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Kornel WARWAS, Szymon TENGLER 

WARIANTOWA ANALIZA FUNKCJI CELU W ZADANIU OPTYMALIZACJI  

AKTYWNEGO TŁUMIENIA SIEDZENIA POJAZDU SPECJALNEGO  

 

W pracy przedstawiono sposób doboru optymalnego tłumienia fotela kierowcy pojazdu specjalnego, który bezpośrednio 

przyczynia się do zwiększenia komfortu jazdy. Model matematyczny pojazdu sformułowano korzystając ze współrzędnych złą-

czowych i przekształceń jednorodnych. Przedstawiono manewr przejazdu przez przeszkodę w postaci progu zwalniającego, który 

zamodelowano w postaci nawierzchni drogi składającej się z trójkątów. Do wyznaczenia punktu styku opony z jezdnią zastoso-

wano autorski algorytm 4Points, a opony pojazdu odwzorowano stosując model Dugoffa-Uffelmana. Przedmiotem badań było 

dobranie takiego tłumienia fotela kierowcy, aby zminimalizować amplitudy drgań występujące w tym podukładzie. Do rozwią-

zania zadania wykorzystano dwie metody optymalizacji o różnej złożoności numerycznej. Przedstawiono i porównano wyniki 

otrzymane w procesie optymalizacji dynamicznej dla różnych funkcji celu. 

 

WSTĘP 

Komfort jazdy kierowcy i pasażerów w pojazdach mechanicz-
nych jest przedmiotem rozważań wielu prac naukowych i badaw-
czych [1, 2, 3]. Poprawa komfortu może znacząco wpływać na efek-
tywny czas użytkowania pojazdu jak i na poziom zmęczenia opera-
tora. Ma to szczególne znaczenie w przypadku pojazdów wieloczło-
nowych oraz specjalnych, w których operator spędza przeciętnie od 
kilku do kilkunastu godzin dziennie [4, 5]. Jak pokazano w [2, 6, 7] 
poprawa komfortu kierowcy i pasażerów jest często utożsamiana z 
modyfikacjami podzespołów pojazdu. Wiele prac badawczych doty-
czy zmian i ulepszeń zawieszenia pojazdu, a układy te zwykło się 
nazywać aktywnym lub semi-aktywnym zawieszeniem [1, 6, 7]. Ko-
lejnym podzespołem, który ma bezpośredni wpływ na komfort jazdy 
są siedziska, a w szczególności fotele kierowcy. W tym przypadku 
redukcja drgań występujących podczas przejazdu po nierównościach 
terenu może okazać się istotnym czynnikiem wpływającym na po-
prawę komfortu jazdy. Dla przykładu w pracy [8] przedstawiono 
wpływ nierówności terenu na zachowanie fotela kierowcy. Do po-
prawy komfortu autorzy stosowali amortyzator magneto-reologiczny. 
W pracy [9] podejmowano próby związane z poprawą komfortu kie-
rowcy i załogi specjalnego pojazdu militarnego. Autorzy dokonali sze-
regu badań określających parametry komfortu uwzględniając zróżni-
cowany teren.  

W doborze optymalnych parametrów podukładów stosowane są 
zazwyczaj regulatory i sterowniki, które muszą być odpowiednio kali-
browane [6]. Dobór odpowiednich parametrów podukładów pojazdu 
można również zrealizować poprzez rozwiązanie zadania optymali-
zacji. Metody te stosowano dotychczas w między innymi w pracach 
[10, 11] do rozwiązywania zadań z zakresu sterowania układami 
wspomagającymi kierowcę w niebezpiecznych sytuacjach drogo-
wych. Autorzy wykorzystali metody o różnym stopniu skomplikowania 
numerycznego do doboru momentów hamujących działających na 
poszczególne koła pojazdu. Optymalizacja prowadzona w tym zakre-
sie miała na celu kalibrowanie i testowanie istniejących układów. W 
czasie optymalizacji minimalizowano funkcjonał zdefiniowany w po-
staci kryterium całkowego.  

