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Tomasz PIĄTKOWSKI 

MODEL ANALITYCZNY HAMOWNI Z HAMULCEM TAŚMOWYM  

Z UWZGLĘDNIENIEM STATYCZNEGO MODELU TARCIA KARNOPPA 

 

W artykule zaprezentowano analityczny model hamowni z pasem ciernym, w którym właściwości par ciernych opisano 

modelem Karnoppa. Opracowany problem poddano weryfikacji numerycznej w środowisku MathCad 15.0, ukierunkowanej na 

analizę reakcji dynamicznych cięgna czynnego hamulca taśmowego. Symulacje wykonano, przykładając do hamowni obciąże-

nie zewnętrzne mniejsze lub większe od mocy badanego silnika oraz dla dwóch wybranych sztywności siłomierza. W wyniku 

przeprowadzonych badań ustalono, że siłomierz o zbyt małej sztywności powoduje powstawanie drgań samowzbudnych, o 

bardzo dużej amplitudzie odkształceń siłomierza i przemieszczeń masy obciążenia zewnętrznego, uniemożliwiając bezpieczny i 

poprawny pomiar mierzonych wielkości. 

 

WSTĘP 

Do wyznaczania charakterystyki mechanicznej silników (np., 
elektrycznych) stosowane są hamownie. Jednym z chętniej stoso-
wanych rozwiązań – z uwagi na prostotę i koszt wykonania, są 
hamownie mechaniczne cierne, np. z hamulcem taśmowych. Wadą 
tych konstrukcji jest skłonność do przegrzewania par ciernych, co 
powoduje zmianę ich właściwości. Problem ten rozwiązywany jest 
pośrednio, poprzez unikanie długotrwałej pracy ciągłej hamulca. 
Innym, często spotykanym problemem, szczególnie w przypadku 
samodzielnego projektowania i budowania prototypów, jest podat-
ność do powstawania drgań samowzbudnych urządzenia. Spowo-
dowane są one oddziaływaniem sił tarcia suchego pomiędzy taśmą 
a bębnem hamulca. Wystąpienie tych drgań podczas użytkowania 
hamowni, skutkuje zaistnieniem reakcji dynamicznych o intensyw-
nym przebiegu utrudniających jednoznaczny pomiar mierzonych 
wielkości oraz zagrażających bezpieczeństwu osób wykonujących 
badania. Na podstawie własnych badań eksperymentalnych okre-
ślono, że często popełnianym błędem jest niewłaściwy dobór sztyw-
ności siłomierza wykorzystywanego do pomiaru siły napięcia w 
czynnym cięgnie pasa ciernego. Celem potwierdzenia tej hipotezy 
zbudowano model fizyczny, analityczny i numeryczny hamowni, 
przeprowadzono jego symulację oraz dokonano analizy uzyskanych 
wyników.  

W opracowaniu [1] (także autorstwa prezentowanego artykułu), 
powyższy problem rozpatrywano stosując środowisko Adams. W 
środowisku tym równania ruchu generowane są automatycznie oraz 
proponowany jest tyko jeden model tarcia. Samodzielne opracowa-
nie modelu analitycznego hamowni umożliwia większą elastyczność 
– w szczególności w doborze modeli tarcia, determinujących wła-
ściwości dynamiczne urządzenia. 

1. MODEL ANALITYCZNY  

1.1. Model tarcia 

Współcześnie proponowane modele sił tarcia można podzielić 
na dwie zasadnicze grupy [2, 3, 4]:  
– statyczne (bazujące na modelu Coulomba) [3], np., model Kar-

nopp’a [3], Quinn’a, Kikuuwe’a, Awrejcewicza [4, 5], Wojewody 
[6], Adamsa [7],  

– dynamiczne (wywodzące się z modelu Dahla), np. model LuGre 
[8, 9], model Leuven [10], model GMS [11].  
Podział ten głównie wynika ze sposobu modelowania tarcia 

spoczynkowego. W modelach statycznych przyjęte jest założenie, 
że w warunkach tarcia spoczynkowego ruch względny pomiędzy 
ocierającymi się ciałami nie występuje, a w modelach dynamicznych 
– że pojawiają się niewielkie przemieszczenia przedpoślizgowe, 
przy których wartość siły tarcia jest funkcją przemieszczenia. Wła-
ściwość tę potwierdzają szczegółowe badania doświadczalne.  

