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W artykule przedstawiono analiz� kinematyczn� mechanizmu zwrotniczego z z�batkow�

przekładni� kierownicz�. Stosuj�c płaski i przestrzenny model mechanizmu zwrotniczego wyzna-

czono charakterystyki kinematyczne, szczególnie odchyłki k�tów skr�tu kół (tzw. bł�dy Acker-

manna) w funkcji skr�tu koła jezdnego. W analizie płaskiego modelu mechanizmu zwrotniczego 

zastosowano numeryczne rozwi�zanie równa� kinematyki, natomiast w analizie przestrzennego 

modelu program Pro/Engineer. Zaprezentowano zró�nicowane charakterystyki kinematyczne, 

które otrzymano przy u�yciu płaskiego i przestrzennego modelu mechanizmu zwrotniczego.  

1. Wst�p 

Analiza kinematyczna mechanizmu zwrotniczego, który wraz z mechanizmem 

kierowniczym i opcjonalnie z mechanizmem wspomagaj�cym tworzy układ kierowni-

czy w poje�dzie, pozwala okre�li� wa�ne dla kierowalno�ci pojazdu charakterystyki 

kinematyczne zwi�zane ze skr�tem kierowanych kół jezdnych. W pracy wyznaczono 

charakterystyki kinematyczne dla popularnego mechanizmu zwrotniczego z z�batko-

w� przekładni� kierownicz�, stosuj�c płaski i przestrzenny model tego mechanizmu. 

Płaskie modele mechanizmów zwrotniczych, nie uwzgl�dniaj�ce k�tów pochylenia  

i wyprzedzenia osi zataczanie zwrotnic s� powszechnie prezentowane w literaturze 

przedmiotu. Celem pracy jest ukazanie ró�nic wyst�puj�cych w charakterystykach 

kinematycznych wybranego mechanizmu zwrotniczego wyznaczonych przy zastoso-

waniu płaskiego i przestrzennego modelu. 

Stworzenie i upowszechnienie si� technologii informatycznej umo�liwiło stoso-

wanie w badaniach kinematyki mechanizmów zwrotniczych rozbudowanych metod 

analitycznych, np. [1]. Stosowanie takich metod wymaga zbudowania i uruchomienia 

własnego programu obliczeniowego do numerycznego rozwi�zywania równa� kine-

matyki mechanizmu zwrotniczego, co w odniesieniu do przestrzennych modeli me-

chanizmów zwrotniczych, zwykle sprz��onych z niezale�nym zawieszeniem, mo�e 

by� czasochłonne. Skutecznym, wydajnym i wszechstronnym narz�dziem, które mo�e 

uzupełni� lub zast�pi� dotychczasowe metody analizy kinematycznej mechanizmów 

zwrotniczych, zwłaszcza prowadzone przy zastosowaniu przestrzennych modeli, s�
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systemy CAD/CAE (Computed Advanced Design/Computed Advanced Engineering), 

tj. zaawansowane programy komputerowego wspomagania projektowania i analizy 

in�ynierskiej. Jednym z takich systemów, który wykorzystano w pracy, jest oprogra-

mowanie Pro/Engineer ameryka�skiej firmy Parametric Technology Corporation, 

stosowane nie tylko w przemy�le, ale równie� w o�rodkach akademickich [2]. 

Pro/Engineer zawiera m.in. zintegrowany moduł obliczeniowy Pro/Mechanism, który 

umo�liwia wykonanie ró�norodnych analiz zło�onych układów mechanicznych, m.in. 

trójwymiarow� analiz� kinematyczn� mechanizmu zwrotniczego.  

