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Zadaniem stabilizatora jest wzrost sztywności kątowej danej osi, co prowadzi do ograniczenia bocznych przechyłów nad-

wozia podczas jazdy w zakręcie. Sztywność układu wpływa na kierowalność, przyczepność oraz bezpieczeństwo. Dlatego też 

istotnym czynnikiem wpływającym na zachowanie się pojazdu na drodze jest możliwość zmian sztywności układu w zależności 

od panujących warunków drogowych jak i prędkości. W artykule przedstawiono dwie koncepcje sterowania sztywnością stabi-

lizatora w pojeździe klasy Formula Student. 

 

WPROWADZENIE 

Zawody pojazdów klasy Formula Student organizowane od 
Prawie trzech dekad mają na celu integrację studentów z różnych 
dziedzin i konsolidacje ich działań do wspólnego projektu. Konse-
kwencją takiego postępowania jest opracowanie i wykona-
nie/zbudowanie pojazdu, który będzie się cechował jak najlepszymi 
osiągami i niezawodnością. W dążeniu do tego celu niezbędne jest 
wprowadzanie nowych rozwiązań i koncepcji do powstających 
konstrukcji. Jednym z przejawów takiego postępowania jest opra-
cowanie dwóch koncepcji sterowania sztywnością stabilizatora. W 
pierwszym przypadku układem o skokowych nastawach kąta poło-
żenia ramion stabilizatora, co zapewniło pewność położenia oraz 
ograniczyło ilość elementów składowych. W drugim podejściu układ 
został rozbudowany o przekładnie ślimakową, silnik i układ stero-
wania, który umożliwia zmianę położenia kątowego ramion stabiliza-
tora bez konieczności zatrzymywania pojazdu.   

1. ANALIZA DYNAMIKI POPRZECZNEJ POJAZDU 

Podczas projektowania pojazdu jest wiele czynników mających 
wpływ na zachowanie pojazdu w zakręcie. Zależy ono od konstruk-
cji układów: zawieszenia oraz kierowniczego.  

W celu analizy i zrozumienia zachowania się pojazdu podczas 
jazdy po łuku, wykorzystuje się uproszczone modele matematyczne, 
będące wprowadzeniem do dalszym bardziej złożonych zagadnień. 
Model ten nazywany jest w większości pozycji literaturowych doty-
czących dynamiki pojazdów rowerowym modelem pojazdu. Jest on 
całkowitym uproszczeniem modelu dynamicznego pojazdu opiera-
jącym się na  założeniach [2]: 
– brak przyspieszeń wzdłużnych, 
– brak przyspieszeń poprzecznych  
– brak przechyłu poprzecznego i wzdłużnego, 
– liniowy zakres pracy opony, 
– stała prędkość wzdłużna, 
– brak efektu aerodynamicznego, 
– brak odkształcalności zawieszenia i ramy. 

Brak przyspieszenia wzdłużnych wynika z niewielkiej, stałej li-
niowej prędkości. Brak przyspieszeń poprzecznych wynika z faktu, 
iż pojazd reprezentowany jest jako dwukołowy, tzn. jednotorowy. 
Zakres pracy opony upraszcza się do liniowego zakresu pracy, z 
pominięciem wpływu stanów przejściowych oraz tarciowych wystę-

pujących w oponach podczas pokonywania zakrętu. W tym stanie 
działająca na pojazd w zakręcie poprzeczna siła, będąca siłą od-
środkową, w funkcji przyspieszenia i masy pojazdu powoduje od-
kształcenie poprzeczne opony. Pojawia się ono w wyniku tarcia 
pomiędzy oponą i nawierzchnią, a siłę ją powodującą nazywamy 
siłą poprzeczną przyczepności. Ze względu na powstałe odkształ-
cenie, dochodzi do zakłóceń pomiędzy kierunkiem zadanym przez 
kierowcę, a kierunkiem poruszania się koła. Różnice pomiędzy tymi 
kierunkami umownie nazywamy kątem znoszenia opony (rys. 1.). 
Dla małych wartości kąta znoszenia (mniejszych od 5 stopni) zależ-
ność między siła bezwładności Fy a kątem znoszenia ma charakter 
liniowy.  