W niniejszej pracy do rozwiązania problemu doboru odpowied-
nich wartości parametrów podukładu fotela kierowcy zastosowano 

dwie różne metody optymalizacji dynamicznej prowadząc analizy do-
tyczące doboru funkcjonału stosowanego w zadaniu optymalizacji. 
Praca ta jest kontynuacją i rozszerzeniem [12], w której autorzy ana-
lizowali metody Hooke-Jeeves’a oraz zmiennej metryki (Variable Me-
tric Method) dla jednej, wybranej funkcji celu. Rozważano zagadnie-
nie doboru optymalnych wartości tłumienia fotela kierowcy pojazdu 
specjalnego. Wyniki uzyskane z rozwiązania zadania optymalizacji 
dynamicznej stały się podstawą do: 

– zastosowania innych metod optymalizacji, 
– analizy charakterystyki funkcji celu i jej wpływu na wartość 

końcową optymalizacji dynamicznej oraz czas obliczeń sy-
mulacyjnych. 

1. MODEL MATEMATYCZNY  

Przedmiotem badań jest samochód ratowniczo-gaśniczy stano-
wiący przykład samochodu o wysoko położonym środku ciężkości. W 
analizowanym modelu samochodu wyróżniono 12 podzespołów: 
rama, kabina, zabudowa, silnik, most przedni i tylny, zwrotnice oraz 
koła (rys. 1). 

 

Kabina 

Rama 

Zabudowa 

Most przedni Koło z oponą 

Silnik 

Zwrotnica 

Most tylny 

 
Rys. 1. Podzespoły modelowanego samochodu 
 

Do określenia pozycji i orientacji tych ciał w przestrzeni trójwy-
miarowej wykorzystano współrzędne złączowe i transformacje jedno-
rodne [13]. Przy takim sposobie modelowania ruch każdego ciała (z 
wyjątkiem ciała bazowego), określany jest względem ciała poprze-
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dzającego – ruch ten opisują przyjęte odpowiednio współrzędne uo-
gólnione, które dla poszczególnych podzespołów przedstawiają się 
następująco. Dla modelu ramy (rys. 2), wektor współrzędnych uogól-
nionych ma postać: 
 

�̃�(1) = [�̃�(1) �̃�(1) �̃�(1) �̃�(1) 𝜃(1) �̃�(1)]𝑇 (1) 
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Rys. 2. Model ramy 

 
Rama ma zatem sześć stopni swobody w ruchu względem, 

układu inercjalnego {}.  
Kabina (rys. 3) zamocowana jest do ramy i względem niej ma 

jeden stopień swobody (obrót): 
 

�̃�(2) = [𝜃(2)] (2) 
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Rys. 3. Model kabiny 
 

Na rys. 4 przedstawiono modele mostów przedniego i tylnego. 
Każdy z mostów względem ramy ma trzy stopnie swobody – dwa 
przemieszczenia i jeden obrót. Przemieszczenia określone są współ-

rzędnymi uogólnionymi �̃�(4), �̃�(4) (w przypadku mostu przedniego) 

�̃�(5), �̃�(5) (w przypadku mostu tylnego), zaś obroty – odpowiednio 

współrzędną �̃�(4) (w przypadku mostu przedniego), �̃�(5) (w przy-
padku mostu tylnego). Rolę resorów pełnią elementy sprężyste za-
mocowane między określonymi punktami. Działanie drążków stabili-
zacyjnych modeluje się za pośrednictwem elementów sprężystych o 
kierunkach odkształceń zgodnych ze współrzędnymi uogólnionymi 

�̃�(4) i �̃�(5). Resory samochodu cechują się podatnością poprzeczną, 
stąd w modelu matematycznym wprowadzono translacyjne elementy 
sprężyste działające w kierunku zgodnym ze współrzędnymi uogól-

nionymi �̃�(4) i �̃�(5). 
 