2. Charakterystyki kinematyczne mechanizmu zwrotniczego 

Poni�ej przedstawiono charakterystyki kinematyczne, które w funkcji skr�tu kół 

jezdnych okre�laj� zmienno�� głównych parametrów kinematycznych mechanizmu 

zwrotniczego, tj. odchyłek skr�tu kół kierowanych (tzw. bł�dów mechanizmu zwrot-

niczego), zbie�no�ci kół kierowanych (k�ta zbie�no�ci) i przeło�enia kinematycznego 

mechanizmu zwrotniczego. Stosowanie poj�cia „bł�d” (np. bł�d mechanizmu zwrotni-

czego, czy bł�d Ackermanna) do nazywania immanentnej wła�ciwo�ci konstrukcyjnej 

mechanizmu zwrotniczego mo�e budzi� w�tpliwo�ci wobec ogólnego znaczenia tego 

poj�cia, jako pewnej nieprawidłowo�ci daj�cej si� wyeliminowa� [3]. Wobec powy�-
szego, zamiast poj�cia „bł�d”, zastosowano w pracy poj�cie „odchyłka” (np. odchyłka 

k�ta skr�tu kół jezdnych, czy Ackermann deviations [4]), odnosz�ce si� do danej wła-

�ciwo�ci nieusuwalnej. Wskazane charakterystyki kinematyczne mog� by� uzupełnia-

ne poprzez uwzgl�dnienie wpływu ruchów zawieszenia, zarówno pionowych, wynika-

j�cych ze skoku koła jezdnego, jak i poziomych, wynikaj�cych z elastokinematyki 

zawieszenia. Przedstawienie pełnej grupy charakterystyk wykracza jednak poza przy-

j�ty w pracy zakres.  

2.1. Odchyłka k�ta skr�tu koła kierowanego 

Odchyłka ∆βi k�ta skr�tu i-tego koła kierowanego (gdzie indeksy: i=1 dla koła 

jezdnego przedniego lewego, i=2 dla koła jezdnego przedniego prawego) jest ró�nic�
pomi�dzy rzeczywistym k�tem skr�tu βi tego koła, który wynika z konstrukcji danego 

mechanizmu zwrotniczego (jako modelu lub rzeczywistego obiektu), a teoretycznym 

k�tem skr�tu βiT tego koła [5], tj.: 

iTii βββ −=∆                  (1) 

Teoretyczna kinematyka skr�tu kół pojazdu, z której wynika definicja teoretycznego 

k�ta skr�tu koła jezdnego, jest okre�lana dla uproszczonego płaskiego modelu pojaz-

du, rozpatrywanego w rzucie na płaszczyzn� podło�a i przy zało�eniu powolnego 

ruchu pojazdu, co umo�liwia pomini�cie w analizie k�tów znoszenia opon i przyj�cie 

sztywnego modelu koła jezdnego. Dla takiego modelu pojazdu teoretyczne k�ty skr�tu 

kół jezdnych s� okre�lane poprzez wprowadzenie warunku wspólnego �rodka chwilo-

wego obrotu pojazdu i kół jezdnych co powoduje, �e k�ty skr�tu kół kierowanych, 

prawych i lewych, b�d� odpowiednio ró�ne i koła jezdne b�d� si� toczy� bez po�lizgu. 
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Teoretyczne ustawienie kół jezdnych, jest nazywane w literaturze, zwłaszcza anglosa-

skiej geometri� Ackermanna (we francuskiej geometri� Jeantauda). W przypadku 

pojazdu czterokołowego z przednimi kołami kierowanymi, teoretyczny k�t skr�tu koła 

prawego β2T w funkcji k�ta skr�tu koła lewego β1 mo�e by� zdefiniowany za pomoc�
zale�no�ci: 

( )( )[ ]11

12

−−
+= LatgarctgT ββ          (2) 

lub teoretyczny k�t skr�tu koła lewego β1T w funkcji k�ta skr�tu koła prawego β2 za 

pomoc� zale�no�ci: 

( )( )[ ]11

21

−−
−= LatgarctgT ββ          (3) 

gdzie: 

a- rozstaw osi obrotu zwrotnic w płaszczy�nie drogi,  

b- rozstaw osi kół jezdnych. 