 

 
Rys. 1. Kąt znoszenia opony pod wpływem działania siły bocznej [1] 

 
Za pomocą modelu rowerowego możemy przedstawić charak-

terystyki sterowności pojazdu występujące podczas ruchu po zakrę-
cie. Charakterystyka sterowności opisuje zależności pomiędzy 
siłami bocznymi i wywołanymi przez nie kątami znoszenia. W sa-
mochodzie podsterownym kąt znoszenia kół osi przedniej jest więk-
szy niż tylnej (αf >αr, rys. 2a). W czasie ruchu po łuku, przy rosną-
cym przyspieszeniu bocznym, kierowca jest zmuszony do zwięk-
szania kąta skrętu kół kierowanych w celu zachowania założonego 
toru. Jeśli kąty znoszenia kół przednich i tylnych są równe, mówi się 
o charakterystyce neutralnej (αf =αr, rys. 2b). W przypadku nadste-
rowności przy jeździe po zakręcie, tył pojazdu znoszony jest na 
zewnątrz. Kąt znoszenia kół tylnych jest zatem większy od kąta 
znoszenia kół przednich (αf <αr, rys. 2c). W tym przypadku kierowca 
musi reagować zmniejszeniem kąta skrętu kół przednich. 
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a) 

 
b) 

 
c) 

 
Rys. 2. Schematy charakterystyki pojazdu a) charakterystyka pod-
sterowna; b) charakterystyka neutralna; c) charakterystyka nadste-
rowna [5] 

 
Poprzeczny transfer obciążenia pojazdu w stanie ustalonym, 

następuje z wewnętrznych kół na koła zewnętrzne. Różnica w naci-
skach na kołach wynika z powstawania siły odśrodkowej, a parame-
trem definiującym jej wielkość jest m. in. położenie środka ciężkości 
pojazdu.  

Aby zrozumieć istotę poprzecznego transferu obciążenia, ko-
nieczne jest wprowadzenie kilku pojęć. Środek bocznego przechyłu 
to punkt RC położony na płaszczyźnie przechodzącej przez środki 
kół, wokół którego rozpoczyna się obrót nadwozia wywołany przyło-
żeniem siły bocznej. W nim jednocześnie równoważą się siły działa-
jące między nadwoziem, a zawieszeniem. 

 
Rys. 3. Wyznaczenie środka bocznego przechyłu [3] 
 

Jak pokazano na rysunku (rys. 3) dla dwuwahaczowego zawie-
szenia wyznaczenie wartości środka bocznego przechyłu polega na 
przedłużeniu osi wahaczy, tak, aby ich końce przecięły się w punk-
cie chwilowego środka obrotu, co wyznacza położenie środka prze-
chyłu nadwozia. Jest to teoretyczny punkt wokół którego skręca się 
nadwozie. Zazwyczaj wartości przedniego i tylnego środka boczne-
go przechyłu różnią się, a linie pomiędzy nimi nazywamy osią obro-
tu (rys.4) [3]. 
 

 
Rys. 4. Relacje pomiędzy osią obrotu, masą, a momentem skręt-
nym [3] 
 

Wartość przechyłu nadwozia zależy od momentu generowane-
go na ramieniu pomiędzy osią obrotu, a środkiem ciężkości pojazdu. 
Im bliżej osi, tym nadwozie ma mniejszą tendencję do przechyłu.  

Najczęściej stosowanym elementem zwiększającym sztywność 
przechyłową są stabilizatory. W zależności o ich konstrukcji mogą 
mieć zmienną sztywność uzyskiwaną poprzez zmianę przekroju 
ramion stabilizatora. Dzięki czemu mogą wpływać na wartość siły 
przenoszonej na elementy zawieszenia podczas przechyłu nadwo-
zia. Im sztywniejsze zawieszenie, a wiec i stabilizator na jednym z 
końców pojazdu tym większa jest siła generowana na nim. Analizu-
jąc sytuację w której tylne zawieszenie ma większą sztywność niż 
przednie. W momencie przejazdu pojazdu po łuku na zewnętrznym 
tylnym kole powstanie większa siła docisku niż na przednim kole 
zewnętrznym. Powoduje to różnice w naciskach na osi przedniej i 
tylne, a więc i generowane kąty znoszenia będą miały różne warto-
ści. Charakterystyka badanego pojazdu będzie nadsterowna. W 
analogiczny sposób rozważamy sytuację z przednim zawieszeniem 
sztywniejszym. Przednie koła będą miały mniejszą przyczepność 
niż tylne i pojazd będzie podsterowny. Dzięki zmianie stosunku 
sztywności przedniego i tylnego zawieszenia możemy wpływać na 
charakterystyki prowadzenia pojazdu [5]. 

