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ANALIZA DRGAŃ POJAZDU Z TŁUMIKAMI MAGNETO-REOLOGICZNYMI 

 

W pracy są rozpatrywane drgania pojazdu wyposażonego w sterowane tłumiki drgań typu magneto-reologicznego (MR). 

Przedstawiono równania drgań oraz opis algorytmu wyznaczania sygnału sterującego tłumikiem tak, aby wartość przyspiesze-

nia nadwozia pojazdu była w każdej chwili najmniejsza. Zamieszczono przykład modelu pojazdu oraz wyniki symulacji drgań 

ilustrujące wpływ sterowania tłumikami na przyspieszenie nadwozia, a także na naciski koła na nawierzchnię drogi. W rozpa-

trywanym modelu pojazdu przyjęto, że drgania pojazdu są wzbudzane nierównością drogi oraz wolnozmiennym obciążeniem 

bezwładnościowym powstającym podczas nieustalonego ruchu pojazdu.  

 

WSTĘP 

Zajmujemy się drganiami pojazdu wyposażonego w sterowane 
tłumiki drgań. W tym celu rozważany model mający postać układu 
mechanicznego, którego schemat pokazano na rysunku 1. Przed-
stawiony model umożliwia analizę podstawowej postaci drgań po-
jazdu, wywołanych nierównościami nawierzchni drogi. Elementy 
układu mechanicznego z rysunku 1 odwzorowują następujące 
właściwości modelu pojazdu: 1 - masę nadwozia przypadającą na 

jedno koło ( m ); 2 – zredukowaną sztywność zawieszenia jednego 

koła ( 1k ); 3 – zredukowaną siłę tarcia działającą w tłumiku ( T ); 4 – 

zredukowaną masę koła ( 2m ); 5 – sztywność opony ( 2k ); 6 - 

współczynnik tłumienia (c2);   – nierówność nawierzchni; 

BA FF:Q   wypadkowa z sił aerodynamicznych ( AF ) i sił 

bezwładności ( BF ) działających na pojazd; V  – prędkość pojaz-

du.  
 

        
a)                                                      b) 
Rys. 1. Układ mechaniczny przyjęty jako model pojazdu; a - sche-
mat modelu, b – oznaczenia współrzędnych oraz parametrów mo-
delu 

 
Do opisania ruchu przedstawionego układu mechanicznego 

wybrano współrzędne zaznaczone na rysunku 1b, to znaczy: 

1z  – pionowe przemieszczenie nadwozia odmierzana od położenia 

równowagi pojazdu; 

2z – pionowe przemieszczenie środka koła odmierzane od położe-

nia równowagi; 

  – zadana funkcja opisująca nierówność nawierzchni. 

Oprócz tego będą używane dodatkowe zmienne 

 21 zz:u   - przemieszczenie nadwozia względem koła; 

21 zz:v    - prędkość nadwozia względem koła; 

 20 z:u  - pionowe odkształcenie opony; 

  20 z:v  - prędkość odkształcenia opony; 

Przedstawiony powyżej model pojazdu jest często używany do 
wstępnej analizy drgań pojazdu [1, 2], co jest tematem niniejszej 
pracy, w której będzie rozważany wpływ sterowania tłumikiem na 
przebieg drgań nadwozia pojazdu.  

1. MATEMATYCZNY OPIS DRGAŃ UKŁADU  

Równania opisujące drgania rozważanego układu przedsta-
wiamy w postaci: 

)t(Q)v(T)u(Szm 11   (1) 

    0222222   zkzc)v(T)u(Szm   (2) 

gdzie oznaczono 

)u(S  - siła ściskająca sprężynę zawieszenia pojazdu; 

)v(T  - siła działająca w tłumiku drgań. 

Jak już wspomniano celem pracy jest analiza wpływu sterowa-
nia tłumikiem na przebieg drgań.  