 
Rys. 4. Modele mostów 
 

Wektory współrzędnych uogólnionych mostów przedstawiają się 
następująco: 

  

q̃(4) = [ỹ(4) z̃(4) θ̃(4)]T (3) 

q̃(5) = [ỹ(5) z̃(5) θ̃(5)]T (4) 
 
Zwrotnice względem mostu przedniego mogą wykonywać obrót 

(rys. 5), a ich wektory współrzędnych uogólnionych przyjmują postać: 
 

q̃(6) = [ψ̃(6)] (5) 

q̃(7) = [ψ̃(7)] (6) 
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Rys. 5. Modele zwrotnic 

 
Koła przednie (zamocowane do zwrotnic) i koła tylne (zamoco-

wane do mostu) mają względem ciał poprzedzających jeden stopień 
swobody – obrót. Modele kół (ciała nr 8, 9, 10, 11) przedstawiono na 
rys. 6. 
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Rys. 6. Model koła 
 
Ich wektory współrzędnych uogólnionych przedstawiają się na-

stępująco: 
 

q̃(k) = [θ̃(k)]  (7) 

 
gdzie: k ∈ {8, 9, 10, 11} 

 

Na dane koło k działa siła 𝐅(k) i moment 𝐌(𝐤) pary sił, stano-

wiące reakcje nawierzchni drogi, oraz moment napędowy 𝐌y
{k}

 usy-

tuowany w osi obrotu kół tylnych. Składowe siły 𝐅(k) i momentu 

𝐌(k), zostały wyznaczone za pomocą modelu Dugoffa-Uffelmana 
[5].  

Składowe te przykładane są w określonym w pracy [5] punkcie 

styku C modelu opony z nawierzchnią drogi. Droga jest dyskretyzo-
wana, a szczegółowe algorytmy służące do modelowania nierówno-
ści nawierzchni, jak również algorytmy pozwalające na określenie po-

zycji punktu styku 𝐶 w układzie odniesienia {} przedstawiono w [5]. 

Momenty napędowe 𝐌y
{k}

 przyłożono na tylne koła samochodu 

(k = 10, 11) zgodnie z zasadą działania otwartego symetrycznego 
mechanizmu różnicowego [5, 14]. W celu zapewnienia zadanej pręd-
kości samochodu odpowiednie momenty napędowe sterowane po-
przez regulator PID są dostarczane do kół pojazdu. 
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Ostatnimi podzespołami samochodu są silnik i zabudowa. Mo-
delowane są jako ciała sztywno związane z ramą, zatem nie posia-
dają względnych współrzędnych uogólnionych. 

Dla tak opisanego modelu samochodu sformułowano równania 
ruchu, stosując formalizm równań Lagrange’a II rodzaju. W pracach 
[5, 10] przedstawiono szczegółowy opis modelowania 
matematycznego prowadzącego do modelu obliczeniowego i 
dynamicznych równań ruchu w postaci macierzowej zapisanych w 
postaci: 

 

{
𝐀(𝑡, 𝐪)�̈� − 𝚽𝐫 = 𝐟(𝑡, 𝐪, �̇�)

𝚽𝐓�̈� = 𝐰 
 (8) 

 

gdzie: 𝑡 – czas,  
 𝐪, �̇�, �̈� – wektory współrzędnych, prędkości i przyspieszeń 

uogólnionych,  

 𝐀 – macierz mas,  
 𝚽 – macierz współczynników odpowiadających siłom reakcji 

więzów,  

 𝐫 – wektor niewiadomych sił reakcji więzów,  
 𝐟 – wektor sił dynamicznych, sprężystości, tłumienia oraz sił 

uogólnionych,  

 𝐰 – wektor prawych stron równań więzów. 

2. SFORMUŁOWANIE ZADANIA OPTYMALIZACJI 

Głównym celem optymalizacji jest dobór pewnych parametrów 
pojazdu, tak aby zapewnić największy możliwy komfort jazdy. W 
przedstawionym problemie zmienne decyzyjne określają współczyn-
niki tłumienia fotela kierowcy w dyskretnych chwilach czasowych: 

 
𝐃 = [𝑑1 … 𝑑𝑛𝑑]𝑇 (9) 

 

gdzie 𝑛𝑑 – liczba dyskretnych chwil czasowych. 
 