W zakresie tarcia kinetycznego (gdy względna prędkość ruchu 
ciał jest powyżej ok. 0.003 m/s [12]) obydwie grupy modeli opisują 
siłę tarcia podobnie – jako funkcję prędkości poślizgu.  

Modele statyczne (o prostszej budowie i mniejszej liczbie pa-
rametrów niż modele dynamiczne) dedykowane są głównie do 
badań par ciernych o znacznych prędkościach poślizgu i niewielkiej 
liczbie przejść pomiędzy stanem tarcia spoczynkowego i kinetycz-
nego – zwłaszcza, gdy przejścia te przebiegają w sposób gwałtow-
ny [12].  

W przypadku modelowania precyzyjnie pozycjonowanych ukła-
dów mechanicznych z tarciem, konieczne jest stosowanie dyna-
micznych modeli tarcia, które uwzględniają obydwa reżimy tarcia. 
Dynamiczne modele tarcia (w odróżnieniu od modeli statycznych) 
umożliwiają odtworzyć procesy występujące w warunkach tarcia 
statycznego oraz przy bardzo małej, jak i również dużej prędkości 
poślizgu. Wadą modeli dynamicznych jest ich złożoność, z którą 
wiąże się duża czasochłonność obliczeniowa i wysoki koszt kalibra-
cji. 

 
Rys. 1. Wykres siły tarcia w funkcji prędkości poślizgu wg modelu 

Karnoppa [3]; przyjęte parametry: s=0.85, k=0.5, N=9.81 N, 

v=0.001 m/s 

0.5 vo [m/s] 

FT (vo) [N] 

0 1.0 

0.25 

0 

0.50 

0.75 

 

kkss

zew

szewzews

ook

oT

NFNFwhere

otherwiseF

otherwiseFFifFsignF

vvifvsignF

vF

 















,:

)(

)(

)(



I 

Eksploatacja i testy 
 

 

   

12/2016 AUTOBUSY 1285 
 

W prezentowanej pracy przyjęto model tarcia Karnoppa [3], 
który należy do grupy modeli klasycznych, tzw. statycznych, wywo-
dzących się z modelu Coulomba. W modelach tych siła tarcia wy-
znaczana jest na podstawie statycznego kopiowania współczynnika 
tarcia. Uwzględniane jest zjawisko tarcia statycznego i kinetyczne-
go, przy czym – siła tarcia kinetycznego nie jest zależna od prędko-
ści poślizgu (Rys. 1 [3]). 

Parametr v (występujący w modelu Karnoppa) określa gra-
niczną prędkość poślizgu, poniżej której przyjmuje się, że pojawiają 
się warunki tarcia statycznego (i brak poślizgu). Parametr ten po-
zwala przezwyciężyć problemy pojawiające się podczas numerycz-
nego całkowania równań ruchu, gdy występuje nieciągłość siły 
tarcia przy prędkości poślizgu równej lub bliskiej zero. 

1.2. Nominalna charakterystyka mechaniczna silnika 

W hamowni z pasem ciernym zastosowano silnik elektryczny 
firmy SEW-Eurodrive DRE80M4 (Tab 1, [13]).  
 

Tab. 1. Dane katalogowe silnika DRE80M4 [13]  
Parametr Wartość Parametr Wartość 

Moc znamionowa  
P [kW] 

0.75 
Moment nominalny 
Mn [Nm] 

5 

Częstotliwość prądu zasilają-
cego 
f [Hz] 

50 
Nominalna prędkość kątowa 

n [1/s] 
150.273 

Liczba par biegunów 
p [-] 

2 
Synchroniczna prędkość kątowa 

synchro [1/s] 
157.08 

Moment utyku 
MA [Nm] 

14.5 
Masowy moment bezwładności 
wirnika silnika  
Is [kgm2] 

22.310-4 

 
W danych katalogowych udostępniane są parametry silnika, 

które pozwalają wyznaczyć jego charakterystykę mechaniczną 
(Rys. 2). Do wyznaczenia tej charakterystyki należy zastosować 
rozszerzony model Klossa [13]  
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  – synchroniczna prędkość kątowa [rad/s], 

f=50 Hz – częstotliwość prądu zasilającego, 
p=2 – liczba par biegunów. 