 

 
Rys. 2. Schemat charakterystyki tłumika sterowanego typu MR 
(magneto-reologicznego) [4] 

 
Na rysunku 2 zamieszczono schematyczną postać charaktery-

styki tłumika sterowanego; stąd wynika, że dla zadanej prędkości 
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ściskania tłumika )v(  siła tarcia )v(T  może przybierać wartości 

z przedziału  

 )v(T),v(T)v(T maxmin  (3) 

W przypadku tłumika MR (magneto-reologicznego) wartość siły 
tarcia zależy od prądu elektrycznego przepływającego przez cewkę 
wytwarzającą pole magnetyczne w szczelinach tłumika, przez które 
przepływa ciecz magneto-reologiczna [3, 4]. Na wykresie charakte-

rystyki (rys. 2) dolnej linii minT   odpowiada wartości 0minI , a 

górnej linii maxT - prąd maxI . 

W niniejszej pracy przyjmujemy, że w każdej chwili siła tarcia 

T  powinna mieć wartość, dla której moduł sumy sił TS   jest 

najmniejszy. 
Tak ustalone kryterium wyboru siły T  gwarantuje, że w trakcie 

ruchu ustalonego )F,constV( B 0  z umiarkowanymi prędko-

ściami )F( A 0 , drgania pojazdu będą odbywały się z najmniej-

szym przyspieszeniem [4], co wynika z równania (1), gdyż  

0
1

 Qgdy,TS
m

z  (4) 

Optymalną wartość siły tłumienia określoną według powyższe-
go kryterium wyznaczana rozwiązanie następującego zadania: 

TSminarg
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Rozwiązanie powyższego zadania ma postać:  
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Po wyznaczeniu optymalnej wartości siły tarcia )v(T  według 

wzoru (6) należy ustalić, na podstawie charakterystyki tłumika MR, 
wartość natężenia prądu odpowiadającej tej sile tarcia. Ustalona tak 
wartość prądu zasilającego tłumik MR, jest realizowana przez ob-
wód elektryczny, którego schemat pokazano na rysunku 3.   

2. UKŁAD REGULACJI   

Rozpatrywane zadanie regulacji sprowadza się do wyznacze-

nia sygnału  10,U   sterującego przetwornikiem napięcia 

zasilającego obwód elektryczny cewki tłumika MR. Podstawę do 

wyznaczenia tego stanowi sygnał uchybu prądu )t(e  

)t(I)t(I:)t(e z   (7) 

gdzie 

zI  - zadana wartość natężenia prądu odpowiadająca sile ustalonej 

na podstawie wzoru (6) 
I  - wartość natężenia prądu płynącego przez cewkę tłumika MR 

 
Należy zaznaczyć, że w układzie regulacji znajduje się czujnik 

przemieszczenia koła względem nadwozia )zzu( 21  , a na 

podstawie tego sygnału jest wyznaczany sygnał prędkości koła 

względem nadwozia )zzv( 21   . Następnie ze wzoru (6) jest 

obliczana optymalna siła tarcia T , po czym jest wyznaczana war-

tość prądu zI  

)v),v(T(I z   (8) 

gdzie    jest funkcją opisującą prądową charakterystykę tłumika 

MR. 
Równanie opisujące przebieg prądu w obwodzie elektrycznym 

tłumika MR (rys. 3) ma postać  

UU,URIIL Uzz   (9) 

gdzie U   jest sygnałem z regulatora prądu. 

 

 
a) 
 

 
b) 
Rys. 3. Układ zasilanie cewki tłumika MR (a)  i regulator (b) 

3. SYMULACJA DRGAŃ POJAZDU  

Badania symulacyjne drgań pojazdu zostały przeprowadzone w 
programie opracowanym na podstawie matematycznego modelu 
pojazdu z pominięciem układu regulacji. Na rysunku 4 przedstawio-
no program symulacyjny, który został stworzony w środowisku 
Matlab/Simulink [5]. 