Do otrzymania funkcji ciągłej zmiennych decyzyjnych zastoso-
wano funkcje sklejane pierwszego stopnia. Dodatkowo przyjęto ogra-
niczenia nierównościowe określające minimalne i maksymalne war-
tości parametrów tłumienia: 
 

𝑑𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑑𝑖 ≤ 𝑑𝑚𝑎𝑥 (10) 
 

Ograniczenia te uwzględniono w zadaniu optymalizacji poprzez 
zewnętrzną funkcję kary [15, 16], której wartość dodawano do mini-
malizowanej funkcji celu: 
 

𝜁𝑖(𝐃) = {
0 dla 𝑔𝑖(𝐃) ≤ 0

𝐶1,𝑖𝑒𝐶2,𝑖𝑔𝑖(𝐃) dla 𝑔𝑖(𝐃) > 0
 (11) 

 

gdzie: 𝑔𝑖(𝐃) ≤ 0 dla 𝑖 = 1, … , 𝑛𝑔 - ograniczenie nierówno-

ściowe zdefiniowane na podstawie (10), 
 𝑛𝑔 - liczba ograniczeń nierównościowych, 

 𝐶1,𝑖, 𝐶2,𝑖 - wagi dobierane empirycznie. 

W celu określenia optymalnych współczynników tłumienia zdefi-
niowano szereg zadań minimalizacji następujących funkcjonałów: 
– liczba i wartości ekstremów lokalnych 
 

Ω1(𝐃, �̈�) = 𝐶1𝑛𝑒 + 𝐶2 ∑ �̈�𝑓(𝜃(𝑖))

𝑛𝑒

𝑖=1

+ ∑ 𝜁𝑖(𝐃)

𝑛𝑔

𝑖=1

→ min (12) 

 
– wartości ekstremów lokalnych 
 

Ω2(𝐃, �̈�) = 𝐶1 ∑ �̈�𝑓(𝜃(𝑖))

𝑛𝑒

𝑖=1

+ ∑ 𝜁𝑖(𝐃)

𝑛𝑔

𝑖=1

→ min (13) 

 
– kryterium całkowe 
 

Ω3(𝐃, �̈�) = 𝐶1 ∫ �̈�𝑓

𝑡𝑘

0

𝑑𝑡 + ∑ 𝜁𝑖(𝐃)

𝑛𝑔

𝑖=1

→ min (14) 

 
– odchylenie standardowe 
 

Ω4(𝐃, �̈�) = 𝐶1
√∑ (�̈�𝑓

(𝑖)
− �̅̈�𝑓

(𝑖)
)

2
𝑛
𝑖=1

𝑛
+ ∑ 𝜁𝑖(𝐃)

𝑛𝑔

𝑖=1

→ min (15) 

 

gdzie: 𝐃 – wektor zmiennych decyzyjnych, 

 𝑛𝑒 – liczba ekstremów w przebiegu czasowym przyspiesze-
nia współrzędnej uogólnionej fotela kierowcy, 

 𝑡𝑘  – czas trwania symulacji, 

 𝑛 – liczba punktów dyskretnych w przebiegu czasowym, 
𝑛𝑔 – liczba ograniczeń nierównościowych, 

 𝜃(𝑖) – funkcja określająca chwilę czasową, w której wystę-
puje i-te ekstremum, 

 𝐶1, 𝐶2 – wagi dobierane empirycznie. 
 

Tak postawione zadanie zostało rozwiązane za pomocą metod 
Hooke-Jeeves’a (HJ) oraz Nelder’a-Mead’a (NM) charakteryzujących 
się różnym stopniem skomplikowania numerycznego [7]. W kolejnym 
rozdziale przedstawiono wyniki symulacji numerycznych przeprowa-
dzonych dla wybranego przypadku drogowego oraz porównanie wy-
ników uzyskanych prowadząc symulacje numeryczne dla kilku róż-
nych funkcji celu. 

