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SYSTEM POMIAROWY DO REJESTRACJI 
PARAMETRÓW RUCHU POJAZDU 

BEZZAŁOGOWEGO 

Streszczenie 
W artykule opisano zestaw aparatury do pomiaru i rejestracji przebiegów czasowych parametrów 

ruchu pojazdu bezzałogowego. W skład systemu pomiarowego wchodz� czujniki pozwalaj�ce na 
pomiar warto�ci parametrów charakteryzuj�cych wymuszenia działaj�ce na badany pojazd i jego 
reakcje w warunkach dynamicznych, układ zbierania danych oraz oprogramowanie do sterowania 
pomiarami i analizy wyników. Aparatura pozwala na rejestracj� pr�dko�ci wzdłu�nej i poprzecznej 
pojazdu, przyspiesze� i pr�dko�ci obrotowych nadwozia w trzech wzajemnie prostopadłych kierunkach 
oraz pr�dko�ci obrotowych kół jezdnych. System charakteryzuje si� elastyczn� konfiguracj�
pozwalaj�c� na wykorzystanie do bada� ró�nego rodzaju pojazdów i jest przeznaczony przede 
wszystkim do realizacji standardowych testów drogowych do oceny stateczno�ci i kierowalno�ci 
pojazdów po�arniczych lub innych samochodów z wysoko umieszczonym �rodkiem masy. 

WST�P 
Wraz z rozwojem przemysłu chemicznego, ze składowaniem substancji niebezpiecznych, 

w tym odpadów, jak równie� ich transportem, wzrasta zagro�enie dla ludzi, infrastruktury i 
�rodowiska. Nie ma instalacji w pełni chronionych przed bł�dami popełnianymi przez 
człowieka czy zawodno�ci� systemów zabezpieczaj�cych. Wycieki gazowych substancji 
toksycznych, palnych lub tworz�cych mieszaniny wybuchowe z powietrzem s� powa�nym 
zagro�eniem dla ludzi, dóbr materialnych i �rodowiska naturalnego, w którym mog�
wywoływa� nieodwracalne zmiany i zniszczenia. Ich nagłe przedostanie si� do otoczenia 
wywołuje cz�sto długotrwałe, zaburzenie funkcjonowania ekosystemu. Z tego powodu 
niezwykle wa�ne jest bezpieczne i sprawne usuwanie ze �rodowiska zagro�e� jakimi s�
ska�enia chemiczne [8].  

Dominuj�cym kierunkiem rozwoju technologii i techniki działa� ratowniczych w 
warunkach ska�e� chemicznych jest realizacja zada� bez bezpo�redniego nara�enia 
ratowników. Głównym celem rozwoju tych technologii jest zwi�kszenie dystansu mi�dzy 
człowiekiem, a zagro�eniem oraz mo�liwo�� dotarcia do miejsca zdarzenia w szczególnie 
trudnych warunkach terenowych.  

W efekcie realizacji pracy wykonanej przez konsorcjum zło�one z kilka jednostek 
naukowych, w tym Instytut Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu, powstał model - 
demonstrator technologii wielozadaniowego pojazdu ratowniczego wysokiej mobilno�ci, 
który posiada zdolno�ci do detekcji i likwidacji ska�e�. Mobiln� baz�, która została 
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wykorzystana do zbudowania systemu jest bezzałogowy pojazd sterowany drog� radiow�, 
„Lewiatan” zbudowany przez Hydromega Sp. z o.o. z Gdyni.  

