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Streszczenie 
W pracy przedstawiono dwa aktualnie najpopularniejsze sposoby 
modelowania i symulacji procesów, które są przydatne w projektowaniu 
maszyn i urządzeń. Modelowanie fizyczne, matematyczne, a w ich 
następstwie rozwiązanie numeryczne opracowanych równań ruchu 
wiąże się z doborem odpowiedniego narzędzia numerycznego 
(programu komputerowego). W artykule przedstawiono dwa przykłady 
rozwiązania problemów występujących podczas projektowania maszyn 
i urządzeń, w oparciu o zastosowanie programu wykorzystującego 
Metodę Elementu Skończonego  oraz programu Matlab, który to jest 
językiem programowania wysokiego poziomu. Modelowanie i 
symulacje wykonane w ramach artykułu zostały zastosowane do 
projektowania nowego urządzenia – hamulca hydraulicznego 
stosowanego przy rampach rozładunkowych dla samochodów 
dostawczych i ciężarowych. 
 
Wstęp 
Modelowanie jest to tworzenie modeli układów rzeczywistych,  
z uwzględnieniem żądanej dokładności i kosztów modelowania. 
Symulacja to odtwarzanie przebiegu badanego zjawiska lub 
procesu (z założoną a priori dokładnością) na podstawie jego 
modelu. Aktualnie znane są cztery sposoby modelowania 
procesów: modelowanie fizykalne, modelowanie statystyczne, 
modelowanie z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych 
oraz modelowanie fizyczne i matematyczne, a w efekcie 
komputerowe. Budowane modele mają służyć do analizy 
procesów a najlepiej w konsekwencji modelowania do ich 
optymalizacji. Każdy z wymienionych sposobów modelowania 
wymaga odrębnego podejścia i każdy ze sposobów posiada 
zarówno zalety jak i wady. Jednakże prawidłowo 
przeprowadzony każdy ze sposobów modelowania umożliwia 
analizowanie obiektu badań, a w następstwie jego sterowanie,  
w celu uzyskania zamierzonych efektów. Każda z metod 
modelowania poza modelowaniem fizycznym i matematycznym 
wymaga w większym, bądź mniejszym stopniu wykonywania 
badań eksperymentalnych, co zawsze wiąże się ze znacznymi 
kosztami oraz długim czasem prowadzenia badań. Nowym 
podejściem eliminującym eksperyment jest modelowanie 
fizyczne i matematyczne, a w efekcie komputerowe [1÷30]. 
Takie podejście do procesu modelowania wymaga rozległej 
wiedzy matematycznej oraz z zakresu fizyki procesów. 
Jednakże modelowanie takie umożliwia szybką modyfikację 
modelu, w celu lepszego poznania badanych zjawisk,  