Zale�no�� (2) okre�laj�ca teoretyczny k�t skr�tu β2T odpowiada pozycji chwilowego 

�rodka obrotu okre�lonej przez k�t β1 skr�tu lewego koła (o� obrotu własnego tego 

koła) i osie obrotów własnych tylnych kół jezdnych (rys. 1). Zale�no�� (3) odpowiada 

pozycji chwilowego �rodka obrotu okre�lonej przez k�t β2 skr�tu prawego koła jezd-

nego (o� obrotu własnego tego koła) i osie obrotu tylnych kół jezdnych. 
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Rys. 1. Odchyłki skr�tu ∆β2  koła 2 na tle teoretycznego i rzeczywistego skr�tu koła 2. 

Fig. 1. Ackermann deviations of the turn of wheel 2 relating to the theoretical and real turn of wheel 2. 

Stosowane w samochodach mechanizmy zwrotnicze nie pozwalaj� w pełni spełni�
wymaga� okre�lonych powy�szymi zale�no�ciami (2, 3), co powoduje wytworzenie 

odchyłek k�tów skr�tu kół jezdnych (1). Zbiór odchyłek skr�tu danego koła kierowa-

nego w funkcji skr�tu koła s�siedniego mo�na przedstawi� w postaci krzywej, która 

wskazuje charakter i zakres nierealizowania przez dany mechanizm zwrotniczy po-

prawnej kinematyki skr�tu kół.  

2.2. Zbie�no�� kół jezdnych 

Zbie�no�� statyczna jest okre�lana dla kół jezdnych ustawionych symetrycznie 

wzgl�dem wzdłu�nej płaszczyzny symetrii pojazdu [6]. W czasie skr�tu zbie�no�� kół 

kierowanych (ró�nica k�tów skr�tu kół jezdnych wg [7]) zmienia si�. Zbie�no�� kół  
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w czasie skr�tu, oznaczon� w pracy jako zb, odnoszon� do rzeczywistych k�tów skr�-
tu β1, β1, tj. wynikaj�cych z kinematyki trapezowego mechanizmu zwrotniczego, 

mo�na przedstawi� za pomoc� zale�no�ci:  

21 ββ −=zb ,         (4) 

a w odniesieniu do teoretycznych k�tów skr�tu (przykładowo w odniesieniu do teore-

tycznego k�ta skr�tu β2T) za pomoc� zale�no�ci, któr� nazwano w pracy zbie�no�ci�
teoretyczn� w czasie skr�tu, tj.:  

TTzb 212 ββ −=          (5) 

Bior�c pod uwag� powy�sze zale�no�ci, (4), (5), mo�na okre�li� zwi�zek teoretycznej 

i rzeczywistej zbie�no�ci w czasie skr�tu z odchyłkami k�tów skr�tu za pomoc� zale�-
no�ci: 

22 β∆−=− Tzbzb           (6) 

Zale�no�� (6) wskazuje, �e odchyłka k�tów skr�tu koła jezdnego mo�e by� okre�lona 

równie� jako ró�nica pomi�dzy rzeczywist� a teoretyczn� zbie�no�ci� kół w czasie 

skr�tu. 

2.3. Przeło�enie kinematyczne 

Zgodnie z ogóln� definicj�, przeło�enie kinematyczne układu kierowniczego jest 

ilorazem k�ta obrotu koła kierownicy do �redniego (�rednia arytmetyczna) k�ta skr�tu 

kół kierowanych [8]. W przypadku zastosowania w układzie kierowniczym z�batko-

wej przekładni kierowniczej, która na wyj�ciu nie ma elementu obrotowego, jak np. 

