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Krzysztof AUGUSTYNEK, Kornel WARWAS 

OPTYMALIZACJA DYNAMICZNA RUCHU POJAZDU WIELOCZŁONOWEGO  

Z ZASTOSOWANIEM SZEREGU FOURIERA 

 

W pracy przedstawiono metodę wyznaczania optymalnych momentów hamujących działających na koła pojazdu w sytuacji 

niebezpiecznej. Analizowana jest jazda po łuku pojazdu wieloczłonowego. W trakcie manewru nominalna trajektoria zostaje 

zakłócona przez przeszkodę i pojazd wykonuje operację zmiany pasa jezdni. Sytuacja taka jest niebezpieczna i często prowadzi 

do wywrócenia się zestawu wieloczłonowego. Aby zapobiec takiej sytuacji wyznacza się optymalne momenty hamujące, mające 

za zadanie nie dopuścić do wywrócenia się pojazdu. W niniejszej pracy do modelowania przebiegów momentów hamujących 

zastosowano szereg Fouriera, którego amplitudy są wyznaczane poprzez rozwiązanie zadania optymalizacji dynamicznej. Do 

rozwiązania zadania optymalizacji dynamicznej zastosowano gradientowe i stochastyczne metody optymalizacji. Przedstawiono 

porównanie wyników otrzymanych za pomocą różnych metod optymalizacji oraz wyniki uzyskane w przypadku modelowania 

momentów hamujących z użyciem funkcji sklejanych. 

 

WSTĘP 

Jednym z najbardziej niebezpiecznych wypadków drogowych 
jest wywrócenie się zestawu wieloczłonowego znane w literaturze an-
glojęzycznej jako rollover. Z uwagi na wysoko położony środek cięż-
kości pojazdu wieloczłonowego prawdopodobieństwo jego wywróce-
nia zwiększa się podczas jazdy po łuku. Badania prowadzone w Sta-
nach Zjednoczonych Ameryki przez National Highway Traffic Safety 
Administration pokazują, że wywracanie się pojazdów jest drugą 
przyczyną wypadków drogowych, tuż po zderzeniach czołowych [5]. 
Systemy takie jak ABS (Anti-lock Braking Systems), EBS (Electronic 
Braking Systems) czy ESP (Electronic Stability Programs) mają za 
zadanie przywracać stabilność pojazdu w sytuacjach krytycznych. 
Mogą one odpowiednio dobierać przebiegi momentów hamujących 
działających na poszczególne koła dając kierowcy większą kontrolę 
nad pojazdem [1, 2, 3, 4]. Dla przykładu system ESP zapobiega utra-
cie stateczności pojazdu bazując na danych dotyczących kąta obrotu 
koła kierowniczego, prędkości obrotowej pojazdu względem osi pio-
nowej oraz przyspieszenia poprzecznego. Proces stabilizacji ESP w 
pojazdach wieloczłonowych kontrolują dwa współpracujące pro-
gramy: DSP (stabilizacji dynamicznej) wykorzystywany w warunkach 
o obniżonej przyczepności nawierzchni oraz ROP (zapobiegający 
wywróceniu zestawu) działający w warunkach krytycznych dla nor-
malnej przyczepności i nadmiernej prędkości pojazdu. W systemie 
ESP wyróżnia się dwa stany: nadsterowność i podsterowność, gdzie 
odpowiednio steruje się układem hamulcowym jednego koła ciągnika 
oraz wszystkich kół naczepy [6]. Systemy te udoskonalają między in-
nymi firmy: MAN, WABCO. Aby mogły one poprawnie funkcjonować, 
muszą być odpowiednio kalibrowane oraz wielokrotnie testowane. 

Aby zmniejszyć koszty związane z wielokrotnymi testami jezd-
nymi rozwija się modele matematyczne pojazdów oraz metody symu-
lacji ich ruchu [1, 4, 7]. Wykorzystanie obliczeń symulacyjnych po-
zwala w początkowym okresie prac projektowych odpowiednio do-
brać parametry układów sterujących. Tworzone w tym celu modele 
powinny jak najlepiej odzwierciedlać obiekty rzeczywiste, dodatkowo 
czas obliczeń powinien być stosunkowo krótki, aby możliwe było pro-
wadzenie analiz wariantowych lub obliczeń optymalizacyjnych. 