 

 
Rys. 5. Schemat charakterystyki tłumika sterowanego MR - ozna-
czeniem parametrów [4] 

 
Do przeprowadzenia badań symulacyjnych zostały przyjęte na-

stępujące parametry układu mechanicznego: 

– masa nadwozia kgm 350 , 

– sztywność zawieszenia m/N,k 5
1 10253  ,  

– masa koła kgm 252  , 
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– sztywność opony m/N,k 6
2 10373  , 

– współczynnik tłumienia opony m/Nsc 3642  , 

W programie została opisana charakterystyka tłumika MR słu-
żąca do wyznaczania sił tarcia w zawieszeniu pojazdu (rys. 5): 
– minimalna wartość  współczynnika tłumienia 

m/Nscmin 200 , 

– maksymalny współczynnik tłumienia m/Ns,cmax
51053  , 

– siła tarcia w punkcie A NTA 350 , 

– prędkość w punkcie A s/m,VA 010 , 

W celu przeprowadzenia badań porównawczych przyjęto, że siła 

tarcia wynika ze wzoru cVT  ,  jeśli m/Ns,c 310181  . 

Drgania układu mechanicznego były wzbudzane poprzez wy-
muszenie kinematyczne funkcją harmoniczną. Przykładowe badania 
zostały przeprowadzone przy amplitudzie m,A 010  i częstości 

Hz,621 . Parametry wymuszenia odpowiadają przejazdowi 

przez nierówność o długości fali mL 12  z prędkością 

h/kmV 70 . 

  
Rys. 6. Przebieg siły wypadkowej bezwładności i aerodynamicznej 

Na rysunku 6 przedstawiono przebieg wypadkowej siły bez-
władności i sił aerodynamicznej.  

 

 
Rys. 7. Przyspieszenie nadwozia przy sterowaniu siłą tłumienia 

 

 
Rys. 8. Przyspieszenie nadwozia przy stałym współczynniku tłu-
mienia 

 
Do oceny wpływu sterownia na zmniejszenie obciążeń dyna-

micznych w zawieszeniu pojazdu wprowadzono wskaźnik jakości 

W

To Workspace7

ksi

To Workspace6

z0_bis

To Workspace5

z0

To Workspace4

N

To Workspace3

z_bis

To Workspace2

Q

To Workspace1

z

To Workspace

S

u'

u

T

Sila T

Signal 1

Signal Builder

Signal

Generator

Scope5

Scope3

Scope2

Scope1

u
2

Math

Function

1

s

Integrator4

1

s

Integrator3

1

s

Integrator2

1

s

Integrator1

m

Gain6

c0

Gain5

-1/m

Gain4

-1/m0

Gain3

k0

Gain2

k

Gain1

m

Gain

Divide2

Divide

du/dt

Derivative

9.81

Constant3

0.981

Constant

 
Rys. 4. Program symulacyjny drgań pojazdu   
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dtTS
mgN

:W

N

 

0

11
 (10) 

gdzie  N – ilość próbek;  
 
W wyniku przeprowadzenia badań symulacyjnych uzyskano 

przebiegi przyspieszeń nadwozia  z  oraz ugięć zawieszenia u . Na 

rysunku 7 przedstawiono przebieg przyspieszeń przy sterowaniu 
siła tłumienia T . Do porównań przeprowadzono badania przy 
stałym współczynniku tłumienia c , przebieg przyspieszeń nadwozia 

przedstawia rysunek 8.  
Wartość przyspieszenia w przypadku sterowania siłą tłumienia 

jest uzależniona od zmian przebiegu sił wypadkowych. Przy sile 
NQ 0  przyspieszenie jest na poziomie 1,1 m/s2, natomiast przy 

maksymalnej wartości siły wypadkowej widoczna jest asymetria 
amplitud przyspieszeń. Uzyskano wartość 0,98 m/s2 przy prze-
mieszczeniach nadwozia do góry a w przypadku przemieszczeń w 
dół uzyskano 1,6 m/s2. W przypadku badań ze stałym współczynni-
kiem tłumienia uzyskano wartość przyspieszeń na poziomie 
1,67 m/s2.  