wyj�ciowy wał główny przekładni �rubowo-kulkowej, przeło�enie mechanizmu 

zwrotniczego mo�na okre�li� jako iloraz k�ta obrotu koła z�batego przekładni, współ-

pracuj�cego z listw� z�bat� do �redniego k�ta skr�tu kół kierowanych (w istocie jest to 

przeło�enie układu kierowniczego). Przyjmuj�c zatem promie� podziałowy koła z�ba-

tego Rz i wyznaczaj�c z zale�no�ci kinematycznych przemieszanie listwy z�batej ∆d 

w czasie skr�tu, przeło�enie kinematyczne takiego mechanizmu mo�na okre�li�  
w funkcji �redniego skr�tu kół kierowanych za pomoc� zale�no�ci: 

( ) 2/* 21 ββ +

∆
=

Rz

d
ik          (7) 

3. Analiza kinematyczna wybranego mechanizmu zwrotniczego 

Najstarsz� metod� wyznaczania jednej z podstawowych charakterystyk mechani-

zmu zwrotniczego, tj. krzywej odchyłek skr�tu kół kierowanych jest metoda graficzna 

Jeantauda (opracowana na pocz�tku ubiegłego wieku), która odnosi si� do graficznego 

okre�lenia teoretycznej kinematyki skr�tu kół pojazdu. W swojej klasycznej formie 

metoda ta opiera si� na zało�eniu płaskiego modelu mechanizmu zwrotniczego i jest 

zorientowana na mechanizm zwrotniczy z pojedynczym poprzecznym dr��kiem kie-

rowniczym [9, 10]. Ogólnie rzecz bior�c, metoda Jeantauda polega na wykre�lnym 
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zbudowaniu zbioru punktów przeci�cia si� ramion odpowiednich k�tów, które to ra-

miona s� wyznaczane w odniesieniu do kolejno wzrastaj�cych rzeczywistych k�tów 

skr�tu kół kierowanych. Sporz�dzony wykre�lnie na planie mechanizmu zwrotniczego 

zbiór punktów, zlokalizowany w pobli�u referencyjnej dla tej metody linii (która jest 

miejscem przeci�cia si� ramion teoretycznych k�tów skr�tu kół jezdnych), pozwala 

aproksymowa� krzyw� odchyłek. U�ycie tej metody do analizy przestrzennych modeli 

mechanizmów zwrotniczych wymaga jej odpowiedniej modyfikacji [11] i mo�e by�
dzi� wspomagane programem CAD. 

W pracy zastosowano do analizy płaskiego modelu mechanizmu zwrotniczego 

metod� analityczn�, a do analizy modelu przestrzennego oprogramowanie 

Pro/Engineer. W zbudowanych modelach przyj�to idealn� sztywno�� składowych 

elementów mechanizmu zwrotniczego i brak luzów w ich poł�czeniach ruchowych.  

W obliczeniach zastosowano parametry mechanizmu zwrotniczego (rys. 2):  

α - k�t odchylenia ramienia zwrotnicy,  

c  - długo�� ramienia zwrotnicy,  

d  - długo�� listwy z�batej,  

e  - odległo�� listwy z�batej od linii ł�cz�cej punkty przebicia osi obrotu zwrotnic 

z płaszczyzn� drogi. 

Warto�ci parametrów geometrycznych przedstawiono w tabeli 1, przy czym warto�ci 

pozostałych parametrów, np. długo�� b dr��ka kierowniczego, były obliczane w toku 

symulacji. 

Tabela 1.  Warto�ci parametrów geometrycznych zastosowane w obliczeniach. 

Table 1.  Geometrical parameters applied in calculations. 

a [m] L [m] α [rad] c [m] d [m] e[m] Rz [m] 

1,49 2,48 0,384 0,2 0,6 0,185 0,01 

3.1. Analiza kinematyczna mechanizmu zwrotniczego przy zastosowaniu modelu płaskiego 

Na rysunek 2 przedstawiono przyj�ty do analizy płaski model mechanizmu zwrot-

niczego z z�batkow� przekładni� kierownicz�, zlokalizowan� za osi� kół jezdnych.  