W niniejszej pracy przedstawiono metodę doboru optymalnych 
momentów hamujących działających na koła pojazdu niezależnie od 
woli kierowcy w celu zapewnienia stabilności podczas jazdy po łuku. 
Do modelowania przebiegów momentów hamujących zastosowano 
szereg Fouriera. Sformułowano zadanie optymalizacji dynamicznej, 
podczas którego wyznaczane są optymalne amplitudy składników 
występujących szeregu Fouriera. W pracy przedstawiono wyniki 
otrzymane za pomocą różnych metod rozwiązywania zadania opty-
malizacji dynamicznej. Dodatkowo porównano otrzymane wyniki z re-
zultatami uzyskanymi w przypadku modelowania przebiegów mo-
mentów hamujących za pomocą funkcji sklejanych trzeciego stopnia. 

1. MODEL MATEMATYCZNY  

Model matematyczny pojazdu wieloczłonowego sformułowano 
jako układ złożony z takich elementów jak ciągnik, siodło, naczepa i 
koła, tworzących razem łańcuch kinematyczny otwarty o strukturze 
drzewa [7] (rys. 1). 

 
Rys. 1. Model pojazdu wieloczłonowego:  
1) ciągnik, 2) siodło, 3) naczepa 
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Przyjęto, że ciągnik jest traktowany jako ciało sztywne, którego 
ruch opisuje sześć współrzędnych uogólnionych. Dodatkowo łączy 
się on z podłożem poprzez koła, których kąty obrotu własnego wpro-
wadzają do układu dodatkowe stopnie swobody. Ruch siodła jest opi-
sany przez jedną współrzędną uogólnioną, która określa jego kąt po-
chylenia względem ciągnika, natomiast ruch naczepy jest opisany 
przez kąt odchylenia względem siodła. Przyjęto, że naczepa jest po-
łączona z podłożem poprzez sześć kół. Podatność zawieszeń i kół 
ogumionych zredukowano do punktu kontaktu opon z nawierzchnią. 
Pojazd dodatkowo posiada współrzędne uogólnione, którymi są kąty 
skrętu kół przednich ciągnika. Przebieg tych kątów jest z góry okre-
ślony. Zależności opisujące kąt skrętu kół wprowadza się do równań 
ruchu poprzez równania więzów w postaci przyspieszeniowej. Siły 
działające w połączeniach najczęściej wyznacza się korzystając z 
znanego z robotyki iteracyjnego algorytmu Newtona-Eulera [8]. W ni-
niejszej pracy siły te wyznaczono przez zdefiniowanie dodatkowych 
równań więzów. 

Zatem wektor współrzędnych uogólnionych pojazdu wieloczło-
nowego można zapisać w postaci: 

 

 TSWTWTSSFT
)3()1()1()3()2()1( ~~~~~~ qqqqqqq   (1) 

 

gdzie:  TT zyx  1)1()1()1()1(~ q  - wektor 

współrzędnych uogólnionych ciągnika, 

  TTS
 2)1(~ q  - wektor współrzędnych uogólnio-

nych zawieszeń ciągnika, 

 TTW
 432)1(~ q  - wektor współ-

rzędnych uogólnionych kół ciągnika, 

 TF
 )2(~q  - wektor współrzędnych uogólnionych siodła, 

 TS
 )3(~q  - wektor współrzędnych uogólnionych na-

czepy, 

 TSW
 65432)3(~ q  - 

wektor współrzędnych uogólnionych kół naczepy, 
),1( i  - kąt skrętu przednich kół ciągnika. 

Równania ruchu pojazdu wyprowadzono z równań Lagrange’a II ro-
dzaju korzystając w zapisie z przekształceń jednorodnych [7, 8]. 
Równanie można zapisać w ogólnej postaci macierzowej: 
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gdzie:  A  - macierz mas, 
 f  - wektor zawierający siły zewnętrzne, odśrodkowe, Corio-

lisa i giroskopowe, 
 qqq  ,, - wektor współrzędnych, prędkości i przyspieszeń 

uogólnionych pojazdu, 
 Φ - macierz więzów,  
 R - wektor sił reakcji pochodzących od więzów, 

W - wektor prawych stron równań więzów. 