Przewidywane u�ycie pojazdu w rejonach niebezpiecznych, poci�gaj�cych za sob� brak 
mo�liwo�ci bezpo�redniej obserwacji jego otoczenia stawia szczególnie wysokie wymagania 
systemowi sterowania i zobrazowania, który powinien umo�liwia� obserwacj� terenu i 
otoczenia, osprz�tów roboczych, oraz lokalizacj� pojazdu wzgl�dem przeszkód. Efektywno��
działania wymaga teleoperacji na dystansie do 0,5 km (min. 0,2 km). Bardzo wa�nym 
wymaganiem decyduj�cym o mo�liwo�ci zdalnego u�ycia pojazdu w warunkach terenowych 
s� równie� jego wła�ciwo�ci trakcyjne i jezdne [1, 5, 6, 9]. Brak na jego pokładzie 
jakichkolwiek przyrz�dów pomiarowych, wska�ników czy elementów steruj�cych 
charakterystycznych dla pojazdów prowadzonych przez kierowc�, wymaga zastosowania do 
oceny pojazdu specjalnego systemu pomiarowego niezale�nego od jego układów 
funkcjonalnych. Do bada� jezdnych wykorzystano system pomiarowy stosowany do bada�
kierowalno�ci i stateczno�ci dynamicznej samochodów [2, 4] skonfigurowany odpowiednio 
do mo�liwo�ci pomiaru parametrów ruchu pojazdu bezzałogowego. 

1. DO�WIADCZALNY BEZZAŁOGOWY POJAZD TERENOWY 
Do�wiadczalny bezzałogowy pojazd terenowy przedstawiony na rys. 1 jest nap�dzany 

silnikiem spalinowym o zapłonie samoczynnym, który poprzez pomp� hydrauliczn� i 
przekładnie hydrostatyczne dostarcza moment nap�dowy do sze�ciu kół jezdnych. Koła 
dwóch pierwszych osi s� kołami kierowanymi. Ka�de z kół jest uło�yskowane na osobnym 
niezale�nym zawieszeniu, którego ugi�cie pionowe jest kompensowane siłownikiem 
hydraulicznym. Dzi�ki du�ej �rednicy kół jezdnych, du�emu prze�witowi pod nadwoziem, 
niezale�nemu nap�dowi kół i aktywnemu zawieszeniu pojazd mo�e si� porusza� po 
powierzchniach nierównych, pochyło�ciach i pokonywa� przeszkody terenowe.  

Rys. 1. Eksperymentalny pojazd terenowy: X, Y, Z – osie układu współrz�dnych zwi�zanego z 
pojazdem 

	ródło: zbiory własne autorów 
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W celu przystosowania pojazdu do działa� w warunkach wyst�powania ska�e�
chemicznych został on wyposa�ony w nast�puj�ce układy funkcjonalne: 
– układ wodny składaj�cy si� ze zbiornika wody o pojemno�ci 1 m3, pompy i sterowanego 

radiowo działka ga�niczego, wyposa�ony w nasad� tłoczn� do stałego uzupełniania zapasu 
wody z linii zewn�trznej, przeznaczony do podawania zwartych i rozproszonych strumieni 
wody oraz wodnych roztworów �rodków dekontaminacyjnych, 

– układ wizyjny z teletransmisj� obrazów do obserwacji otoczenia i oprzyrz�dowania 
pojazdu oraz układ zdalnego sterowania nap�dem i mechanizmem kierowniczym, 
pozwalaj�cy na sterowanie jazd� i prac� bez bezpo�redniego kontaktu wzrokowego, 

– dozownik sorbentów w postaci proszków z zasobnikiem, 
– układ detekcji ska�e� chemicznych przedostaj�cych si� do atmosfery z teletransmisj�

wyników przeprowadzanych analiz. 
Realizacja opisanej konfiguracji układów wykonawczych na zdalnie sterowanym poje�dzie 

terenowym doprowadziła do budowy i uruchomienia prototypowego bezzałogowego systemu 
sterowanego drog� radiow�, stosowanego do: 
– prowadzenia działa� rozpoznawczych w zakresie wykrywania substancji niebezpiecznych 

w atmosferze oraz innych ska�e� chemicznych,  
– zmniejszenia st��enia substancji niebezpiecznych w powietrzu,  
– ograniczania zasi�gu emisji gazów toksycznych i par do atmosfery, 
– odka�ania strefy obj�tej ska�eniami chemicznymi, 
– podawania pr�dów ga�niczych, zwartych lub rozproszonych, w celu schładzania pal�cych 