Parametry sk i  występujące w równaniu (1) wyznaczyć można 
rozwiązując układ dwóch równań: 
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gdzie: 
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 – poślizg uzyskiwany przy nomi-

nalnej prędkości kątowej n=150.273 rad/s [13]. 
MA=14.5 Nm, sA=1 – moment i poślizg utyku (rozruchowy) uzy-

skiwany przy nieruchomym wale silnika [13], 
Mn=15.5 Nm, sn=0.043 – nominalny moment i poślizg [13]. 

Układ równań (2) uzyskiwany jest na podstawie równania (1), 
przy założeniu znajomości dwóch punktów charakterystyki mecha-
nicznej (MA, sA) i (Mn, sn) – udostępnianych w katalogach producen-
tów silników. Układ równań (2) rozwiązuje się numerycznie z wyko-
rzystaniem metod iteracyjnych. W prezentowanym zagadnieniu 

obliczone wartości parametrów wynoszą: =2.024, sk=0.582. 
W modelu hamowni przyjęto, że w przypadku ujemnej prędkości 

obrotowej wału silnika Msil=MA oraz przy prędkości większej od 
synchronicznej synchro , Msil=0 (Rys. 2). 

 
Rys. 2. Moment obrotowy silnika asynchronicznego SEW 
DRE80M4 [13] wg rozszerzonego modelu Klossa [14]; dane katalo-
gowe: 1 – moment utyku MA=14.5 Nm, 2 – moment krytyczny 

Mk=15.5 Nm, 3 – moment nominalny Mn=5 Nm (n=150.273 rad/s), 
4 – moment uzyskiwany przy synchronicznej prędkość kątowej 

Msynchro=0 Nm (synchro=157.08 rad/s) 

1.3. Równania ruchu hamowni 

Model fizyczny hamowni (przedstawiony na Rys. 3) został wy-
korzystany do wyznaczenia równania ruchu (3), stosując drugą 
zasadę dynamiki Newtona. Wszystkie elementy hamowni – oprócz 
siłomierza (1) – traktowane są jako ciała nieodkształcalne. Ponadto, 
taśma hamulca i układ dźwigniowy (5) są bezmasowe (oprócz belki 
(4)). Pominięto także tarcie w przegubach łączących układ dźwi-
gniowy. W hamowni zastosowano silnik elektryczny firmy SEW-
Eurodrive DRE80M4 (Tab 1, [13]) i taśmę TRIMAT GPC.  

 

 
Rys. 3. Stanowisko do wyznaczenia charakterystyki mechanicznej 
silnika: a) schemat uroszczony, b) model bryłowy w programie 
Adams; 1 – siłomierz o sztywności k i tłumieniu b=100 Ns/m,  

2 – koło pasowe, 3 – taśma hamulca (TRIMAT GPC, k=0.4 – 
minimalny wsp. tarcia), 4 – belka o masie m2, 5 – układ dźwigniowy, 
6 – obciążnik, ponadto: D=0.2 m, I1=Is+Ik=0.063 kgm2 – całkowity 
masowy moment bezwładności wirnika silnika i koła pasowego, 
m1=12.25 kg, m2=1 kg, L=1 m, m3 – masa obciążnika, I, II, III – 
układy mechaniczne reprezentowane przez kolejne równania w 
układzie równań (3) 

 
Kolejne równania w układzie równań (3) odpowiadają ponume-

rowanym podzespołom (I, II, III) z Rys. 3. 
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Msil – moment napędowy silnika, wg. Rys. 2 
Momenty siły tarcia kinetycznego Mk i statycznego Ms [Nm], wy-

znaczono uwzględniając:  

  215.0 SSDM t    (4) 

gdzie: 
eSS 21   – siła napięcia cięgna czynnego taśmy hamulca 

(wzór Eulera) [N], 

cxxbS  
1

 – siła reakcji siłomierza [N], 

s, k – wsp. tarcia statycznego i kinetycznego [-]. 