co w przypadku badań eksperymentalnych jest kłopotliwe  
oraz umożliwia transponowanie uzyskanych wyników na różne 
obiekty rzeczywiste. Najnowszym trendem w zakresie 
modelowania i analizy procesów jest modelowanie numeryczne 
przy użyciu Metody Elementu Skończonego (MES). Polega ona 
na zastąpieniu ciągłego obiektu (układu rzeczywistego) 
dyskretnym obiektem z wyodrębnionymi podobjętościami i/lub 
podobszarami – elementami skończonymi zawierającymi 
skończoną liczbę węzłów. Przemysłowe zastosowanie MES 
stało się faktem, większość firm projektowych korzysta z takich 
narzędzi wspomagających pracę inżyniera projektanta. 
Współczesne programy obliczeniowe wykorzystujące MES  
np. Ansys-Workbench są programami bardzo przyjaznymi 
użytkownikowi przez co znajdują wielu nabywców i chętnie jest 
używany do wszystkich analiz. Jednakże zastosowanie MES, 
dla każdego rodzaju analizy procesu może być nieadekwatne, 
gdyż takie podejście może skutkować wzrostem czasu obliczeń,  
a przez to kosztów modelowania. Dzieje się tak, ponieważ 
podstawą MES jest modelowanie obiektów dyskretnych o wielu 
stopniach swobody, jednakże w niektórych przypadkach 
wystarczy zamodelować obiekt o jednym stopniu swobody  
i uzyskać adekwatne odpowiedzi z symulacji. W artykule  
na przykładzie jednego obiektu przedstawiono dwie metody 
modelowania: model dynamiczny – o jednym stopniu swobody 
oraz modelowanie obiektu dyskretnego o wielu stopniach 
swobody. Współczesny inżynier ma do dyspozycji wiele 
rodzajów narzędzi wspomagających jego pracę, jednakże nie 
zawsze potrafi odpowiednio je dobrać. Projektowanym 
urządzeniem z zastosowaniem modelowania ciągłego  
i dyskretnego jest hamulec hydrauliczny stosowany przy 
rampach rozładunkowych dla samochodów dostawczych 
 i ciężarowych (rys. 1). Projektowany hamulec zamocowany 
będzie przed rampą do podłoża za pomocą kotw. Głównymi 
elementami wyhamamowującymi pojazdy będą siłowniki 
hydrauliczne połączone ze sobą magistralą. W sytuacji, gdy 
pojazd znajdzie się w odpowiedniej odległości od rampy, 
zamontowana fotokomórka załączy automatycznie 
elektrozawór, zamykając obieg płynu hydraulicznego,  
co spowoduje, że siłowniki hydrauliczne usztywnią  
się powodując zatrzymanie pojazdu. Wówczas całe obciążenie 
przyjmuje główna rolka hamulca hydraulicznego i w chwili 
wyhamowania pojazdu będzie zapobiegać dalszemu 
przesuwaniu się go w kierunku rampy. Zastosowanie takiego 
urządzenia ma na celu zapobieżenie kolizji samochodów  
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z rampami rozładukowymi w centrach logistycznych, gdzie 
występuje duże natężenie ruchu oraz występuje mała 
widoczność, a kierowca samochodu nie może skorzystać  
z pomocy dodatkowej osoby. Dodatkowo zastosowanie takiego 
hamulca ma zapobiegać przemieszczeniu (odsuwaniu się) 
samochodu ciężarowego od rampy w czasie rozładunku, gdy 
masa zestawu znacząco zmienia się. W przypadku 
projektowania takiego urządzenia występują dwa główne 
problemy do rozwiązania tj. po opracowaniu koncepcji należy 
odpowiedznio opracować model strukturalny (3D) oraz dokonać 
doboru parametrów roboczych części składowych urządzenia 
np. sztywność sprężyn, wielkość tłumiania itp..  
 
 

Rys. 1. Koncepcja nożycowego mechanizmu hamulca 
hydraulicznego stosowanego przy rampach rozładunkowych 
samochodów ciężarowych i dostawczych [30] 
 

W przypadku analizy struktury należy potwierdzić,  
że analizwana geometria przeniesie wszystkie przewidziane 
obciążenia. Zatem wyznaczenie stanów przemieszczeń, 
odkształceń, naprężeń, trwałości (odporności na zużycie 
zmęczeniowe) jest kluczowe w każdym miejscu obiektu. Dlatego 
też, dla tak postawionego celu należy opracować adekwatny 
model dyskretny i symulować w programie do analiz MES. 
Natomiast dobór parametrów roboczych części składowych 
metodą MES jest możliwy, jednakże znacznie dłuższy  
(ze względu na dużą liczbę stopni swobody) niż w przypadku 
uproszczenia obiektu badań do obiektu o jednym stopniu  
(lub tylko kilku) swobody. 

Dla przedstawionej koncepcji rozwiązania (rys. 1) występują 
dwa główne problemy do rozwiązania tj. dobór sztywności oraz 
współczynnika tłumiena projektowanego hamulca, aby  
w odpowiedni sposób dokonać zatrzymania pojazdu oraz 
analiza strukturalna obejmująca zagadnienia wytrzymałości 
konstrukcji. W obydwu przypadkach należy opracować 

adekwatne modele fizyczne oraz matematyczne. Jednakże 
sposób rozwiązania opracowanych modeli matematycznych 
będzie odmienny. W przypadku pierwszym zastosowane będzie 
modelowanie obiektów ciągłych w czasie o jednym stopniu 
swobody, a rozwiązanie modelu matematycznego odbędzie  
się w programie Matlab w toolbox Simulink. W przypadku 
drugim do analizy struktury zastosowane będzie modelowanie 
obiektów dyskretnych o wielu stopniach swobody, a rozwiązanie 
modelu matematycznego odbędzie się w programie Ansys 
Workbench.  
 