si� obiektów. 
Na zdolno�� pojazdu do poruszania si� w terenie o nierównej nawierzchni najwi�kszy 

wpływ ma jego obci��enie i poło�enie �rodka masy, które s� zale�ne przede wszystkim od 
ilo�ci wody znajduj�cej si� w zbiorniku [3, 7]. W celu przeprowadzenia bada� pojazdu w 
rzeczywistych warunkach terenowych został on wyposa�ony w system pomiarowy do 
rejestracji niektórych parametrów ruchu. Poszczególne układy pomiarowe zostały 
zamontowane zgodnie ze zdefiniowanym w nast�puj�cy sposób układem współrz�dnych 
prostopadłych zwi�zanych z pojazdem (rys. 1): 
– X – o� wzdłu�na pojazdu (le��ca w pionowej płaszczy�nie symetrii nadwozia) 

pokrywaj�ca si� z kierunkiem jazdy na wprost, 
– Y – o� poprzeczna (pozioma, prostopadła do osi X) skierowana w prawo, 
– Z – o� pionowa kiedy pojazd stoi na płaszczy�nie poziomej. 

Zdefiniowanie poszczególnych kierunków oraz precyzyjny monta� czujników systemu 
maj� podstawowe znaczenie dla interpretacji wyników testów ruchowych przeprowadzanych 
w warunkach terenowych, kiedy ruch nadwozia jest przypadkowy i bardzo zło�ony. 

2. KONFIGURACJA SYSTEMU POMIAROWEGO  
Konfiguracja systemu pomiarowego przyj�ta do bada� pojazdu terenowego wykorzystuje 

wybrane tory pomiarowe wielko�ci rejestrowanych podczas bada� drogowych samochodów 
ci��arowych oraz komputer pokładowy pełni�cy rol� centralnego układu sterowania 
przebiegiem pomiarów i rejestracji wyników. Zestaw aparatury pomiarowej pozwala na 
rejestracj� zsynchronizowanych przebiegów czasowych wszystkich wielko�ci 
charakteryzuj�cych reakcje pojazdu głównie na losowe wymuszenia wynikaj�ce z 
ukształtowania terenu oraz impulsy steruj�ce zadawane przez operatora. Na rysunku 2 
przedstawiono zestaw aparatury przeznaczony do pomiaru wielko�ci charakteryzuj�cych 
zachowanie pojazdu podczas testów drogowych. 
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Rys. 2. Konfiguracja systemu pomiarowego 

	ródło: zbiory własne autorów 

Czujnik �yroskopowo-inercyjny umieszczony na nadwoziu pojazdu słu�y do pomiarów 
pr�dko�ci k�towych wokół osi X, Y i Z oraz trzech składowych przyspiesze� liniowych 
nadwozia. Ze wzgl�du na dynamiczny charakter dokonywanych pomiarów oraz du��
zmienno�� w czasie warto�ci mierzonych parametrów, czujnik powinien by� sztywno 
poł�czony z nadwoziem, co pozwala na precyzyjn� rejestracj� wszystkich przebiegów. Został 
on umiejscowiony w taki sposób, by osie układów współrz�dnych pojazdu i czujnika były 
zorientowane równolegle (rys. 3). W zestawie zastosowano �yroskop pionowy MEMSIC 
VG440 z konwerterem sygnałów NAV-DAC440 i oprogramowaniem NAV-VIEW 2.0 
pozwalaj�cym na konfigurowanie układu pomiarowego, graficzn� ilustracj� wyników 
pomiarów w postaci przebiegów czasowych oraz ich numeryczne przetwarzanie.  