2. UKŁAD MECHANICZNEJ REGULACJI SZTYWNOŚCI 

Regulacja sztywności tylnego zawieszenia jest realizowana 
poprzez zmianę kąta obrotu ramion stabilizatora, które ukształtowa-
ne są w taki sposób, aby dla różnych nastaw kątowych uzyskiwać 
różny przekrój zginany. Wynika to, z różnych momentów bezwład-
ności, które określają miarę wielkości potrzebnej do wprawienia w 
ruch elementu (rys. 5). 
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Rys. 5. Zginanie ramion stabilizatora wywołane siła FRd dla tzw. 
nastawy a) miękkiej [po lewo]; b) twardej [po prawo], [4] 
 

Największy wpływ na projektowaną konstrukcje ma szybkość i 
prostota zmiany nastawy. Wymusza to charakter zawodów, podczas 
których czas na testy jest ograniczony, a każda zmiana nastawy 
zawieszenia wymaga zjazdu z toru i ponownego czekania na moż-
liwość wjazdu na tor testowy.  

Dodatkowo, ważne jest zapewnienie przez sterowanie szero-
kiego zakresu nastaw. Jest to konieczne, ponieważ zmiana sztyw-
ności w funkcji kąta obrotu przyjmuje postać wykładniczą. Wobec 
tego wraz ze zwiększaniem kąta obrotu przyrost sztywności jest 
coraz większy. Przebieg sztywności w funkcji kąta obrotu przedsta-
wia rys. 6. Widać na nim, że do 40° przyrost sztywności jest taki 
sam, dopiero po przekroczeniu tej wartości widać znaczny wzrost 
sztywności. 

 

 
Rys. 6. Sztywność w zależności od kąta obrotu ramienia stabilizato-
ra 

 
Ustalenie kąta obrotu ramion stabilizatora będzie polegało na 

ustaleniu trzpienia w tarczy. Zmiana nastawy będzie polegała na 
zwolnieniu kulek zabezpieczających, wysunięciu trzpienia z tarczy, 
ręcznej zmianie kąta obrotu i ponownemu ustaleniu trzpienia. 
Trzpień został wybrany z katalogu firmy ELESA GANTER, sponsora 
zespołu PUT Motorsport. Wybrany trzpień jest w stanie przenieść 
wartość siły równą 14 kN. Opracowany sposób regulacji pozwala na 
skokową nastawę sztywności po przekroczeniu wartości 40° co 5°. 
Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskamy pewność wyboru konkretnej 
nastawy kątowej, co będzie można wykorzystać przy obliczeniach 
dynamiki pojazdu. Pozwoli to na przybliżone, analityczne określenie 
charakterystyki prowadzenia pojazdu. 

 
Rys. 7. Tarcza pozwalająca na uzyskanie 11 różnych nastaw kąto-
wych ramienia stabilizatora 
 

W celu ustalenia, jaką sztywność gwarantuje nam dane usta-
wienie kątowe, wykonano symulację dla ramienia w funkcji kąta 
obrotu stabilizatora. (rys. 8.) Aby to określić, wyznaczono szkic 
zadający określony kąt działania siły (rys 9). 

 
Rys. 8. Obciążenie ramienia stabilizatora siła w kierunku 45 stopni 
 

 
Rys. 9. Szkic dla określenie kierunku zadawania siły, przedstawiono 
11 różnych nastaw 
 

Następnie badano przemieszczenia w kierunku Z i Y dla każ-
dego przypadku. Wartość przemieszczenia w kierunku X może 
zostać pominięta, gdyż jego wartość jest nieznacząca dla prze-
mieszczenia całego ramienia. Na potrzeby zadania do ramienia 
została przyłożona maksymalna siła 800N. Pozwoli to na zbadanie 
maksymalnego przemieszczenia ramienia, które będzie później 
uwzględniane przy badaniu kolizyjności z innymi elementami pojaz-
du. Dla miękkiej nastawy przyłożona siła w kierunku Z przemieszcza 
końcówkę ramienia o 17,83 mm. Jak wiadomo, sztywność definio-
wana jest jako zdolność ciała do przeciwstawiania się jednostko-
wemu przemieszczeniu: 
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gdzie:  cz ‒ sztywność w kierunku Z, 
 FZ ‒ składowa siły w kierunku Z, 
 Δz ‒ przemieszczenie w kierunku Z, 
 
Ta sama formuła została wykorzystana do wyliczenia sztywno-

ści w kierunku Y. Następnie dla każdego kąta obrotu ramienia wy-
konano te same czynności. Wyniki przedstawiono w tabeli (tab. 1), z 
której sporządzono wykres przemieszczeń w funkcji kąta obrotu 
stabilizatora. 