3. WYNIKI SYMULACJI 

Rozważano przypadek w którym pojazd poruszający się ze stałą 
prędkością przejeżdża przez przeszkodę w postaci progu zwalniają-
cego o wysokości 6 cm. Przedmiotem badań było wyznaczenie opty-
malnych współczynników tłumienia zapewniający redukcję drgań fo-
tela kierowcy w czasie wykonywania manewru. W symulacjach nu-
merycznych przyjęto, że manewr trwał 3 s, w których pojazd pokonał 
przeszkodę przednimi i tylnymi kołami. Założono stałą prędkość po-
jazdu równą 10 km/h, zapewnioną poprzez sterowanie momentami 
napędowymi z wykorzystaniem regulatora PID. W symulacjach nu-
merycznych testowano równomierny i nierównomierny podział prze-
działu czasowego zagęszczając punkty w trakcie przejazdu przez 
przeszkodę. Ostatecznie przyjęto, że wektor wartości chwil czaso-
wych można przedstawić w postaci: 

 
𝐭 = (𝑡𝑖)𝑖=1,…,𝑛𝑑

 (16) 
 

gdzie: 𝑡𝑖 = 𝑖
𝑡𝑒

𝑛𝑑
, 

 𝑛𝑑 = 15 – liczba dyskretnych chwil czasowych, 

 𝑡𝑒 = 3 [𝑠] – czas zakończenia symulacji. 
 
Parametry fizyczne pojazdu niezbędne do wykonania symulacji 

zostały zaadoptowane z pracy [5]. Model kierowcy uwzględniono w 
równaniach i obliczeniach dynamiki ruchu jako dodatkową masę o 
wadze 80 kg połączoną z siedziskiem. Do całkowania równań ruchu 
w każdym kroku optymalizacji zastosowano stałokrokową metodę 
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Rungego-Kutty 4 rzędu. Wartości minimalne i maksymalne współ-
czynników tłumienia stanowiące ograniczenia nierównościowe przy-
jęto odpowiednio 𝑑𝑚𝑖𝑛 = 10 Ns/m oraz 𝑑𝑚𝑎𝑥 = 4000 Ns/m. 

Wyniki wartości zmiennych decyzyjnych uzyskane w procesie 
optymalizacji dynamicznej dla różnych funkcji celu przedstawiono na 
rys. 7 i 8 dla obliczeń prowadzonych odpowiednio metodą Hooke-
Jeeves’a i Nelder’a-Mead’a. 

 
Rys. 7. Przebiegi zmiennych decyzyjnych dla różnych funkcji celu 
uzyskanych z obliczeń metodą Hooke-Jeeves’a 

 
Rys. 8. Przebiegi zmiennych decyzyjnych dla różnych funkcji celu 
uzyskanych z obliczeń metodą Nelder’a-Mead’a 
 

Można zauważyć znaczące różnice w uzyskanych przebiegach 
wartości zmiennych decyzyjnych z obu metod optymalizacji. Prze-
biegi uzyskane metodą Hooke-Jeeves’a charakteryzują się więk-
szymi wartościami, niejednokrotnie osiągając górne ograniczenie 
zdefiniowane w zadaniu optymalizacji. Mimo różnic w wartościach i 
przebiegach zmiennych decyzyjnych rys. 9 i 10 wskazują, że zasto-
sowanie ich w podukładzie aktywnego zawieszenia fotela kierowcy 
daje pożądane efekty. Wyniki otrzymane z rozwiązania zadania op-
tymalizacji dynamicznej porównywano z przebiegiem wyznaczonym 
na podstawie symulacji, w której przyjęto stały współczynnik tłumie-

nia równy 
𝑑𝑚𝑎𝑥− 𝑑𝑚𝑖𝑛

2
≈ 2000 Ns/m. Na wykresach przebieg ten 

został oznaczony jako Bo. 
W rozważanym manewrze drogowym najlepsze rezultaty uzy-

skano stosując kryterium całkowe i sumę lokalnych ekstremów przy-
spieszenia. Pozostałe kryteria dają zbliżone do siebie wyniki, a za-
stosowanie łączonego kryterium badającego liczbę i wartości ekstre-
mów lokalnych wypada najgorzej. Może to być spowodowane niewła-

ściwym doborem wag 𝐶1 i 𝐶2. Dodatkowo w niektórych przedziałach 
czasowych kryterium badające odchylenie standardowe wypada ko-
rzystniej od innych. 