1. Wyznaczenie parametrów roboczych hamulca 
Uproszczony obiekt badań przedstawiono na rysunku 2: rampa  
z zamocowanym odbojnikiem (amortyzatorem) o sztywności  
k i współczynniku tłumienia c, na którą najeżdża pojazd o masie 
m, z prędkością v, skupiona siła odziaływania Fs (dodatkowa 
siła wymuszająca ruch), położenie początkowe x0, l0 długość 
swobodna sprężyny oraz współczynnik tarcia μ.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W niektórych przypadkach warto podjąć działania w celu 
opracowania modelu  
 
Rys. 2. Uproszczony model hamulca hydraulicznego 
stosowanego przy rampach rozładunkowych, gdzie: m – masa, 
pojazdu, 	– statyczny współczynnik tarcia, ks – współczynnik 
sprężystości sprężyny, u–ugięcie sprężyny, c – współczynnik 
tłumienia w amortyzatorze, v – prędkość, v0 – prędkość 
początkowa, x – położenie, x0 – położenie początkowe,  
l0 – długość swobodna sprężyny (długość początkowa 
sprężyny). 
 

Celem artykułu jest opracowanie modelu matematycznego  
i przeprowadzenie symulacji komputerowej procesu najazdu 
pojazdu na specjalny hamulec hydrauliczny zastosowany przed 
rampą rozładunkową. Poszukiwana jest funkcja zmian prędkości 
w czasie =  oraz odpowiedni dobór współczynników 
tłumienia c oraz sztywności k hamulca. Dla tak uproszczonego 
modelu hamulca opracowano model matematyczny obiektu 
badań, w oparciu o drugą zasadę dynamiki Newtona:  

== iFFxm  . (1) 

Z równania (1) wyznacza się przyspieszenie obiektu: 

m

F
x i= , (2) 

t
xx

Δ
Δ=



dt
xdx


 = . (3) 

Z powyższych przekształceń otrzymuje się wzór na prędkość, 
jako stosunek przyrostu drogi po czasie: 
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gdzie: C0 jest prędkością początkową: 0vC 00 == . 
Podstawiając (4) do (3) otrzymuje się: 

2

2

dt
xdx = . (5) 

Zatem:  

m
1Fx

n

1i
i

=

⋅= . (6)  (9) 

Dla takiego podejścia w uproszczony sposób ruch pojazdu 
najeżdżającego na dodatkowy specjalny hamulec, przy rampie 
rozładunkowej, można opisać równaniem w postaci:  

)TFF(
m
1x ts −−= , (7) 

gdzie: 

ss kuF ⋅=  - siła sprężystości (sztywność i ugięcie 

sprężyny), 

xcFt ⋅=  - siła tłumienia (stała cecha prędkości), 

 

Rys. 3. Graficzna postać modelu matematycznego opracowanego w SIMULINKʹu 

 

 

( )xsignNT ⋅⋅μ−=  - tarcie coulombowskie. 

 
Dla analizowanego przypadku siłę sprężystości i siłę 

tłumienia opisują zależności: 
 F = −k ∙ l − x , gdy	0 < < l ,  (8a) 

 

F = −C ∙ 	x, gdy	 > x < 0,  (8b) 

natomiast siła tarcia wynosi (dla dwóch przypadków): 

 T = −μ ∙ N ∙ sign	 x = −μ ∙ m ∙ g ∙ sign	 x ,gdy	|F | ≥ T ,	−F , gdy	|F | < |T . 			 
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Równanie (7) stanowi ostateczny model matematyczny, który został wprowadzony do programu komputerowego Matlab  

toolbox SIMULINK. Graficzną postać modelu komputerowego 
przedstawiono na rysunku 3.  