 
Tab. 1. Mierzone przemieszczenia na podstawie  

przeprowadzanych analiz MES 
Kąt 
obrotu 
ramie-
nia 

Siła 

Kąt 
obrotu 
ramie-
nia 

Składo-
wa Y 

Składo-
wa Z 

Mierzone 
przemiesz-
czenie w 
kierunku Y 

Mierzone 
przemiesz-
czenie w 
kierunku Z 

kąt [°] 
F 
[N] 

rad Fz [N] Fy [N] Δz [mm] Δy [mm] 

0 800 0,00 0,00 800,00 0 17,787 

30 800 0,52 400,00 692,82 1,547 15,48 

40 800 0,70 514,23 612,84 1,984 13,738 

45 800 0,79 565,69 565,69 2,18 12,7 

50 800 0,87 612,84 514,23 2,359 11,56 

55 800 0,96 655,32 458,86 2,52 10,34 

60 800 1,05 692,82 400,00 2,661 9,027 

65 800 1,13 725,05 338,09 2,781 7,641 

70 800 1,22 751,75 273,62 2,881 6,192 

75 800 1,31 772,74 207,06 2,959 4,69 

85 800 1,48 796,96 69,72 3,048 1,581 

90 800 1,57 800,00 0,00 3,059 0 

 

 
Rys. 10. Przemieszczenie w funkcji kąta obrotu ramienia stabilizato-
ra 

 
Poprzednie kroki pozwoliły na wyznaczenie sztywności ramion 

stabilizatora. Dla uzyskania sztywności całego układu konieczne 
jest potraktowanie układu jako układu sprężyn szeregowych. Drążek 
stabilizatora ma określoną sztywność wynikającą z użytego materia-
łu, jego długości oraz pola przekroju zastosowanej rury. Sztywność 
ta nie zmienia się w całym zakresie pracy stabilizatora. Na podsta-
wie wyprowadzonego wzoru wyliczam sztywność drążka skrętnego. 

 
 

 
 

Rozpatrywany układ traktujemy jako układ sprężyn połączo-
nych szeregowo, gdyż odkształcenie w punkcie mocowanie cięgna 

do ramienia stabilizatora jest sumą odkształceń ramienia i wału 
skręcanego. Sztywność stabilizatora Ks możemy wyrazić na pod-
stawie wzoru (25): 

rds KKK

111
  

Podstawiając pod wzór uzyskujemy  sztywności dla poszcze-
gólnych nastaw kątowych stabilizatora. Wyniki zostały przedstawio-
ne w tabeli 2 oraz na wykresie przedstawionym na rys. 10. 

 
Tab. 2. Obliczenia sztywności dla różnych nastaw kątowych 

Kąt obrotu 
ramienia 

Wypadkowe 
przemiesz-
cze-nie 

Sztywność 
ramion 
stabilizatora   

Sztywność 
drążka skręt-
nego 

Sztywność 
całego 
układu 

kąt [°] Δ [mm] Kr [N/mm] Kd [N/mm] K [N/mm] 

0 17,79 44,98 227,59 37,56 

30 15,56 51,42 227,59 41,95 

40 13,88 57,63 227,59 45,99 

45 12,89 62,08 227,59 48,78 

50 11,80 67,81 227,59 52,24 

55 10,64 75,17 227,59 56,51 

60 9,41 85,01 227,59 61,89 

65 8,13 98,38 227,59 68,69 

70 6,83 117,14 227,59 77,34 

75 5,55 144,26 227,59 88,30 

85 3,43 232,99 227,59 115,13 

90 3,06 261,52 227,59 121,69 

3. KONCEPCJA KONSTRUKCJI UKŁADU  
O ELEKTRYCZNIE REGULOWANEJ SZTYWNOŚCI 

Bardzo ważnym parametrem dla układu regulacji jest szybkość 
zmian sztywności stabilizatora. Najlepiej, aby kierowca miał możli-
wość zmiany charakterystyki prowadzenia pojazdu z jego pozycji w 
kokpicie. Chcąc zrealizować te wymagania opracowano konstrukcję 
w której do zmiany kąta obrotu ramion stabilizatora wykorzystywana 
jest przekładnia ślimakowa napędzana serwomechanizmem. Prze-
kładnie ślimakowe składają się ze ślimaka i koła ślimakowego, 
zwanego również ślimacznicą. Pozwalają na przeniesienie napędu 
dla kątów między osiami 90°. Ich zaletą jest możliwość uzyskania 
dużych przełożeń. Dzięki temu, na wejściu układu, będzie można 
zastosować serwomechanizm o małym momencie, który poprzez 
przekładnie zostanie zwiększony na wyjściu. Dodatkowo atutem 
będzie uzyskanie małej masy serwomechanizmu. Kolejnym argu-
mentem za zastosowaniem przekładni ślimakowej w tym rozwiąza-
niu, jest możliwość uzyskania przekładni samohamownej. Pozwoli 
to na zatrzymanie ramienia w danej pozycji kątowej, bez obciążania 
silnika. 

