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W artykule przedstawiono rezultaty badań doświadczalnych pojazdu wyposażonego  w automat sprzęgło-

wy. Został opracowany uproszczony model matematyczny pojazdu wraz z układem napędowym. Wyniki 
przeprowadzonych badań doświadczalnych potwierdziły zasadność przyjętych uproszczeń i założeń dla mo-

delu matematycznego. Symulacja procesu ruszania z miejsca dla różnych prędkości narastania momentu 

sprzęgła została wykonana. Rezultaty symulacji wskazują, że prędkość narastania momentu sprzęgła jest  
jednym z najważniejszych parametrów wpływających na komfort ruszania z miejsca i powinna być starannie 

regulowana. 

1. Wstęp 

Zbudowanie taniego, odpowiadającego potrzebom naszego rynku, pojazdu dla nie-

pełnosprawnych jest jednym z priorytetowych zagadnień związanych z rozwojem 

motoryzacji. Aby spełnić wymagania dotyczące takiego pojazdu, najczęściej standar-

towe pojazdy, produkowane seryjnie, wyposaża się w urządzenia nakładkowe umoż-

liwiające użytkowanie samochodu przez niepełnosprawnych kierowców. Konstrukcja 

tych urządzeń oraz dobór parametrów sterujących powinny zapewnić właściwy kom-

fort osobom niepełnosprawnym. W tym przypadku chodzi głównie o efekty towarzy-

szące ruszaniu z miejsca, takie jak zryw oraz drgania wzdłużne obciążające układ 

przeniesienia napędu[1], również przykre dla każdego pasażera, a zwłaszcza dla nie-

pełnosprawnego kierowcy ze schorzeniami kręgosłupa.  

Niniejszy artykuł dotyczy przeprowadzenia badań doświadczalnych oraz symula-

cji komputerowych pozwalających na opracowanie prostego modelu pojazdu wraz  

z układem napędowym, który zostanie wykorzystany do doboru wartości wielkości 

sterujących w stosowanym automacie sprzęgłowym. 
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2. Badania doświadczalne 

Celem badań było uzyskanie charakterystyk zmian wartości, takich wielkości jak: 

momenty obciążające półosie napędowe, przyspieszenia wzdłużne pojazdu, w zależ-

ności od wartości nastaw automatu sprzęgłowego. Dla realizacji badań wykorzystano 

następującą aparaturę: 

-  układ pomiarowy kąta otwarcia przepustnicy  (rys.1), 

-  układ tensometryczny zamontowany na półosiach napędowych do pomiaru mo-

mentów napędowych  (rys. 2),  

-  impulsowy przetwornik kąta obrotu koła (rys. 4), 

-  przetwornik przyspieszeń wzdłużnych (rys. 5), 

-  układ do rejestracji sygnałów i akwizycji danych. 

Zmiana położenia przepustnicy była realizowana przez urządzenie automatyczne 

(„sztuczna noga” o napędzie elektrycznym) zapewniające stałą, określoną wartość

prędkości przemieszczania przepustnicy. Zastosowane urządzenie nakładkowe to au-

tomat sprzęgłowy firmy Cebron – elektropneumatyczny automat (rys. 3) założony już

w ponad 2,5 tysiącu samochodów w kraju. Konstruktorzy przewidzieli możliwość

regulacji początku załączania sprzęgła przez odpowiednie ustawienie nakrętki regula-

cyjnej (rys. 3 poz. 5). Prędkość narastania momentu jest funkcją prędkości ruchu pe-

dału przyspieszenia (gazu), który połączony z zaworem regulacyjnym (rys. 3 poz. 4) 

otwiera szczelinę o określonej szerokości,  umożliwiając tym samym proporcjonalnie 

do wielkości otworu wypływ sprężonego powietrza  z prawej komory. 

Przykładowe charakterystyki wybrane z wielu przeprowadzonych prób ruszania 

z miejsca samochodem przedstawiono na rysunku 6. 

Rys. 1. Czujnik kąta obrotu przepustnicy. 

