damping. Model construction was possible due to
deep analysis of basic problems and innovatory approach to many issues. The model of
contact with visco-elastic element was verified

with harmonic, random and 'sharp'

displacement forcing. Having compared the semi-active algorithms, the author decided to use
the 'skyhook' algorithm using object's absolute velocity calculated with integration of
acceleration measured by a piezoelectric sensor. Due to the author's study of road surface
irregularities signal generation, it was possible to determine the influence of road quality and
vehicle's velocity on the time of tire-road loss of contact. The final model was called a hybrid
one because of its non-uniform physical structure and form of mathematical description.
Model solving required studying the capabilities of selected numerical algorithms,
considering method error values and building a calculating program with special low level
algorithms in FreeMat environment.
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