 

 
Rys. 11. Model koncepcyjny układu o elektrycznie regulowanej 
sztywności stabilizatora 

 
Układ zostanie oparty o 8-bitowy mikrokontroler ATTINY2313 

firmy ATMEL. Elementem sterujący układ będzie przełącznik na-
stawny firmy OMRON. Jego zadaniem jest wysłanie impulsu w 
postaci kodu decymalnego do mikrokontrolera, który odbiera go, 
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konwertuje programowo, a następnie wysyła sygnał do serwome-
chanizmu. Serwomechanizm otrzymuje rozkaz w postaci przesunię-
cia kątowego, obraca o zadany kąt ślimaka, który popycha koło 
ślimakowe. Schemat blokowy działania układu prezentuje rys. 12. 

 

 
Rys. 12. Schemat blokowy działania układu elektrycznej regulacji 
sztywności 

 
Tab. 3. Podstawowe parametry elementów przekładni 

Parametr Oznaczenie Wartość 

  Ślimak Ślimacznica 

Liczba zwojów z1 1  

Liczba zębów z2  16 

Średnica podzia-
łowa 

d [mm] 28,8 25,6 

Średnica wierz-
chołków 

da [mm] 32 29,956 

Średnica stóp df [mm] 24,96 22,916 

Korekcja jednost-
kowa 

x  0,3611 

Moc P [kW] 0,185 0,007 

Prędkość n [obr/min] 70 4,38 

Moment obrotowy T [Nm] 2,524 16,152 

 
Wybrany zadajnik posiada 16 pozycji, dlatego też pozwoli na 

uzyskanie 16 różnych nastaw kątowych ramienia. Dla 90 stopni 
obrotu skok ramienia to 5,625°. Dlatego poszukiwaną wartością 
wyjściową będzie właśnie ten kąt. Aby to zapewnić, należy w taki 
sposób napisać program, aby z wartości uzyskanej z zadajnika 
konwertował na ruch obrotowy serwomechanizmu. Należy pamię-
tać, aby uwzględnić przełożenie przekładni.  

Dla zapewnienia obrotu ramienia, należy pokonać moment, 
który stara się obrócić ramię w przeciwnym kierunku. Jego wyzna-
czenie jest stosunkowo trudne. Przyjmuję, że podczas pracy ramie-
nia może pojawić się moment wynikający z nieliniowości przykłada-
nej siły do ramienia. Występująca nieliniowość może wynikać m. in. 
z niedokładności wykonania elementów, a jej wartość określam jako 
5 mm. Dla maksymalnej siły występującej w przednim stabilizatorze 
o wartości 1000N potrzebny moment obrotowy wynosi 5Nm. 

Po wybraniu wielkości realizowanego przełożenia wykonano 
obliczenia analityczne geometrii przekładni ślimakowej, a wyniki 
obliczeń zestawiono w tabeli 3. 

PODSUMOWANIE 

Zaprojektowana konstrukcja opisana w „Projekt stabilizatora o 
regulowanej sztywności zastosowany w pojeździe klasy Formula 
Student – analiza MES” spełniła wymagania konstrukcyjne posta-
wione podczas procesu projektowania. Opracowane dwie koncepcje 
sterowania sztywnością stabilizatora umożliwiają po ich adaptacji w 
pojeździe do łatwego i szybkiego zarządzania tym parametrem. W 
obydwu przypadkach układ jest stabilny i nie będzie podlegał przy-
padkowym przemieszczeniom, co podczas ruchu pojazdu wpływało 
by istotnie na zakres bezpieczeństwa. Opracowane konstrukcje 
cechuje prostota wykonania i zarządzania. Kolejnym etapem prac 
będzie wykonanie stabilizatora wraz z układem sterowania sztyw-
nością i wykonanie testów na istniejącej konstrukcji. 
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Stabilizer projector of adjustable stability  
applied to class Formula Student - methods of regulation 

The purpose of the stabilizer is to increase the angular 

rigidity of the axle, which leads to the limitation of lateral 

overturning when running in the bend. Stiffness affects steer-

ing, grip and safety. Therefore, an important factor influenc-

ing the behavior of the vehicle on the road is the possibility of 

changing the rigidity of the system depending on the prevail-

ing road conditions and speed. The article presents two con-

cepts of stiffness control in a Formula Student vehicle. 
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