 
Rys. 9. Przebiegi przyspieszenia współrzędnej uogólnionej fotela kie-
rowcy dla różnych funkcji celu uzyskanych z obliczeń metodą Hooke-
Jeeves’a 

 
Rys. 10. Przebiegi przyspieszenia współrzędnej uogólnionej fotela 
kierowcy dla różnych funkcji celu uzyskanych z obliczeń metodą Nel-
der’a-Mead’a 
 

W celu porównania ilościowego uzyskanych wyników, wartości 
optymalne uzyskane dla różnych funkcji celu oraz metod optymaliza-
cji zestawiono w tabeli 1. Wprowadzono również wielkość nazwaną 
współczynnikiem poprawy, określającą procentowy błąd względny 
wyznaczany według wzoru: 

 

𝚫𝑖 =
Ω𝑖

(𝑠)
− Ω𝑖

(𝑜)

Ω𝑖
(𝑠)

∙ 100% (17) 

 

gdzie: Ω𝑖
(𝑠)

 – wartość i-tej funkcji celu przed optymalizacją, 

 Ω𝑖
(𝑜)

 – wartość i-tej funkcji celu po optymalizacji. 

 
Tab. 1. Wartości funkcji celu oraz współczynnika poprawy uzyskane 

z rozwiązania zadania optymalizacji dynamicznej 

Funkcja 
celu 

Wartość bez 
optymalizacji 

𝛀𝒊
(𝒔)

 

Metoda  
optymalizacji 

Wartość  
funkcji celu 

𝛀𝒊
(𝒐)

 

Współczynnik 
poprawy  

𝚫𝒊 [%] 

Ω1 543,98 
Hooke-Jeeves 401,11 26,26 

Nelder-Mead 468,82 13,82 

Ω2 301,98 
Hooke-Jeeves 102,51 66,05 

Nelder-Mead 125,02 58,60 

Ω3 2,65 
Hooke-Jeeves 1,5091 43,05 

Nelder-Mead 1,7400 34,34 

Ω4 7,41 
Hooke-Jeeves 2,6896 63,70 

Nelder-Mead 3,4727 53,13 
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Dane przedstawione w tabeli 1 wskazują, że najlepszą poprawę 
uzyskano dla funkcji celu badającej wartości lokalnych ekstremów 
przyspieszenia, a kryterium całkowe z niewiele gorszym wynikiem 
znajduje się na drugim miejscu. 

Na rys. 11-14 przedstawiono porównanie przebiegów przyspie-
szenia współrzędnej uogólnionej fotela kierowcy pogrupowanych we-
dług metod obliczania funkcji celu przy zastosowaniu różnych metod 
rozwiązywania zadania optymalizacji dynamicznej. 

 
Rys. 11. Przebiegi przyspieszenia współrzędnej uogólnionej fotela 
kierowcy 1) bez optymalizacji oraz po optymalizacji funkcji celu 𝛺1 
metodami: 2) Hooke-Jeeves’a, 3) Nelder’a-Mead’a  

 
Rys. 12. Przebiegi przyspieszenia współrzędnej uogólnionej fotela 

kierowcy 1) bez optymalizacji oraz po optymalizacji funkcji celu 𝛺2 
metodami: 2) Hooke-Jeeves’a, 3) Nelder’a-Mead’a  

 
Rys. 13. Przebiegi przyspieszenia współrzędnej uogólnionej fotela 

kierowcy 1) bez optymalizacji oraz po optymalizacji funkcji celu 𝛺3 
metodami: 2) Hooke-Jeeves’a, 3) Nelder’a-Mead’a  

 
Rys. 14. Przebiegi przyspieszenia współrzędnej uogólnionej fotela 
kierowcy 1) bez optymalizacji oraz po optymalizacji funkcji celu 𝛺4 
metodami: 2) Hooke-Jeeves’a, 3) Nelder’a-Mead’a  
 

Wartości funkcji celu uzyskane z różnych metod optymalizacji 
dynamicznej są porównywalne, jednakże dla każdego wariantu funk-
cji celu najlepsze wyniki otrzymano stosując metodę Hooke-
Jeeves’a. Metoda ta pozwala na uzyskanie rozwiązania optymalnego 
w krótkim czasie, ale do jej poprawnego działania wymagana jest 
znajomość wektora gradientu. W pracy wektor ten wyznaczano nu-
merycznie stosując metodę różnic skończonych [7]. Skutkuje to wy-
znaczaniem wartości funkcji celu wielokrotnie w jednej iteracji metody 
optymalizacji i w zależności od liczby zmiennych decyzyjnych może 
prowadzić do wydłużenia całkowitego czasu obliczeń. 