Po walidacji opracowanego modelu przeprowadzono symulacje 
komputerowe procesu najazdu pojazdu na hamulec. 
Przykładowe wyniki symulacji przedstawiono na rysunkach 4 
oraz 5. Na podstawie otrzymanych wykresów zmian położenia 
oraz prędkości modelowanego obiektu w czasie możliwe jest 
dobranie odpowiednich wartości parametrów roboczych 
hamulca np. współczynników k oraz c. Stanowi to podstawę 
doboru odpowiednich elementów wykonawczych. Rozwiązanie 
takiego zadania z zastosowaniem MES jest możliwe jednakże 
wymagałoby dużo większych nakładów na modelowanie, 
szczególnie długi byłby czas symulacji. Jednocześnie 
prezentowana metoda niezbyt dobrze sprawdza  
się w modelowaniu konstrukcji o wielu stopniach swobody. 
 

 

 
 
Rys. 4. Zmiany: a) przemieszczenia, b) prędkości w czasie dla 
najazdu pojazdu na hamulec dla przyjętych wartości:  
m = 30 000kg, k = 100 000N/m, c = 800000 kg/s, V0=-2 m/s,  
l0 = 0,5 m, x0 = 2 m,  =0,01. 
 
 

 
 
Rys. 5. Zmiany : a) przemieszczenia, b) prędkości  w czasie dla 
najazdu pojazdu na hamulec dla przyjętych wartości:  
m = 30 000kg, k = 100 000N/m, c = 800000 kg/s, V0=-5 m/s,  
l0 = 0,5 m, x0 = 2 m,  =0,01 
 

 
Rys. 6. Dyskretny model ramy hamulca hydraulicznego stosowanego 
przy rampach rozładunkowych samochodów ciężarowych i 
dostawczych  
2. Analiza strukturalna ramy hamulca 
W celu poprawnego zaprojektowania części należy 
przeprowadzić kilka rodzajów obliczeń. Podstawą są obliczenia 
statyczne, które dają odpowiedź, czy zaprojektowane przekroje 
przeniosą przewidywane obciążenia występujące w układzie. 
Odpowiedź negatywna powoduje przeprojektowanie 
analizowanej części w taki sposób, aby spełniała podstawowe 
warunki wytrzymałościowe tzn. naprężeniowe dopσ≤σ , 
odkształceniowe, ,dopε≤ε  wyboczeniowe oraz 
przemieszczeniowe (na maksymalną strzałkę ugięcia).  
Z zasady, podczas statycznych obliczeń wytrzymałościowych 
układ musi spełnić pierwszą zasadę dynamiki Newtona. Przy 
tego typu analizach nie bierze się pod uwagę oddziaływania sił 
bezwładności oraz niemożliwe jest zadanie obciążeń zmiennych 
w czasie. Do obliczeń wytrzymałościowych wykorzystano 
program Ansys Workbench. Konstrukcja hamulca 
hydraulicznego została poddana analizie statycznej, której 
głównym celem była analiza zmęczeniowa oraz zbadanie 
odkształceń i naprężeń występujących w konstrukcji. Analizie 
została poddana konstrukcja wykonana z stali niestopowej 
konstrukcyjnej ogólnego przeznaczenia (S235JR). Zadano 
obciążenie 2 x 6000N na skraju rolki, w tylnej części konstrukcji. 
Opracowane równanie ruchu rozwiązano stosując metodę 
całkowania niejawnego. Pierwszym etapem działań jest 
opracowanie adekwatnego modelu dyskretnego obiektu (rys. 6).  

Następnie na model dyskretny nakłada się warunki 
brzegowo-początkowe (rys. 7).  
 

 
Rys. 7. Dyskretny model ramy hamulca hydraulicznego 
stosowanego przy rampach rozładunkowych samochodów 
ciężarowych i dostawczych z założonymi warunkami brzegowo- 
początkowymi 
 
 
Po przeprowadzeniu procesu obliczeń uzyskano wyniki 
przedstawione na rysunkach 8 ÷9.  
 