xDv   15.0   – liniowa prędkość poślizgu pomiędzy taśmą 

a kołem pasowym [m/s], 

8

2

1
1

Dm
III ks  =0.063 kgm2 – masowy moment bez-

władności wirnika silnika i koła pasowego, 

12

2

2
2

Lm
I   – masowy moment belki [kgm2], 

 
Uwzględniając nieodkształcalność taśmy hamulca (3) i układu 

dźwigniowego (5, Rys. 3), układ równań (3) można zredukować do 
dwóch równań, tj. do układu mechanicznego o dwóch stopniach 
swobody: 
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gdzie: 

DMSS t 5.0/12   – siła napięcia cięgna biernego [N]. 

2. WYNIKI SYMULACJI MODELU HAMOWNI 

Badania symulacyjne przeprowadzono w dwóch wariantach 
wykonania siłomierza: 
– siłomierz ((1), Rys. 3) o niskiej sztywności c=104 N/m (Rys. 5), 
– siłomierz ((1), Rys. 3) o wysokiej sztywności c=106 N/m (Rys. 6 i 

Rys. 7). 
Przyjęto, że podczas symulacji wał silnika obraca się z począt-

kową kątową prędkością synchroniczną synchro., a obciążenie 
zewnętrzne – masa obciążnika m3 – wprowadzane jest stopniowo 
(Rys. 4). 

Zastosowano stały współczynnik tłumienia siłomierza 

b=10 Ns/m oraz właściwości cierne taśmy: s=0.85, k=0.5, 

v=0.001 m/s.  

 
Rys. 4. Przyjęty schemat przyrastania masy obciążnika m3  

 
Ponadto, zastosowano dwa różne obciążenia: masą m3=7 kg 

(Rys. 5 i Rys. 6) i m3=4 kg (Rys. 7).  
Obciążenie hamowni masą m=7 kg powoduje całkowite za-

trzymanie wału silnika (Rys. 5b,c,d i Rys. 6b,c,d). W przypadku 
zastosowania sztywności k=104 N/m rejestrowane są znaczne 
odkształcenia siłomierza (dochodzące do x=0.06 m, Rys. 5a) oraz 
gwałtowne zmiany obciążenia (od F=0 do F=600 N, Rys. 5f). Uzy-
skane efekty spowodowane są wystąpieniem warunków sprzyjają-
cych powstawaniu niegasnących drgań samowzbudnych. 
W rzeczywistych badaniach eksperymentalnych wykonywanie 
pomiarów w takich okolicznościach jest bardzo niebezpieczne – 
obciążnik (6, Rys. 3) wykonywać będzie oscylacje o bardzo dużych 
amplitudach. 

 

a)                                                b) 

   
c)                                              d) 

   
e)                                              f) 

   
Rys. 5. Wyniki symulacji hamowni z siłomierzem o sztywności 
k=104 N/m i obciążeniem masą m3=7 kg: a) odkształcenie siłomie-
rza, b) prędkość poślizgu pomiędzy taśmą a kołem pasowym, 
c) poślizg silnika, d) prędkość kątowa koła pasowego, e) moment 
obrotowy na wale silnika, f) siła napięcia siłomierza 

 

Zdecydowanie łagodniejszy przebieg sił dynamicznych uzyski-
wany jest, gdy przyjęty jest siłomierz o większej sztywności 
k=106 N/m (Rys. 6). Wał silnika, wskutek przyłożonego obciążenia 
zewnętrznego (m3=7 kg), zatrzymuje się bez wielokrotnych oscyla-
cji, umożliwiając pomiar siły napięcia w cięgnie czynnym taśmy 
hamulca w warunkach znacznie bardziej ustabilizowanych niż 
przedstawionych na Rys. 5. 
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a)                                                 b) 

   
c)                                              d) 

   
e)                                              f) 

   
Rys. 6. Wyniki symulacji hamowni z siłomierzem o sztywności 
k=106 N/m i obciążeniem masą m3=7 kg: a) odkształcenie siłomie-
rza, b) prędkość poślizgu pomiędzy taśmą a kołem pasowym, 
c) poślizg silnika, d) prędkość kątowa koła pasowego, e) moment 
obrotowy na wale silnika, f) siła napięcia siłomierza 

 
a)                                                 b) 

   
c)                                               d) 

   
e)                                              f) 