Rys. 3. Komponenty systemu zainstalowane na pokładzie pojazdu terenowego: 1 – centralny układ 
pomiarowo-steruj�cy, 2 – koncentratory sygnałów, 3 – czujnik �yroskopowo-inercyjny, 4 –
 konwerter sygnałów czujnika 3, 5 – moduł elektroniczny czujnika pr�dko�ci jazdy, 
6 - przetwornica 24/12VDC, 7 – gniazdo zasilania elektrycznej sieci pokładowej, 
X, Y, Z - osie układu współrz�dnych zwi�zanego z pojazdem 

	ródło: zbiory własne autorów 
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Czujnik pr�dko�ci jazdy słu�y do pomiaru pr�dko�ci pojazdu wzgl�dem podło�a 
niezale�nie od stanu współpracy kół jezdnych z nawierzchni�. Mierzona jest warto��
pr�dko�ci wzdłu�nej VX oraz poprzecznej VY (rys 4). Pozwala to na wyliczenie warto�ci 
pr�dko�ci wypadkowej oraz k�ta jej wektora wzgl�dem osi geometrycznej czujnika. 
Precyzyjne zamocowanie polegaj�ce na zapewnieniu równoległo�ci osi czujnika i wzdłu�nej 
osi symetrii pojazdu umo�liwia dokładne wyznaczenie składowych wzdłu�nej i poprzecznej 
pr�dko�ci. Pozwala to na analiz� zale�no�ci kierunku jazdy od wysterowania kół 
kierowanych. Dzi�ki bezstykowemu, optycznemu pomiarowi pr�dko�ci pojazdu jest on 
niezale�ny od chwilowych po�lizgów kół. Czujnik wymaga zachowania okre�lonej odległo�ci 
od podło�a, co przy poruszaniu si� po nierównym terenie mo�e wywoływa� chwilowe 
zakłócenia pomiarów. Zastosowano głowic� pomiarow� CORREVIT S-350 wraz 
z oprogramowaniem producenta CeCalWinPro umo�liwiaj�c� dynamiczne pomiary pr�dko�ci 
w zakresie od 0,5 do 250 km/h i k�ta znoszenia do 40º. Sposób zamocowania głowicy do 
ramy pojazdu pokazano na fotografii (rys. 4). 

Rys. 4. Czujnik pr�dko�ci jazdy zainstalowany na nadwoziu pojazdu terenowego: VX – pr�dko��
wzdłu�na, VY – pr�dko�� poprzeczna

	ródło: zbiory własne autorów 

Ze wzgl�du na konieczno�� zasilania �ródła �wiatła głowicy pomiarowej napi�ciem 
12VDC z sieci pokładowej pojazdu o napi�ciu 24VDC zastosowano przetwornic� napi�cia 
(rys. 3) 

Cztery koła jezdne badanego pojazdu wyposa�ono w enkodery do pomiaru pr�dko�ci 
obrotowej. Jest ona zale�na nie tylko od pr�dko�ci jazdy ale tak�e od przykładanych 
momentów hamuj�cych i nap�dowych, siły docisku do podło�a, kierunku jazdy i wpływu 
po�lizgów bocznych. Pr�dko�� obrotowa poszczególnych kół stanowi wa�n� informacj� na 
temat sposobu i skuteczno�ci reagowania układu jezdnego na warunki współpracy z 
nierównym podło�em o zmiennej przyczepno�ci i poprawno�ci rozkładu sił nap�dowych przy 
okresowym odci��eniu poszczególnych kół jezdnych. W systemie pomiarowym zastosowano 
enkodery inkrementalne generuj�ce 1000 impulsów na obrót, odpowiednio odporne na 
przyspieszenia i uderzenia oraz zabezpieczone przed szkodliwym wpływem wilgoci. Do 
zainstalowania cz��ci obrotowej enkoderów na kołach przewidziano specjalne współosiowe 
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tarcze mocowane na łbach �rub obr�czy za pomoc� specjalnych zacisków. Do 
pozycjonowania obudowy enkoderów wzgl�dem nadwozia zastosowano elastyczne, 
teleskopowe uchwyty (rys. 5).  