Uzyskane wyniki symulacji zachowania konstrukcji  
są podstawą do poprawnego projektowania. Uzyskane wyniki 
(rys. 8 i 9) wskazują, że założone obciążenia opracowana 

b) 

b) 

a) 

a) 
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konstrukcja przeniesie, jednakże na krawędziach 
zaobserwowano podwyższone wartości naprężeń 
zredukowanych oraz zaniżone wartości współczynnika 
bezpieczeństwa. Po dokładniej analizie uzyskanych wyników 
stwierdzono, że wartości maksymalne naprężeń i minimalne 
współczynnika bezpieczeństwa obarczone są błędem 
numerycznym i nie należy ich brać pod uwagę.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 8. Stan naprężeń zredukowanych występujący w modelu 
ramy hamulca hydraulicznego stosowanego przy rampach 
rozładunkowych samochodów ciężarowych i dostawczych  
 
 

 
 
 

Rys. 9. Współczynnik bezpieczeństwa w miejscu najbardziej 
obciążonym występujący w modelu ramy hamulca 
hydraulicznego stosowanego przy rampach rozładunkowych 
samochodów ciężarowych i dostawczych 
 
 

Wnioski i podsumowanie 
Przedstawione w pracy sposoby modelowania nie stoją do 
siebie w opozycji, a wręcz przeciwnie uzupełniają się. Inżynier 
projektant powinien poza umiejętnościami poprawnego 
opracowywania modeli fizycznych, matematycznych oraz 
komputerowych posiadać wiedzę dotyczącą odpowiedniego 
doboru narzędzi wspomagających. Nieodpowiedni dobór 
narzędzi może prowadzić do tego, że opracowane modele 
komputerowe mogą stawać się nieadekwatne, a tym samym 
bezużyteczne lub też może to powodować znaczący wzrost 
kosztów (czasu) modelowania i symulacji. Po 
przeprowadzonych analizach można stwierdzić, że:  
− modelowanie z zastosowaniem np. programu Matlab jest 

zasadne dla obiektów o niewielkiej liczbie stopni swobody 
oraz zagadnieniach liniowych, podejście takie jest zasadne 
w przypadku np. doboru orientacyjnych wartości 
współczynników elementów wykonawczych, 

− modelowanie z zastosowaniem Ansys Workbench może być 
szczególnie przydatne do modelowania obiektów o wielkiej 
liczbie stopni swobody dla zagadnień nieliniowych 
szczególnie szeroko rozumianej analizy konstrukcji.  

 
Bibliografia 
1. Bohdal L., Patyk R.: A mesh-free particle model for simulation 

of trimming of aluminum alloy sheet, Advances in Mechanics: 
Theoretical, Computational and Interdisciplinary Issues: 
Proceedings of the 3rd Polish Congress of Mechanics (PCM) 
and 21st International Conference on Computer Methods  
in Mechanics (CMM), Gdansk, Poland, 8-11 September 2015, 
pp. 93÷96. 

2. Bohdal Ł., Kułakowska A., Patyk R.: Analysis of slitting  
of aluminium body panels in the aspect of scrap reduction, 
Rocznik Ochrony Środowiska (Annual Set The Environment 
Protection), 2014, vol. 16, pp. 105÷114. 

3. Bohdal Ł., Kukiełka L.: Application of variational and fem 
methods to the modelling and numerical analysis of the 
slitting process for geometrical and physical nonlinearity, 
Journal Of Theoretical And Applied Mechanics,  
pp. 487÷500. 

4. Bohdal Ł., Kukiełka L.: Optimization of the dynamic blanking 
process, Special Issue: Sixth International Congress on 
Industrial Applied Mathematics (ICIAM07) and GAMM 
Annual Meeting, Zürich 2007, Volume 7, Issue 1,  
pp. 4030043÷4030044.  