W modelu tym, podobnie jak w klasycznej metodzie Jeantauda nie uwzgl�dniono 

k�tów wyprzedzenia i pochylenia osi obrotu zwrotnic. 

a

d

e

b

c

α+β1

γ1 γ2

α+β2

Rys. 2. Płaski model mechanizmu zwrotniczego z z�batkow� przekładni� kierownicz�.  
Fig. 2. The plain model of a steering linkage with rack and pinion. 
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Dla przyj�tego modelu okre�lono równania kinematyki:  

( ) ( )
( )
( )�

�

�
�

�

=−⋅++⋅
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=−+⋅+⋅++⋅++⋅
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γγβαβα

   (8) 

Przy wykorzystaniu zbudowanego programu komputerowego, uwzgl�dniaj�cego rów-

nania (1), (2), (4), (5), (7), (8), wyznaczono za pomoc� oblicze� numerycznych odpo-

wiednie charakterystyki kinematyczne, które przedstawiono na rysunkach 5, 6, 7. 

3.2. Analiza kinematyczna mechanizmu zwrotniczego przy zastosowaniu modelu przestrzennego

Stosuj�c program Pro/Engineer
1
 zbudowano przestrzenny model mechanizmu 

zwrotniczego z z�batkow� przekładni� kierownicz� poł�czony z modelem niezale�ne-

go zawieszenia przednich kół jezdnych. Pozycj� i długo�� dr��ków kierowniczych 

okre�lono graficznie (rys. 3), przy zadanej lokalizacji chwilowego �rodka obrotu 

zwrotnicy wzgl�dem ramy pojazdu i z uwzgl�dnieniem warunków poprawnej kinema-

tycznie współpracy dr��ków kierowniczych z elementami wodz�cymi zawieszenia 

[7]. Model mechanizmu zwrotniczego i zawieszenia zespolono z modelem pojazdu  

(a raczej podwozia), w którym przyj�to zale�ne zawieszenie tylnych kół jezdnych, 

elementy spr��yste, tłumi�ce oraz sztywne koła jezdne. Bryły reprezentuj�ce ram�, 
elementy zawieszenia, koła jezdne, zwrotnice, dr��ki kierownicze, listw� z�bat� zosta-

ły odpowiednio poł�czone ze sob� za pomoc� wi�zów kulistych, płaskich obrotowych 

i suwliwych. 

Rys. 3.   Okre�lenie pozycji i długo�ci dr��ka kierowniczego - widok fragmentu analizy (Pro/Engineer). 

Fig. 3.  Determining the location and lengths of the truck rod - view of the fragment of analysis 

(Pro/Engineer). 

                                                
1
  Wildfire 3.0, wersja edukacyjna. 
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Wprowadzono k�t pochylenia osi obrotu zwrotnicy o warto�ci 0,262 rad (15 deg) oraz 

k�t wyprzedzenia osi obrotu zwrotnic o warto�ci 0,087 rad (5 deg).  Badania symula-

cyjne zaprogramowano w module obliczeniowym Pro/Mechanism, uwzgl�dniaj�c 

równania (1), (2), (4), (5), (7). Wymuszenie kinematyczne przyło�ono do listwy z�ba-

tej, programuj�c skr�t kół jezdnych w lew� i praw� stron�, w zakresie od –0,39 rad do 

0,55 rad. Badania symulacyjne ruchu wykonano dla wyodr�bnionego modelu mecha-

nizmu zwrotniczego z zawieszeniem oraz dla modelu pojazdu stoj�cego na poziomej 

płaszczy�nie i dodatkowo, przy zwi�kszaj�cym si� obci��eniu pojazdu, powoduj�cym 

obni�enie si� przedniego zawieszenia o 84 mm (rys. 4). Badania wyodr�bnionego  

z pojazdu modelu mechanizmu zwrotniczego z zawieszeniem wykonano przy unieru-

chomionym zawieszeniu i zerowym k�cie wyprzedzenia osi obrotu zwrotnicy. Uzy-

skane wyniki bada� przedstawiono na rysunkach 5, 6, 7. 