Rys. 5. Czujnik pr�dko�ci obrotowej koła jezdnego: 
n – pr�dko�� k�towa koła jezdnego

	ródło: zbiory własne autorów 

Podstaw� do oceny wła�ciwo�ci jezdnych badanego pojazdu s� zsynchronizowane 
w czasie przebiegi zmienno�ci parametrów ruchu mierzonych przez opisane układy 
pomiarowe w trakcie wykonywania okre�lonych manewrów drogowych. Jednoczesne 
wykorzystanie wszystkich zastosowanych w systemie czujników wymaga rejestrowania 
warto�ci 12 ró�nych sygnałów, a przy pełnej konfiguracji stosowanej do zaawansowanych 
bada� samochodów ci��arowych liczba ta osi�ga warto�� czterdziestu sygnałów. Zadanie to 
spełnia centralny układ pomiarowo-steruj�cy, który pozwala na podł�czenie wszystkich 
niezb�dnych dla wybranego testu czujników pomiarowych. Składa si� on z koncentratorów 
sygnałów i zewn�trznego komputera. Układ pomiarowy kondycjonuje i przetwarza do postaci 
cyfrowej sygnały pierwotne z czujników pomiarowych pod nadzorem wewn�trznego 
mikroprocesora, który zarz�dza cyklem pomiarowym, archiwizuje wyniki pomiarów oraz 
udost�pnia je zewn�trznemu komputerowi w celu ich wizualizacji lub dalszej analizy. Układ 
pomiarowy jest programowalnym, otwartym, modułowym układem przetwarzaj�cym 
ró�norodne sygnały pomiarowo-steruj�ce. Komputer zewn�trzny jest przeno�nym 
mikrokomputerem PC typu notebook wyposa�onym w modem radiowy.  

Oprogramowanie pomiarowo-steruj�ce systemu pomiarowego stanowi oryginalny pakiet 
programów pracuj�cych w �rodowisku Windows XP. Podstawowe oprogramowanie składa 
si� z szeregu modułów pozwalaj�cych mi�dzy innymi na: 
– skalowanie kanałów analogowych i impulsowych, 
– zaprogramowanie i wykonanie dowolnej (w ramach zainstalowanych modułów) sekwencji 

cyklu pomiarowego, a w szczególno�ci ustalenie:  
– cz�stotliwo�ci próbkowania, 
– czasu pomiaru, 
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– sekwencji próbkowania i wzmocnienia i filtrów sygnałów pomiarowych, 
– parametrów wizualizacji w czasie rzeczywistym na monitorze komputera 

i wy�wietlaczu zewn�trznym, 
– ustalenia trybu sygnalizacji przekroczenia dopuszczalnych poziomów sygnałów 

pomiarowych, 
– ogl�danie wyników pomiarów i wst�pna analiza poziomów mierzonych sygnałów, 
– konwersja wyników pomiarów do postaci znakowej.  

Dodatkowe, specjalistyczne oprogramowanie obejmuje analiz� liczbow� i graficzn�
przeprowadzonych testów zgodnie z wymogami odpowiednich norm dotycz�cych 
przeprowadzanych testów. 

3. REALIZACJA BADA� Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU  
W celu przeprowadzenia serii testów jezdnych pojazdu z zainstalowanym systemem 

pomiarowym nale�y go uruchomi� wł�czaj�c zasilanie centralnego układu pomiarowo-
steruj�cego, a nast�pnie z komputera zewn�trznego przeprowadzi� skalowanie 
wykorzystywanych kanałów analogowych i impulsowych oraz zaprogramowa� przebieg testu 
wybieraj�c odpowiedni czas pomiaru. Uruchomienie automatycznej rejestracji przebiegów 
czasowych mierzonych parametrów w centralnym układzie pomiarowo-steruj�cym odbywa 
si� z wykorzystaniem ł�czno�ci radiowej. Podczas realizacji testów polegaj�cych na 
wykonywaniu odpowiednich manewrów jezdnych system zapisuje w funkcji czasu wszystkie 
zaprogramowane parametry. Po zako�czeniu rejestracji nast�puje transmisja otrzymanych 
wyników pomiarów do komputera zewn�trznego, gdzie mog� by� one ogl�dane w postaci 
wykresów i wst�pnie oceniane (rys. 6A). Sposób prezentacji wyników mo�e by� zmieniany 
poprzez wybór wy�wietlanych kanałów, zmian� podstawy czasowej lub zastosowanie filtra 
zarejestrowanego przebiegu (rys. 6B).  