Fig. 1. Angle of throttle rotation sensor. 
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Rys. 2. Czujnik kąta obrotu dźwigni sprzęgła oraz czujnik tensometryczny na półosi. 

Fig. 2. Sensor of clutch lever rotation angle and tensometer sensor on shaft. 

Zastosowany automat sprzęgłowy umożliwia w ramach dostępnej regulacji na 

przesunięcie w czasie początku załączania sprzęgła, a tym samym wpływa na wartość

momentu obrotowego silnika w chwili rozpoczęcia procesu włączania. Istnieje możli-

wość - w stosowanym automacie, poprzez zmianę szerokości szczeliny zaworu pro-

porcjonalnego - uzyskania różnych wartości prędkości załączania sprzęgła, a tym sa-

mym prędkości narastania momentu napędowego. Będzie to tematem dalszych analiz 

przedstawionych w artykule. 
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Rys. 3. Schemat automatu sprzęgłowego. 

Fig. 3. Circuit diagram of automatic clutch. 
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Schemat automatu sprzęgłowego jest pokazany na rysunku 3. Gdy kierowca poło-

ży rękę na dźwigni zmiany biegów, zostanie załączony mikrowyłącznik, co spowodu-

je, że obydwa zawory elektromagnetyczne (2, 3) zostaną zasilone. Zawór (3) odcina 

prawą komorę od atmosfery, a zawór (2) łączy komorę lewą ze zbiornikiem podci-

śnienia 6. W komorze lewej panuje podciśnienie, które przesuwa tłok siłownika,  

a wraz z nim za pośrednictwem cięgna – dźwignię sprzęgła. Do prawej komory, której 

objętość ulega zwiększeniu, po przesunięciu tłoka wpływa powietrze przez zawór 

zwrotny (1). Sprzęgło rozłącza się i można włączyć pierwszy lub wsteczny bieg.  

Z chwilą nieznacznego wychylenia przepustnicy rozłączane są styki mikrowyłącznika 

umieszczonego przy pedale gazu, co powoduje zanik napięcia na zaworze (2) 

i połączenie komory lewej z atmosferą. Pod wpływem siły w sprężynie dociskowej 

sprzęgła tłok zaczyna powracać do położenia wyjściowego, a zatem następuje załą-

czenie sprzęgła. Ruch tłoka odbywa się szybko, do chwili zamknięcia zaworu (5) 

przez tłok. Po jego zamknięciu w komorze prawej rozpoczyna się sprężanie powietrza 

i tłok zatrzymuje się. Punkt zatrzymania tłoka dobiera się poprzez regulację zaworu 

(5) – dostosowując go do chwili rozpoczęcia pracy poślizgu sprzęgła.  

Dalsze wychylenie przepustnicy skutkuje otwarciem zaworu (4), który wypuszcza 

powietrze z prawej komory proporcjonalnie do wychylenia przepustnicy, co umożli-

wia płynne załączenie sprzęgła i ruszenie samochodu z miejsca.  

Przebieg momentu napędowego na półosi pojazdu charakteryzuje się znacznym 

przewyższeniem wartości średniej. Jest to typowe zjawisko w układach napędowych 

przy szybkim ruszaniu pojazdu. Uzyskane maksymalne przyspieszenie wzdłużne wy-

nosi około 3 m/s
2
. 

Rys. 4. Impulsowy przetwornik kąta obrotu 

koła.  

Fig. 4. Impulse sensor of angle wheel rotation. 

Rys.5. Przetwornik przyspieszeń przymocowany na 

wysokości 1m od nawierzchni jezdni. 

Fig 5. Acceleration sensor fixed 1m over Road. 
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Rys. 6. Przykładowe przebiegi zarejestrowanych wielkości momentu, kąta otwarcia przepustnicy,  

kąta wychylenia dźwigni sprzęgła, przyspieszenia wzdłużnego pojazdu: Mkp – moment napędowy,  

fip – kąt położenia przepustnicy,  fis – kąt położenia dźwigni sprzęgła,  ax – przyspieszenie wzdłużne, 

dalsze oznaczenie dotyczy szerokości szczeliny, ustawienia nakrętki regulacyjnej zaworu i numeru  

próby badawczej 

Fig. 6. Exemplary results of moments on the shafts, throttle angles, clutch lever angles and longitudinal 

acceleration: Mkp – drive torque, fip – angle of throttle position,  fis – angle of clutch lever position,   

ax – longitudinal acceleration, subsequent denotation refers to gap width, setting of adjusting valve nut, 

test number 

Na rysunku 7 przedstawiono doświadczalne przebiegi momentów napędowych na 

półosi dla różnych ustawień nakrętki regulacyjnej i szerokości szczeliny zaworu.  