5. Bohdal Ł.: Eksperymentalne i numeryczne metody określania 
jakości wyrobów w procesach cięcia blach, Pomiary 
Automatyka Kontrola, , 2011, R. 57, nr 5, s. 523÷527. 

6. Bohdal Ł.: Zastosowanie przyrostowej metody analizy siatki 
koordynacyjnej do numerycznej analizy procesu cięcia, 
Pomiary Automatyka Kontrola, 2014, R. 60, nr 10,  
s. 909÷912. 

7. Gotowała K., Patyk R., Patyk S.: Badania numeryczne 
wpływu rodzaju podcięcia obróbkowego wałka na jego 
wytrzymałość zmęczeniową, Autobusy: technika, 
eksploatacja, systemy transportowe, Nr 16, 2015, s. 109÷112. 

8. Kukielka L., Kulakowska A., Patyk R.: Numerical modeling and 
simulation of the movable contact tool-worpiece and application in 
technological processes, Journal of Systemics, Cybernetics and 
Informatics 2010, Vol. 8/3, pp. 36÷41. 

9. Kukielka L., Kukielka K., Kulakowska A., Patyk R., Malag L., 
Bohdal L.: Incremental Modelling and Numerical Solution of the 
Contact Problem between Movable Elastic and Elastic/Visco-
Plastic Bodies and Application in the Technological Processes. 
Applied Mechanics and Materials, vol. 474, pp. 159÷165.  

10. Kukielka L., Kulakowska A., Patyk R.: Numerical analysis of 
embossing process of regular inequalities with triangular 

Szczegół 

Szczegół 

Szczegół 

Szczegół 

[M
Pa

] 

[MPa] 

[MPa] 



       Technika 
 

280     AUTOBUSY    8/2016 

outline on cylindrical semi product, Vol. 8/2010, Journal of 
Systemics, pp.10751÷10752. 

11. Kukielka L., Patyk R.: Nowoczesna metodyka projektowania 
części maszyn. W: Ekologiczne aspekty stosowania nowych 
technologii w transporcie (Ed. Leon Kukiełka), (235), 2012,  
s. 215÷247. 

12. Kukiełka L., Kułakowska A., Patyk R.: Problematyka 
kształtowania jakości technologicznej części w procesie 
nagniatania powierzchniowego, PAK vol. 54, nr 4/2008,  
s. 196÷199. 

13. Kułakowska A., Patyk R.: Numeryczna analiza drgań układu 
korbowo-tłokowego, autobusy - technika, eksploatacja, 
systemy transportowe nr 5 2011, s. 329÷333. 

14. Kułakowska A., Patyk R.: Topologiczna optymalizacja 
konstrukcji na przykładzie widłaka wału przegubowego, 
Autobusy, technika, eksploatacja, systemy transportowe 
ISSN 1509-5878, nr 5, 2012, s. 377÷380. 

15. Kulakowska A., Kukielka L., Kukielka K., Patyk R., Malag L., 
Bohdal L.: Possibility of Steering of Product Surface Layers 
Properties in Burnishing Rolling Process. Applied Mechanics 
and Materials 2014, vol. 474, pp. 442÷447.  

16. Kulakowska A., Patyk R., Bohdal Ł.: Zastosowanie obróbki 
nagniataniem w tworzeniu ekologicznego produktu, Rocznik 
Ochrony Środowiska (Annual Set The Environment 
Protection) 2014, vol. 16, pp. 323÷335.  

17. Kulakowska A., Patyk R., Kukiełka L.: Numerical analysis 
and experimental researches of burnishing rolling process of 
workpieces with real surface, 2009, WMSCI, wydanie 
internetowe. 

18. Kułakowska A., Patyk R.: Analiza porównawcza dwóch 
metod nagniatania duplex w aspekcie uzyskiwanej jakości 
części, Mechanik Nr 87, 2014, s. 168÷179. 

19. Patyk R.: Theoretical and experimental basis of regular 
asperities about triangular outline embossing technology, 
Steel Research International, 2010, Vol. 81, Issue 9, 
WILEY-V CH VERLAG GMBH, pp. 190÷193. 