  
Dokładny opis algorytmu generującego dynamiczne równania 

ruchu pojazdu wieloczłonowego przedstawiono w pracy [7]. 

2. SFORMUŁOWANIE ZADANIA OPTYMALIZACJI 

Jak wspomniano we wstępie jedną z najniebezpieczniejszych 
sytuacji drogowych dla pojazdów wieloczłonowych jest wywracanie 

się zestawu. Taka sytuacja może mieć miejsce podczas gwałtow-
nego wyprzedzania lub wymijania przeszkody znajdującej się na to-
rze jazdy pojazdu. Aby uniknąć kolizji pojazd jest zmuszony do nagłej 
zmiany pasa ruchu (rys. 2). 

 
Rys. 2. Manewr zmiany pasa ruchu podczas jazdy po łuku 

 
Stabilność pojazdu może być przywrócona przez działanie odpo-
wiednio dobranych momentów hamujących działających na każde 
koło pojazdu. W pracy przyjęto, że moment hamujący działający na 
i-te koło może być opisany przez szereg Fouriera w postaci: 
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gdzie:  wni ,,1 ,  

)()( , i

j

i

j BA  - amplitudy, 

hn  - liczba harmonicznych, 

stT 2  - okres funkcji, 

st  - czas trwania symulacji, 

wn  - liczba kół lub grup kół pojazdu wieloczłonowego. 

 
W dalszej części pracy przyjęto numerację kół zestawu wieloczłono-
wego zgodnie z rys. 3. 
 

 
Rys. 3. Numeracja kół pojazdu wieloczłonowego 

 
Amplitudy występujące w (3) będą rozwiązaniem zadania opty-

malizacji dynamicznej, dla którego wektor zmiennych decyzyjnych 
można zapisać następująco: 
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m  - liczba zmiennych decyzyjnych. 
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Celem zadania optymalizacji dynamicznej jest wyznaczenie mo-
mentów hamujących zapewniających stabilność pojazdu podczas 
jazdy po łuku. Funkcja celu dla tak sformułowanego zadania przyjmie 
ogólną postać [10]. 

 

min,,  qqX   (5) 

 
Wyznaczanie wartości funkcji celu (5) wymaga każdorazowo 

całkowania dynamicznych równań ruchu (2). W analizowanym pro-
blemie doboru momentów hamujących założono prędkość począt-
kową oraz przebieg kąta skrętu przednich kół pojazdu. Ponadto wpro-
wadzono kryteria, które powinny zostać spełnione podczas optymali-
zacji: 
– pojazd wieloczłonowy nie może utracić stabilności podczas ma-

newru, 
– strata prędkości wypadkowej w płaszczyźnie jezdni powinna być 

jak najmniejsza. 
Powyższe kryteria zostały wprowadzone do funkcji celu, która osta-
tecznie przyjmie postać: 
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gdzie:  1C , 2C  - współczynniki empiryczne, 

0v  - prędkość początkowa pojazdu, 

     2)1(2)1()1(

sss tytxv    - prędkość ciągnika po-

jazdu wieloczłonowego. 
 
W niniejszej pracy zadanie optymalizacji dynamicznej zostało 

rozwiązane z użyciem następujących metod [10, 11, 12, 13, 14]: 
– metoda zmiennej metryki (VMM), 
– algorytm genetyczny (AG), 
– metoda roju cząstek (PSO). 
 
Wśród wymienionych metod znajduje się klasyczna gradientowa 

metoda optymalizacji (VMM) oraz dwie metody stochastyczne (AG i 
PSO) wywodzące się z metod inteligencji obliczeniowej. Szczególną 
cechą tych drugich jest realizacja obliczeń z wielu punktów starto-
wych oraz zdolność do wyznaczania ekstremów globalnych. 