Przedstawione wyniki obliczeń numerycznych pozwalają na wy-
sunięcie następujących wniosków: 
– metoda Hooke-Jeeves’a mimo stosunkowo małego skompliko-

wania algorytmicznego daje najlepsze wyniki rozumiane jako naj-
lepsze wartości w dyskretnych chwilach czasowych tłumienia fo-
tela kierowcy w rozważanym manewrze drogowym, 

– wybór funkcji celu ma duży wpływ na uzyskaną wartość końcową 
rozwiązania optymalnego. Dodatkowo funkcja ta powinna być do-
bierana dla określonego zadania. W niniejszej pracy najlepsze 
wartości funkcji celu uzyskano stosując sumę ekstremów lokal-
nych przyspieszenia współrzędnej uogólnionej fotela oraz kryte-
rium całkowe. Z doświadczeń autorów wynika, że funkcjonał zde-
finiowany w postaci kryterium całkowego może być z powodze-
niem stosowany w innych zagadnieniach optymalizacyjnych [10, 
11, 17, 18], 

– rodzaj stosowanej funkcji celu ma znikomy wpływ na całkowity 
czas obliczeń symulacyjnych. W zadaniach optymalizacji dyna-
micznej, w których w każdym kroku optymalizacji rozwiązuje się 
numerycznie układy równań macierzowych i całkuje równania ru-
chu, koszt wyznaczenia wartości funkcji celu jest zazwyczaj po-
mijalny. 

PODSUMOWANIE 

W pracy przedstawiono rozwiązanie zadania doboru parame-
trów aktywnego tłumienia fotela kierowcy za pomocą optymalizacji 
dynamicznej, całkując równania ruchu pojazdu specjalnego w każdej 
iteracji metody. Obliczenia prowadzono dla wybranego manewru dro-
gowego z przeszkodą w postaci progu zwalniającego. Uzyskane wy-
niki wskazują, że właściwy dobór funkcji celu oraz metody optymali-
zacji jest bardzo ważny. Komfort kierowcy, szczególnie w pojazdach 
specjalnych, jest istotny, a prace poświęcone tej tematyce są aktu-
alne i potrzebne. Istniejące na rynku systemy powinny być walido-
wane, a nowe rozwiązania kalibrowane tak aby zapewnić najlepsze 
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parametry w różnych sytuacjach drogowych. Przedstawiona w pracy 
analiza może być wykorzystana do określenia optymalnych wartości 
parametrów niezbędnych podczas projektowania sterowników ukła-
dów aktywnego tłumienia pracujących w czasie rzeczywistym. 
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A variant analysis of the goal function in the task of optimis-
ing the active damping of a special vehicle seat 

In this paper a way to select optimal damping of a driver's 

seat in the special vehicle, which contributes directly to im-

prove driving comfort, was presented. The mathematical 

model of the vehicle was formulated using joint coordinates 

and homogeneous transformations. A maneuver over an ob-

stacle in the form of a bump, which was modeled as a road 

surface consisting of triangles, was performed. To determine 

the contact point of the tire with the road the proprietary au-

thor’s algorithm 4Points, was used. For computing the road 

reaction forces the tire model of Dugoff-Uffelman was used. 

The aim of the experimental investigations was to obtain such 

damping of the driver's seat, in order to minimize the ampli-

tude of vibration occurring in the subsystem. To solve the task 

two methods of optimization of different numerical complexity 

were used. The results obtained by dynamic optimization for 

the different goal functions were presented and compared. 
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