Przebieg ugięcia zawieszenia przy sterowaniu siłą tłumienia 
przedstawiono na rysunku 9 a przebieg ugięcia zawieszenia przy 
stałym współczynniku tłumienia pokazano na rysunku 10.  

 

 
Rys. 9. Ugięcie zawieszenia przy sterowaniu siłą tarcia w zawie-
szeniu pojazdu 

 

 
Rys. 10. Ugięcie zawieszenia przy stałym współczynniku tłumienia 

 
Przebieg ugięć zawieszenia w obu przypadkach jest związany 

ze zmianami siły wypadkowej  Q .  Ugięcie zawieszenia jest syme-

tryczne względem linii trendu związanej ze zmianami siły wypadko-
wej Q . Wartość amplitudy w przypadku sterowania siłą w zawie-

szeniu wynosi 1,46 cm a w przypadku układu bez sterowania ampli-
tuda wynosi 3,58 cm.  

Wyznaczony też został współczynnik obciążeń dynamicznych 
kół na nawierzchnię drogi W . Wartość współczynnika wyznaczona 

na podstawie przebiegu przy sterowaniu tłumienia uzyskano 31,4 a 
wartość uzyskana przy stałym współczynniku tłumienia wynosi 66,5. 
W wyniku przeprowadzenia badań symulacyjnych uzyskano zmniej-
szenie wskaźnika zmian dynamicznych o ok. 53 % w układzie ze 
sterowaniem siłą tłumienia, w stosunku do badań przeprowadzo-
nych  przy stałym współczynniku tłumienia. 

ZAKOŃCZENIE   

W pracy przedstawiono rozważania ilustrujące rezultaty zasto-
sowania tłumika MR do ograniczenia drgań pojazdu.  W rozważa-
niach zajmowano się stosunkowo prostym modelem pojazdu, 
uwzględniającym tylko podstawową postać drgań. W dalszych 
pracach będziemy rozpatrywać model umożliwiający analizę trzech 
postaci drgań, a poza tym będą uwzględnione cztery tłumiki MR. W 
takim przypadku wybór czterech optymalnych sił tarcia będzie uwa-
runkowany wyborem wskaźnika służącego do oceny trzech postaci 
drgań pojazdu.  

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju w ramach projektu PBS3/A9/0/2015.    

BIBLIOGRAFIA 

1. Jazar R. N., Vehicle Dynamics. Theory and Application. Sprin-
ger 2008 

2. Mitschke M., Dynamika samochodów, T2. Drgania. WKŁ, War-
szawa 1989 

3. Milecki A., Ciecze elektro- i magneto-reologiczne oraz ich za-
stosowanie w technice. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 
Poznań 2010 

4. Makowski M., Badanie wpływu sterowania tłumikiem magneto-
reologicznym w zawieszeniu pojazdu samochodowego na kom-
fort jazdy, Rozprawa doktorska, Oficyna Wydawnicza Politech-
niki Warszawskiej, Warszawa 2009 

5. www.mathworks.com 

Analysis of vehicle vibration  
with magneto-rheological dampers 

In this paper vibrations of the vehicle equipped with con-

trolled dampers magneto-rheological (MR) type are exam-

ined. The presented vibrations equation and the algorithm 

determining the control signal of the damper, so that the 

acceleration of the vehicle body is minimal  at any time. 

There is an example of a vehicle model and the simulation 

results showing the effect of vibration dampers to control the 

acceleration of the body, and the variations of the wheel 

vertical forces. In the present model of the vehicle it is as-

sumed that the vibrations of the vehicle are excited with the 

witness of the road and slow-changing load inertia arising 

during vehicle movement. 
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