3. SYMULACJE NUMERYCZNE 

W rozdziale tym przedstawiono wyniki optymalizacji dynamicz-
nej otrzymane różnymi metodami oraz ich porównanie z wynikami 
uzyskanymi w przypadku modelowania momentów hamujących z 
użyciem funkcji sklejanych trzeciego stopnia. Podczas symulacji ana-
lizowano jazdę pojazdu wieloczłonowego po łuku. W czasie trwania 
manewru na skutek działania czynników zewnętrznych kierowca po-
jazdu został zmuszony do zmiany pasa ruchu. Prędkość początkowa 
pojazdu oraz promień łuku drogi zostały tak dobrane, aby bez działa-
nia dodatkowych układów wspomagających doszło do wywrócenia 
się zestawu wieloczłonowego. Przyjęto, że zmiana pasa ruchu roz-
poczyna się w 3 [s] symulacji. Od tej chwili kąt przechylenia zestawu 
wieloczłonowego zwiększa się i zaczyna działać układ wspomaga-
jący dobierając odpowiednie momenty hamujące. Układ ten działa aż 
do zakończenia symulacji ( ][10 sts  ). Przyjęto, że prędkość po-

czątkowa pojazdu wynosi ][450 hkmv  . Parametry fizyczne po-

jazdu wieloczłonowego określono w pracy [7]. Podczas symulacji roz-
ważano liczbę harmonicznych szeregu Fouriera od 3 do 5. Do całko-
wania równań ruchu stosowano zmiennokrokową metodę Bulrish-

Stoer-Deuflhard [11]. Obliczenia przeprowadzono na platformie o na-
stępujących parametrach: Intel Core i5 2,6 GHz, 8 GB LPDDR3 1600 
MHz RAM, system operacyjny OS X El Capitan. 

Parametry metod stosowanych do rozwiązania zadania optyma-
lizacji dynamicznej przedstawiono w tab. 1.  

 
Tab. 1. Parametry metod optymalizacji  

Metoda optymalizacji Parametry 

Metoda zmiennej metryki (VMM) 1010VM  

Algorytm genetyczny (AG) 

30GAN  

7.0Cp  

2.0Mp  

50max N  

Metoda roju cząstek (PSO) 
10PSN  

50max N  

gdzie:  VM  - dopuszczalny błąd względny metody VMM, 

maxN  - maksymalna liczba iteracji, 

GAN  - liczba osobników w populacji, 

Cp  - prawdopodobieństwo krzyżowania, 

Mp  - prawdopodobieństwo mutacji, 

PSN  - liczba cząstek w roju. 

W przypadku algorytmów genetycznych przyjęto reprezentację 
zmiennopozycyjną genów w chromosomie. Ponadto podczas obli-
czeń stosowane były następujące operatory i metody genetyczne 
[13]: 

– selekcja naturalna, 
– arytmetyczne krzyżowanie jednopunktowe, w którym nowy 

chromosom jest kombinacją liniową rodziców, 
– jednostajna mutacja. 
 
Podczas symulacji przejęto, że kąt skrętu przednich kół pojazdu 

wieloczłonowego ma przebieg jak na rys. 4. 
 

 
Rys. 4. Przebieg kąta skrętu przednich kół pojazdu 

 
Wyniki z optymalizacji dynamicznej otrzymane za pomocą wspo-

mnianych wcześniej algorytmów optymalizacji pokazano na rys. 5 i 6. 
Z przedstawionych przebiegów można zauważyć, że w przypadku 
działania momentów hamujących otrzymanych z optymalizacji, sta-
bilność pojazdu wieloczłonowego zostaje przywrócona, a samochód 
wraca na planowaną trajektorię. Wszystkie metody optymalizacji dają 
zbliżone przebiegi trajektorii oraz kąta przechylenia. Na rys. 7 poka-
zano przebieg optymalnych momentów hamujących działających na 
poszczególne koła pojazdu. Momenty te zostały wyznaczone z sze-
regu Fouriera po uwzględnieniu optymalnych wartości amplitud 
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(zmiennych decyzyjnych) uzyskanych z rozwiązania zadania opty-
malizacji dynamicznej. Z przedstawionych przebiegów można zau-
ważyć również, że największe wartości momentów występują od 
chwili rozpoczęcia manewru zmiany pasa ruchu aż do jego zakoń-
czenia.  