Na rysunku 8 pokazano przebiegi przyspieszeń wzdłużnych, uzyskane podczas 

badań, w zależności od położenia nakrętki regulacyjnej i szerokości szczeliny zaworu. 
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Rys. 7. Przebiegi momentu napędowego na półosiach:  Mkp – moment napędowy na półosi,  

s – szerokość szczeliny, n – położenie nakrętki regulacyjnej, 2 – numer próby podczas badań. 

Fig. 7. Runs of the drive moment on the shafts: Mkp – drive torque, s – width of gap , n – setting  

of adjusting valve nut, 2 – number of test. 
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Rys. 8. Przebiegi przyspieszeń wzdłużnych:  ax- przysp. wzdłużne, n – położenie nakrętki regulacyjnej, 

s – oznaczenie szczeliny. 

Fig. 8. Longitudinal acceleration runs: ax - longitudinal acceleration, n - setting of adjusting valve nut,  

s –gap denotation. 
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Na podstawie uzyskanych charakterystyk można stwierdzić, że ustawienia elemen-

tów regulacyjnych automatu sprzęgłowego nie mają znaczącego wpływu na wartości 

maksymalne momentu napędowego i wartości maksymalne przyspieszenia wzdłużne-

go, a więc także na generowanie drgań wzdłużnych nadwozia decydujących o kom-

forcie ruszania z miejsca samochodem z automatem sprzęgłowym. Wskutek zmian 

ustawień automatu sprzęgłowego wartość momentu napędowego silnika, przy którym 

następuje rozpoczęcie załączania sprzęgła jest różna. 

3. Model układu napędowego 

3.1. Dynamika układu napędowego z tarczowym sprzęgłem ciernym

Układ przeniesienia napędu samochodu stanowi mechaniczny układ drgający  

o wielu stopniach swobody. Duże odkształcenia (obciążenia) są związane  z drganiami 

o niskiej częstotliwości. Drgania wyższej częstotliwości (akustyczne) przejawiają się

w postaci wibracji i towarzyszących im szumów. W warunkach jazdy z prędkością

ustaloną, składowe momentu skręcającego pochodzące od drgań są stosunkowo nie-

wielkie w porównaniu ze średnim, przenoszonym przez układ, momentem napędo-

wym. Najwyższe, chwilowe obciążenia występują w procesie ruszania samochodu  

z miejsca i one stanowią podstawę do wymiarowania przekładni, wałów napędowych 

itp. Ich określenie ma zatem istotne znaczenie dla prawidłowego przebiegu procesu 

projektowania i kształtowania charakterystyk automatów sprzęgłowych. 

Wartość dynamicznego zwiększenia obciążenia w układzie napędowym zależy od 

szeregu parametrów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych samochodu. Pełnego prze-

glądu tych zależności dokonał Krisper [4] w oparciu o badania przeprowadzone  

w firmie Steyr. 

Na podstawie prac Krispera, Kucukaya [3], Jantosa [2], Kończykowskiego [5] 

Orzełowskiego [7], można sformułować kilka wniosków: 

-  Niewłaściwy przebieg sterowania sprzęgłem może prowadzić do bardzo dużych 

przeciążeń chwilowych w układzie przeniesienia napędu. 

-  W pewnych warunkach poślizg kół napędzanych oraz poślizg tarcz sprzęgła ogra-

nicza wzrost momentu skręcającego w układzie napędowym. Wartość największe-

go momentu skręcającego jest jednak w każdym z tych dwu ograniczeń większa 

od odpowiedniego momentu obrotowego na granicy poślizgu, co jest wynikiem 

oddziaływania obrotowych momentów bezwładności w układzie napędowym. 