20. Patyk R.: New method of technological surface layer shaping 
of machine parts during duplex burnishing rolling process, 
Steel Research International, 2012, WILEY-V CH VERLAG 
GMBH, pp. 115÷118. 

21. Patyk R., Kukiełka L.: Prognozowanie wytrzymałości 
zmęczeniowej zęba kultywatora z wykorzystaniem metod 
numerycznych, Inżynieria Rolnicza Nr 13, 2009,  
s. 181÷287. 

22. Patyk R., Kukiełka L., Kukiełka K., Kułakowska A., 
Szczepanik K.: Analiza ubytku właściwości użytkowych noży 
pielnika aktywnego, Inżynieria Rolnicza Nr 15, 2011,  
s. 223÷229. 

23. Patyk,S., Patyk R., Kukiełka L., Kułakowska A.: 
Eksperymentalne i numeryczne metody określania 
parametrów siłowych w procesie nagniatania tocznego 
powierzchni chropowatej, Pomiary Automatyka Kontrola. Nr 
56, 2010, s. 620 ÷623. 

24. Patyk R., Kułakowska A., Bohdal Ł.: Ekologiczne, 
ekonomiczne i eksploatacyjne aspekty stosowania obróbki 
nagniataniem, Rocznik Ochrona Środowiska (Annual Set The 
Environment Protection) 2014, vol. 16, Issue 1, pp. 351÷362. 

25. Patyk R.: Numerical and Experimental Researchers  
of Multiple Burnishing Duplex Type, Steel Research 
International, WILEY-V CH VERLAG GMBH, 2012,  
pp. 1383÷1386. 

26. Patyk R., Kukielka L., Kukielka K., Kulakowska A., Malag L., 
Bohdal L.: Numerical Study of the Influence of Surface Regular 
Asperities Prepared in Previous Treatment by Embossing 
Process on the Object Surface Layer State after Burnishing, 
Applied Mechanics and Materials 474, 2014, pp. 448÷453. 

27. Patyk R., Patyk S., Kukiełka L.: Określanie głównej siły 
nagniatania chropowatej powierzchni walcowej o regularnym 
okresowym zarysie nierówności metodami numerycznymi, 
Mechanik Nr 88, 2015, s. 270÷280. 

28. Patyk R., Patyk S., Kukiełka L.: Określanie nacisków 
kontaktowych podczas procesu wygniatania regularnych 
nierówności na powierzchniach walcowych, vol. 88/2015, 
Mechanik, s. 281÷288. 

29. Szyc M., Patyk R., Kukiełka L.: Komputerowe modelowanie  
i symulacja zjawisk fizycznych w procesie kulowania zęba 
sprężynowego kultywatora, Journal of Research and 
Applications in Agricultural Engineering 55 (1), pp. 106÷109.  

30. Hycki K.: Projekt konstrukcyjny hamulca hydraulicznego 
stosowanego przy rampach rozładunkowych dla samochodów 
dostawczych i ciężarowych, Praca dyplomowa, Politechnika 
Koszalińska, Wydział Mechaniczny, Koszalin 2014.  

 
Autorzy:  
Mgr inż. Katarzyna Gotowała – Politechnika Koszalińska, 
Wydział Mechaniczny 
Dr inż. Radosław Patyk – Politechnika Koszalińska, Wydział 
Mechaniczny 

 
The application of modern methods of modeling and 

simulation in the design of machines and devices 
The paper presents two currently most popular ways of modelling and 
simulation of processes, which are useful in the design of machines 
and equipment. Physical modelling, mathematical, and then in their 
numerical solution developed equations of motion associated with the 
selection of a suitable tool numerical (computer program). The article 
presents two examples of solutions to the problems encountered during 
the design of machines and devices, based on the application program 
using Finite Element Method and Matlab, which is a high level 
programming language. Modelling and simulations within the article 
have been applied to the design of a new device - hydraulic brake 
applied when unloading ramps for cars and trucks. 
 
 
Key words: design of machines and equipment, numerical 
analysis, mathematical and physical model, FEM, Matlab.  

 
 
 
 
 
 
 
 