 

 
Rys. 5. Trajektoria pojazdu wieloczłonowego 1) planowana, 2) przed 
optymalizacją wraz ze zmianą pasa ruchu, 3) po optymalizacji me-
todą VMM, 4) po optymalizacji metodą AG, 5) po optymalizacji me-
todą PSO 
 

 
Rys. 6. Przebieg kąt przechylenia pojazdu otrzymany dla 1) plano-
wanej trajektorii, 2) przed optymalizacją wraz ze zmianą pasa ruchu, 
3) po optymalizacji metodą VMM, 4) po optymalizacji metodą AG, 5) 
po optymalizacji metodą PSO 
 

 
Rys. 7. Przebieg momentów hamujących działających na koła po-
jazdu od 1 do 6 

Dalej analizowano wpływ stosowanej metody optymalizacji oraz 
liczby uwzględnianych składników z szeregu Fouriera na optymalną 
wartość funkcji celu oraz średni czas obliczenia wartości funkcji celu 
(rys. 8 i 9). Badania prowadzono wykonując 12 symulacji dla każdej 
metody optymalizacji oraz liczby harmonicznych. Skrajne wartości 
zostały odrzucone, a pozostałe wyniki zostały uśrednione. Podczas 
symulacji wszystkimi metodami stosowano losowe punkt startowe, co 
miało wpływ na uzyskaną końcową wartość funkcji celu, liczbę jej wy-
wołań oraz czas obliczeń. Jako wyznacznik czasu rozwiązania poje-
dynczej iteracji zadania optymalizacji przyjęto średni czas obliczenia 
wartości funkcji celu. Czas ten obliczano zgodnie z wzorem: 
 

o

o
a

n

t
t   (7) 

gdzie:   ot  - całkowity czas rozwiązania zadania optymalizacji, 

on  - liczba wywołań funkcji celu. 

 

 
Rys. 8. Końcowa wartość funkcji celu uzyskana różnymi metodami 
optymalizacji przy zmiennej liczbie harmonicznych szeregu Fouriera 
 

 
Rys. 9. Średni czas obliczenia wartości funkcji celu uzyskany różnymi 
metodami optymalizacji przy zmiennej liczbie harmonicznych sze-
regu Fouriera 

 
Analizując otrzymane wyniki można zauważyć, że wszystkie me-

tody optymalizacji dały zbliżoną średnią końcową wartość funkcji 
celu. Podjęto również próby zwiększenia liczby harmonicznych do 7 
składników, ale zmiany te nie miały większego wpływu na wynik ob-
liczeń. Zdaniem autorów uwzględnienie czterech harmonicznych po-
zwala uzyskać akceptowalny wynik, który jest kompromisem między 
dokładnością wyników, a czasem potrzebnym na uzyskanie rozwią-
zania (rys. 9). Największą wartość funkcji celu oraz najdłuższy czas 
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obliczeń otrzymano stosując do rozwiązania algorytmy genetyczne. 
Jest to jednak zgodne z oczekiwaniami, gdyż metoda ta pozwala na 
uzyskanie przybliżonego rozwiązania optymalnego. Aby otrzymać 
rozwiązanie dokładne proponuje się stosować podejście hybrydowe 
[15].  

Dalej analizowano wpływ sposobu modelowania przebiegu mo-
mentów hamujących na wyniki optymalizacji. W tym celu wykonano 
obliczenia stosując szereg Fouriera oraz funkcje sklejane trzeciego 
stopnia. W przypadku modelowania przebiegów momentów hamują-
cych za pomocą funkcji sklejanych zmiennymi decyzyjnymi są warto-
ści momentów hamujących w pewnych dyskretnych punktach czaso-
wych. Wówczas wektor zmiennych decyzyjnych można zapisać na-
stępująco: 
 

 Twni )()()1(
MMMX   (8) 

 

gdzie:  
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ii MM M , 
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dn  - liczba zmiennych decyzyjnych (liczba dyskretnych 

punktów czasowych) przypadających na jedno koło pojazdu. 
 