-  Drgania wzbudzane podczas ruszania powodują znaczne obniżenie komfortu jaz-

dy. 

-  Pewne ograniczenie niekorzystnych skutków wadliwego przebiegu włączania 

sprzęgła (nadmierne obciążenia dynamiczne, szarpanie) można osiągnąć drogą

odpowiedniego doboru parametrów konstrukcyjnych układu napędowego, 

a w przypadku samochodu z automatem sprzęgłowym – poprzez odpowiednie 

ukształtowanie  jego charakterystyki pracy.  

-  Specjalne konstrukcje (np. dwumasowe koło zamachowe) skutecznie ograniczają

amplitudę drgań niskiej częstotliwości. 
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Współcześnie analizy procesu ruchu samochodu dokonywane są najczęściej na 

podstawie wyników badań symulacyjnych przeprowadzonych z wykorzystaniem mo-

delu matematycznego.  

3.2. Model fizyczny układu napędowego 

Do rozważań przyjęto model układu napędowego o 4 stopniach swobody. Na takie 

uproszczenie pozwala cel rozważań, gdyż jak pokazały wstępne badania drogowe, 

wpływ na przebieg ruszania z miejsca mają głównie siły wynikające z drgań o małej 

częstotliwości i dużej amplitudzie. Model układu pokazano na rysunku 9.

Rys. 9.  Model układu napędowego. 

Fig. 9. Drive line model. 

Oznaczenia: 

NM - moment napędowy, 

MJ  - masowy moment bezwładności silnika,  

FJ  - masowy moment bezwładności obręczy koła, 

KJ  - masowy moment bezwładności opony, 
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Jp  - moment bezwładności przekładni głównej, 

SC  - współczynnik sztywności wałka sprzęgłowego, 

AC - współczynnik sztywności półosi, 

KC - współczynnik sztywności obwodowej opony, 

Mϕ - kąt obrotu wału silnika, 

Aϕ - kąt obrotu półosi, 

Fϕ  - kąt obrotu tarczy koła jezdnego, 

Kϕ  - kąt obrotu pasa bieżnika opony,  

Pi  -  przełożenie skrzyni biegów (I biegu), 

Gi  - przełożenie przekładni głównej.

3.3. Model matematyczny układu 

Przyjęty model układu napędowego wraz z pojazdem opisują następujące równa-

nia ruchu: 

        MMJ ϕ&&  = SC  ( Pi Gi Aϕ  - Mϕ )  + NM ,              (1) 

           PJ Aϕ&&  = AC  ( Fϕ  - Aϕ ) – CS(
2

Pi
2

Gi Aϕ  - Pi Gi Mϕ ),           (2) 

           FJ Fϕ&&   = KC  ( Kϕ  - Fϕ  ) - AC ( Fϕ  - Aϕ ),             (3) 

           KJ Kϕ&&  = KC  ( Fϕ  - Kϕ ) - XF Kr ,              (4) 

           xmN
&&  = XF  ,                  (5) 

)(FF ZX λµ⋅= , 

kk

kk

r

xr

ϕ

−ϕ
=λ

&

&&
, 

gdzie: 

N
m - masa pojazdu, 

XF - siła wzdłużna, 

ZF  - nacisk normalny,  

Kr  - promień koła. 
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Rys. 10. Aproksymacja współczynnika przyczepności µ w funkcji poślizgu wzdłużnego. 

Fig. 10. Approximation of µ coefficient as a function of longitudinal slip. 

Dla celów symulacji przyjęto aproksymację współczynnika przyczepności przed-

stawiona na rysunku 10. Celem modelowania było stworzenie możliwie prostego mo-

delu matematycznego pojazdu wykorzystywanego następnie w badaniach symulacyj-

nych dla uzyskania optymalnej - z punktu widzenia komfortu jazdy charakterystyki - 

automatu sprzęgłowego.  