   
Rys. 7. Wyniki symulacji hamowni z siłomierzem o sztywności 
k=106 N/m i obciążeniem masą m3=4 kg: a) odkształcenie siłomie-
rza, b) prędkość poślizgu pomiędzy taśmą a kołem pasowym, 
c) poślizg silnika, d) prędkość kątowa koła pasowego, e) moment 
obrotowy na wale silnika, f) siła napięcia siłomierza 

Potwierdzenie, łagodnego przebiegu symulacji (stosując zwięk-
szoną sztywność siłomierza), bez wzbudzania drgań samowzbud-
nych, uzyskuje się także w przypadku zastosowania obciążenia 
układu masą m3=4 kg (Rys. 7). Wał silnika zwalnia (z początkowej 
synchronicznej prędkości obrotowej) do prędkości, przy której na-
stępuje zrównoważenie momentu siły tarcia hamulca taśmowego z 
momentem obrotowym silnika, wyznaczając punkt pracy (1, Rys. 8).  

 

 
Rys. 8. Wykres momentu obrotowego wału silnika w funkcji pręd-
kości kątowej wyznaczony podczas symulacji hamowni z siłomie-
rzem o sztywności k=106 N/m i obciążeniem masą m3=4 kg;  
1 – punkt pracy silnika uzyskany dla wprowadzanego obciążenia m3 

PODSUMOWANIE 

Opracowano model fizyczny, analityczny i numeryczny ha-
mowni silnika asynchronicznego. Symulacje modelu numerycznego 
przeprowadzono w środowisku Mathcad 15. Zastosowano nominal-
ną charakterystykę mechaniczną silnika opisaną rozszerzonym 
modelem Klossa, wykorzystując dane katalogowe udostępnione 
przez dostawcę. Właściwości cierne taśmy hamulca i koła pasowe-
go opisano modelem Karnoppa. 

Z analizy wyników symulacji można stwierdzić, że kluczowy 
wpływ na „dynamiczne zachowania” hamowni podczas jej użytko-
wania ma sztywność struktury nośnej hamowni – w tym w szczegól-
ności sztywność zastosowanego siłomierza. W przypadku wystą-
pienia warunków sprzyjających powstaniu niegasnących drgań 
samowzbudnych (stosując siłomierz o zbyt małej sztywności) cała 
konstrukcja urządzenia poddawana jest bardzo dużym oddziaływa-
niom sił dynamicznych, którym towarzyszą gwałtowne ruchy masy 
obciążnika m3 zagrażające bezpieczeństwu osób przebywających w 
bliskim sąsiedztwie. Takie zachowania obserwowane były także 
podczas wstępnych badań eksperymentalnych prowadzonych na 
prototypie stanowiska laboratoryjnego wyposażonego w siłomierz 
mechaniczny (sprężynowy) z błędnie dobraną sztywnością. Zaist-
niały problem rozwiązują siłomierze o zwiększonej sztywności – w 
analizowanym przypadku, co najmniej k=106 N/m, charakteryzujące 
współczesne siłomierze elektroniczne z pomiarem tensometrycz-
nym. Wyniki niniejszej pracy są także zbieżne z wynikami prezen-
towanymi w artykule [1], w którym wykorzystano środowisko mode-
lowania Adams. 
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Analytical model of the engine test bench of band-brake  
considering the static Karnopp friction model 

In the paper the physical, analytical and numerical mod-

el of the engine test bench with band brake is presented. The 

model is subject to numerical verifications focused on the 

analysis of the dynamic reactions of the engine test bench 

occurring in the case of application of the external load of 

smaller or bigger than the power of the tested engine. The 

tests were performed for two selected rigidity of dynamome-

ters of the test bench. Performed tests show, that the dyna-

mometer of incorrectly selected rigidity contributes to ap-

pearance of the no decaying self-excited vibrations, that 

cause very big dynamic response, preventing correct meas-

urement of the measured quantities. Simulations ware per-

formed in the environment of Mathcad 15. 
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