Wartość momentu hamującego i-tego koła, którego przebieg mode-
lowano funkcjami sklejanymi trzeciego stopnia, w przedziale czaso-

wym 1,  jj ttt  jest określona następująco: 
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gdzie )()()()( ,,, i

j

i

j

i

j

i

j dcba  są współczynnikami wyznaczanymi na 

podstawie wartości momentów hamujących w dyskretnych punktach 
czasowych. 

Wyniki optymalizacji otrzymane dla różnych sposobów modelo-
wania przebiegów momentów hamujących oraz różnych metod roz-
wiązywania zadania optymalizacji pokazano na rys. 10 i 11. W obli-

czeniach przyjęto, że liczba dyskretnych punktach czasowych 
)(i

dn  

dla danego koła wynosi 6. Zatem sumaryczna liczba zmiennych de-
cyzyjnych w przypadku modelowania przebiegów momentów hamu-
jących funkcjami sklejanymi trzeciego stopnia jest równa 36. 

 
Rys. 10. Porównanie wartości funkcji celu otrzymanych różnymi me-
todami optymalizacji dla: liczby harmonicznych równej odpowiednio 
3 (seria 1), 4 (seria 2), 5 (seria 3) oraz funkcjami sklejanymi trzeciego 
stopnia (seria 4) 

 
Rys. 11. Porównanie średniego czasu obliczenia wartości funkcji celu 
dla różnych metod optymalizacji i różnej liczby harmonicznych: 3 (se-
ria 1), 4 (seria 2), 5 (seria 3) oraz w przypadku modelowanie momen-
tów hamujących funkcjami sklejanymi trzeciego stopnia (seria 4) 
 

W tab. 2 przedstawiono stosunek wartości funkcji celu otrzyma-
nej z szeregu Fouriera do wartości otrzymanej dla funkcji sklejanych 
trzeciego stopnia wyrażony procentowo, a w tab. 3 analogiczną za-
leżność dla średniego czasu obliczeń wartości funkcji celu. 
 

Tab. 2. Porównanie wartości funkcji celu 

Metoda optymalizacji 
Szereg Fouriera 

3hn  4hn  5hn  

Metoda zmiennej metryki 
(VMM) 

101,22% 99,53% 99,13% 

Algorytm genetyczny (AG) 97,81% 96,26% 97,01% 

Metoda roju cząstek 
(PSO) 

105,08% 102,63% 102,54% 

 
Tab. 3. Porównanie czasu wyznaczania wartości funkcji celu 

Metoda optymalizacji 
Szereg Fouriera 

3hn  4hn  5hn  

Metoda zmiennej metryki 
(VMM) 

97,79% 94,99% 101,64% 

Algorytm genetyczny (AG) 95,53% 101,65% 113,58% 

Metoda roju cząstek 
(PSO) 

79,40% 73,00% 82,20% 

 
Z przedstawionych wyników można zauważyć, że wybrana me-

toda aproksymacji przebiegów momentów hamujących nie ma więk-
szego wpływu na końcową wartość funkcji celu, natomiast może mieć 
wpływ na czas pojedynczego wywołania funkcji celu, a co za tym 
idzie na czas całego procesu optymalizacji. Szczególnie jest to wi-
doczne w przypadku rozwiązywania zadania optymalizacji dynamicz-
nej metodą PSO. W rozważanej metodzie, jeśli przebieg momentów 
hamujących modelowany jest funkcjami sklejanymi trzeciego stopnia, 
to czas wywołania funkcji celu jest aż o 0,2 s dłuższy aniżeli w przy-
padku modelowania przebiegu momentów hamujących szeregiem 
Fouriera z 4 harmonicznymi. 