Przykładowy wynik symulacji momentu napędowego na półosiach oraz uzyskanego 

z badań doświadczalnych podczas ruszania samochodu przedstawiono na rysunku 11. 
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Rys. 11. Przebieg empirycznego i symulowanego momentu na półosiach. 

Fig. 11. Moment run on the shafts for simulation and experimental test. 
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Wyniki badań (rys. 11) wskazują, że przyjęte uproszczenia modelu nie powodują

znaczących różnic w wartościach symulowanych i empirycznych momentu. Biorąc to 

pod uwagę, opracowany model wykorzystano do symulacji procesu ruszania dla róż-

nych wartości prędkości narastania momentu napędowego. Analiza ta została podjęta, 

ponieważ jednym z parametrów regulacyjnych automatu sprzęgłowego przewidywa-

nych do wprowadzenia ma być prędkość załączania sprzęgła, a co za tym idzie pręd-

kość narastania momentu napędowego na kołach. Przyjęto do symulacji trzy różne 

prędkości jego narastania (rys. 12). 

Czas narastania momentu powinien być możliwie krótki, ze względu na pracę po-

ślizgu sprzęgła, a tym samym zużycie tarczy sprzęgłowej. Z drugiej zaś strony krótki 

czas narastania może skutkować znacznymi wartościami chwilowych przyspieszeń

wzdłużnych i obniżonym komfortem podczas ruszania pojazdu z miejsca [1]. 
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Rys. 12. Przebieg zmian momentu napędowego za sprzęgłem. 

Fig. 12. Run of the clutch drive moment changes behind the clutch. 
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Rys. 13. Przebieg zmian wartości momentu napędowego na półosiach. 

Fig.13. Run of the drive moments changes on the shafts. 

Wartość maksymalna momentu napędowego na półosiach otrzymanego w wyniku 

symulacji maleje wraz z wydłużeniem czasu narastania momentu sprzęgła. Przy czasie 

narastania 0,1s, dla parametrów badanego pojazdu, przewyższenie wynosi ponad 58%, 

przy czasie 0,3 s przewyższenie jest już tylko około 29% (rys. 13) Skrócenie czasu 

narastania momentu skutkuje znaczną wartością przewyższenia wartości ustalonej 

momentu przy przyjętych do obliczeń wartościach parametrów pojazdu. Dla pojazdu 

inwalidzkiego znaczące wartości przewyższenia powodują nieprzyjemne odczucia 

niepełnosprawnych i dlatego należałoby przyjąć, że czas narastania momentu napę-

dowego podczas ruszania z miejsca powinien być możliwie długi, co pozostaje  

w sprzeczności z trwałością sprzęgła. Autorzy proponują na podstawie przeprowadzo-

nej symulacji przyjęcie 0,3 s jako minimalnego czasu załączania sprzęgła podczas 

ruszania z miejsca. 

4. Wnioski 

1. Opracowany prosty model układu napędowego dla potrzeb opisania procesu ru-

szania z miejsca pojazdu zapewniła dobrą zgodność wyników symulacji z wynikami 

badań doświadczalnych. 

2. Prędkość narastania momentu sprzęgła ma istotny wpływ na przebiegi przy-

spieszeń wzdłużnych pojazdu podczas ruszania z miejsca i jest jednym  z  najważniej-
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szych czynników, który należy uwzględniać przy kształtowaniu charakterystyki auto-

matu sprzęgłowego. 

3. Automat sprzęgłowy powinien posiadać możliwość regulacji wartości prędko-

ści narastania momentu sprzęgła, aby komfort przy ruszaniu z miejsca był zapewnio-

ny. 
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Analysis of drive line loads during starting process of vehicle equipped  

with automatic clutch 

S u m m a r y 

Experimental test results of the drive line loads during starting of vehicle equipped with automatic 

clutch for disabled people are presented in this article. The simplified mathematical model of vehicle with 

drive line was worked out. The simulation tests that were carried out confirmed that assumptions and 

simplifications applied in the model were appropriately chosen.  Simulation of vehicle starting process for 

different velocities of increase drive moment was carried out. The results proved that this velocity is one 

of the most important parameters for vehicle starting comfort and must be selected meticulously. 
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