     
A      B 

Rys. 6. Zarejestrowane przebiegi parametrów ruchu do�wiadczalnego pojazdu terenowego: 
A - zarejestrowane przebiegi wszystkich parametrów, B – widoczne menu do zmiany 
sposobu przedstawienia wykresów 

	ródło: zbiory własne autorów 

Jedn� z opcji przedstawienia otrzymanych wyników bada� jest konwersja zapisanych 
przebiegów do postaci tekstowej, któr� nast�pnie mo�na wykorzysta� do opracowania 
wykresów zapisanych przebiegów w dowolnym formacie dostosowanym do celu 
przeprowadzanych analiz.  

Opisany system pomiarowy zainstalowany na bezzałogowym poje�dzie terenowym został 
poddany badaniom weryfikacyjnym podczas testów drogowych polegaj�cych na:  
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– je�dzie na wprost ze stał� pr�dko�ci�,  
– je�dzie po okr�gu ze stał� pr�dko�ci� w lewo i w prawo z maksymalnie skr�conymi kołami 

kierowanymi. 
Na rysunkach 7 i 8 przedstawiono przykładowe wyniki otrzymane podczas jazdy po 

okr�gu w prawo. Opracowane z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego wykresy 
przedstawiaj� przebiegi czasowe pr�dko�ci obrotowych nadwozia wzgl�dem zdefiniowanych 
osi układu współrz�dnych oraz pr�dko�ci wzdłu�nej pojazdu zmierzone głowic� optyczn� i za 
pomoc� enkoderów zainstalowanych na kołach. Zostały one sporz�dzone dla tego samego 
fragmentu testu na takie samej osi czasowej. 

Rys. 7. Pr�dko�ci k�towe wzgl�dem osi: wzdłu�nej (wx), poprzecznej (wy) i pionowej (wz)  
(odczyt z czujnika �yroskopowo – inercyjnego VG440CA-200) 

	ródło: wyniki własne autorów 

Rys. 8. Porównanie pr�dko�ci wzdłu�nej pojazdu zmierzonej z wykorzystaniem głowicy Corrsys 
Datron S350 Aqua z pr�dko�ciami wyznaczonymi na podstawie iloczynu pr�dko�ci 
obrotowych i promieni dynamicznych kół 

	ródło: wyniki własne autorów 
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Daje to mo�liwo�� weryfikacji poprawno�ci otrzymanych zapisów wyników pomiarów 
mierzonych wielko�ci w zestawieniu z rodzajem wykonywanych manewrów jezdnych. 
Omówienie poszczególnych fragmentów testów i otrzymanych wyników zamieszczono w 
tabeli 1. 

Tab. 3. Opis wyników bada� przedstawionych na wykresach na rys. 7 i 8 
Czas od-do 

[s]  Opis manewru Opis zmian parametrów ruchu widocznych na wykresach (rys. 7 i 8) 

0 ÷ 8 
pojazd ma 
trudno�ci z 
ruszeniem  

a) skokowe zmiany pr�dko�ci wzdłu�nej LV oraz LW na wszystkich kołach 
jezdnych (du�a zgodno�� przebiegów)

b) skokowe zmiany pr�dko�ci obrotowej wz (wokół osi Z), co przy 
skr�conych kołach jest zgodne ze zmianami pr�dko�ci liniowej 

8 ÷ 40 
jazda po 

okr�gu ze stał�
pr�dko�ci�

a) ustalona warto�� pr�dko�ci LV i  pr�dko�ci LW na wszystkich kołach, koła 
zewn�trzne (lewe) maj� wi�ksz� pr�dko�� od prawych, pr�dko�� LV jest 
wi�ksza od pr�dko�ci kół wewn�trznych i mniejsza od zewn�trznych 

b) ustalona warto�� pr�dko�ci obrotowej wz (wokół osi Z), co przy stałej 
pr�dko�ci jazdy po okr�gu oznacza stał� pr�dko�� obrotow�

9 ÷ 11    
i 28 ÷ 30 

przejazd przez 
przeszkod�

a) wyra�nie widoczne wzrosty pr�dko�ci k�towej nadwozia wx z powodu 
najechania na przeszkod� tylko lewymi kołami oraz wy z powodu najechania 
kolejno kołem przednim, �rodkowym i tylnym 

c) niewielkie wahania pr�dko�ci obrotowej kół zewn�trznych, którym pojazd 
najechał na przeszkod�

Uzyskane wyniki opisanych bada� weryfikacyjnych wskazuj� na wła�ciwy dobór i 
prawidłow� prac� aparatury do planowanych bada� wła�ciwo�ci jezdnych do�wiadczalnego 
pojazdu terenowego zarówno pod wzgl�dem mo�liwo�ci wykorzystania jej w badaniach 
drogowych jak i rozdzielczo�ci uzyskiwanych wyników. Szczegółowa analiza przebiegów 
parametrów ruchu pojazdu otrzymanych podczas wykonywania odpowiednich testów 
drogowych pozwoli na ocen� wła�ciwo�ci jezdnych i trakcyjnych w ró�nych warunkach 
ukształtowania terenu, przyczepno�ci nawierzchni i obci��enia. 

PODSUMOWANIE 
Pojazdy specjalne, a w szczególno�ci bezzałogowe pojazdy terenowe przeznaczone do 

zdalnej realizacji zada� w trybie teleoperacji powinny by� bardzo wnikliwie sprawdzane 
mi�dzy innymi pod wzgl�dem wła�ciwo�ci jezdnych i trakcyjnych w rzeczywistych 
warunkach prowadzenia akcji. W celu wykonania takich bada� niezb�dne jest wykorzystanie 
specjalnego systemu pomiarowego pozwalaj�cego na przeprowadzenie poligonowych testów, 
których wyniki pozwalaj� na ocen� przystosowania pojazdu do tego rodzaju działa�. Został 
opracowany, skonfigurowany i zweryfikowany system pomiarowy pozwalaj�cy na rejestracj�
przebiegów czasowych parametrów ruchu pozwalaj�cych na ocen� wła�ciwo�ci jezdnych. 
Przeprowadzone wst�pne testy zapisu przebiegów warto�ci parametrów charakteryzuj�cych 
ruch pojazdu, wskazuj� na jej wła�ciwy dobór i dobr� jako�� metrologiczn� uzyskiwanych 
wyników. System pomiarowy skonfigurowany odpowiednio do rodzaju badanego obiektu jest 
przydatny do bada� wła�ciwo�ci jezdnych praktycznie ka�dego pojazdu dzi�ki modułowej, 
elastycznej budowie i du�ym zakresom pomiarowym mierzonych wielko�ci. 
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MEASUREMENT SYSTEM FOR THE 
RECORDING OF MOVEMENT PARAMETERS 

OF AN UNMANNED VEHICLE  

Abstract 
The article is devoted to a set of measurement apparatus for the recording of movement parameters 

of an unmanned vehicle. The presented system is composed of sensors enabling the measurement of 
the value of parameters characterising forces affecting a tested vehicle, and the vehicle’s reactions in 
dynamic conditions. Additionally, a data collection system and software for the control of 
measurements and the analysis of test results are shown. The apparatus enables the recording of the 
vehicle’s longitudinal and transverse velocity, the acceleration and the rotational speed of the body of 
the vehicle in three parallel directions, and the rotational speed of its wheels. The systems is 
characterised by a flexible configuration that allows for its application in tests of different kinds of 
vehicles, however it is mainly intended for standard road tests aiming at the assessment of stability 
and manageability of fire engines and other vehicles with a high centre of mass.  
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