PODSUMOWANIE 

Jak wynika z badań literaturowych wywrócenie się zestawu wie-
loczłonowego jest jednym z najbardziej niebezpiecznych incydentów 
drogowych. Często do wypadków tego typu dochodzi podczas jazdy 
po łuku. Dlatego też istotny jest odpowiedni dobór momentów hamu-
jących będących podstawą działania większości systemów wspoma-
gających kierowcę. W przedstawionej pracy zadanie doboru momen-
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tów hamujących sformułowano w postaci problemu optymalizacji dy-
namicznej. Otrzymane w ten sposób przebiegi momentów hamują-
cych pozwalają przywrócić stabilność pojazdu, a kąt przechylenia cią-
gnika pojazdu wieloczłonowego jest znacznie mniejszy niż przed op-
tymalizacją. Do modelowania przebiegów momentów hamujących 
stosowano szereg Fouriera. Zadanie optymalizacji dynamicznej roz-
wiązano kilkoma metodami o różnym stopniu złożoności algorytmicz-
nej. Stosowane były gradientowe i bezgradientowe metody inteligen-
cji obliczeniowej, takie jak algorytmy genetyczne oraz metoda roju 
cząstek. Analizowano wpływ liczby harmonicznych szeregu Fouriera 
na dokładność uzyskanego rozwiązania oraz czas rozwiązywania za-
dania optymalizacji dynamicznej. Z przeprowadzonych analiz wynika, 
że 4 składowe szeregu Fouriera są dobrym kompromisem między 
czasem a dokładnością obliczeń. Wniosek ten jest słuszny dla anali-
zowanego problemu, natomiast w przypadku innych, bardziej złożo-
nych zadań optymalna liczba harmonicznych może ulec zmianie. Do-
konano również porównania otrzymanych wyników modelując prze-
biegi momentów hamujących szeregiem Fouriera oraz funkcjami 
sklejanymi trzeciego stopnia. Wyniki pokazują, że zastosowana me-
toda modelowania przebiegów momentów hamujących nie ma du-
żego wpływu na końcową wartość funkcji celu, natomiast ma wpływ 
na czas realizowanych obliczeń, ale tylko w przypadku niektórych 
metod rozwiązywania zadania optymalizacji dynamicznej. Dodat-
kowo można zauważyć, że w przypadku zwiększania liczby dyskret-
nych chwil czasowych stosowanych podczas modelowania z uży-
ciem funkcji sklejanych trzeciego wydłuża się czas obliczeń. Zwięk-
szony narzut czasowy będzie widoczny szczególnie w gradientowych 
metodach optymalizacji, w których korzysta się z pochodnych pierw-
szego rzędu i wyższych. Do wyznaczania wartości pochodnych za-
zwyczaj stosuje się różnice skończone, które wymagają wielokrot-
nego wywołania funkcji celu. Stosowanie do modelowania przebie-
gów momentów hamujących szeregu Fouriera pozwala ograniczyć 
liczbę stosowanych zmiennych decyzyjnych, a tym samym skrócić 
czas obliczeń optymalizacyjnych. Czas ten nie jest jednak na tyle 
krótki, aby można było wykorzystać przedstawiony algorytm postę-
powania podczas sterowania w czasie rzeczywistym. Znacznie lep-
szym podejściem jest wykorzystanie wyników z optymalizacji do wy-
trenowania sztucznej sieci neuronowej, która może zostać zaimple-
mentowana w rzeczywistych sterownikach układów wspomagają-
cych kierowcę pojazdu wieloczłonowego. W tym przypadku na sy-
gnałami wyjściowymi sztucznej sieci neuronowej będą optymalne 
wartości amplitud szeregu Fouriera. 
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Dynamic optimisation of an articulated vehicle motion with 
application of Fourier series 

The paper presents a method of determining the optimal 

braking torque acting on the wheels of the vehicle in critical 

situations. It has been analysed a articulated vehicle motion 

during cornering. During the maneuver, the nominal trajec-

tory is disturbed by the obstacle and the vehicle performs lane 

changing. Such a situation is dangerous and it can lead to roll-

over of the vehicle. In order to prevent such situations optimal 

braking torques have been calculated to restore stability of the 

articulated vehicle. Courses of the braking torques have been 

modeled by means of the Fourier series. Amplitudes of the se-

ries have been calculated by solving dynamic optimisation 

task. In order to solve this task different gradient and stochas-

tic optimisation methods have been applied. The paper pre-

sents a comparison of results obtained using different optimi-

sation methods and the results obtained when courses of brak-

ing torques have been modeled by means of cubic spline func-

tions.  
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