Odchyłki ∆β2 skr�tu prawego koła jezdnego w funkcji skr�tu lewego koła przed-

stawiono (rys. 5) dla całego zakresu skr�tu i w odniesieniu do okre�lonych w pracy 

modeli mechanizmu zwrotniczego. Zgodnie z przyj�tym globalnym układem współ-

rz�dnych, wg ISO, dodatnie warto�ci β1 odpowiadaj� skr�towi kół jezdnych w lew�,  
a ujemne w praw� stron�. Krzywa odchyłek skr�tu kół jest funkcj� trygonometryczn�
[12], niesymetryczn� wzgl�dem osi rz�dnych. Przy symetrycznej konfiguracji zawie-

szenia i mechanizmu zwrotniczego wzgl�dem płaszczyzny symetrii pojazdu krzywe 

odchyłek dla obu kół kierowanych s� podobne. Krzywa odchyłek skr�tu kół pozwala 

oceni� poprawno�� doboru danego mechanizmu zwrotniczego do pojazdu. Zwykle 

koła jezdne w czasie skr�tu w praw� i lew� stron� mog� uzyska� tylko dwukrotnie 

wzajemne ustawienie zgodne z teoretycznym, co dla przyj�tych warto�ci parametrów 

(tabela 1) wyra�nie przedstawia krzywa odchyłek uzyskana dla płaskiego modelu 

mechanizmu zwrotniczego (rys. 5 – linia przerywana). 

Rys. 4. Model przestrzenny pojazdu zastosowany w analizie, zrzuty ekranu przy symulacji skr�tu kół 

kierowanych i wzrastaj�cym obci��eniu pojazdu (Pro/Engineer). 

Fig. 4. Solid model of the vehicle used in analysis; the screenshots at turns of wheels and rising load the 

vehicle (Pro/Engineer). 
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Wyst�powanie odchyłek skr�tu kół przy du�ych skr�tach kół jest niekorzystne dla 

trwało�ci opon, nawierzchni drogi, zu�ycia paliwa. Słyszalne czasem piski opon  

w czasie manewrowania pojazdem mog� �wiadczy� o wyst�powaniu znacznych od-

chyłek skr�tu kół kierowanych. Natomiast stosowanie dobranych odchyłek przy nie-

wielkich k�tach skr�tu kół jezdnych polepsza kierowalno�� pojazdu [7]. W dzisiej-

szych samochodach tzw. geometria Ackermanna w zakresie małych k�tów skr�tu kół 

jezdnych celowo nie jest �ci�le stosowana [13].  

Porównuj�c krzywe odchyłek dotycz�ce tego samego mechanizmu zwrotniczego  

i wyznaczone przy zastosowaniu płaskiego i przestrzennego modelu mechanizmu 

zwrotniczego mo�na stwierdzi� znaczne ró�nice. Ró�nice te wynikaj� z nie uwzgl�d-

nienia w płaskim modelu k�tów pochylenia i wyprzedzenia osi obrotu zwrotnic. 

W przypadku krzywej odchyłek otrzymanej przy zastosowaniu płaskiego modelu (li-

nia przerywana) zakres dodatnich odchyłek jest wi�kszy, a odchyłki przy kra�cowych 

skr�tach kół s� znacznie mniejsze; w przedstawionym przykładzie prawie pi�ciokrot-

nie w stosunku do krzywej otrzymanej przy zastosowaniu modelu przestrzennego (ok. 

-0,01 rad wzgl�dem ok. –0,05 rad). Relatywnie niewielkie zró�nicowanie krzywych 

odchyłek k�tów skr�tu kół uzyskano dla modelu mechanizmu zwrotniczego analizo-

wanego osobno (linia „3D”), kiedy przyj�to zerowy k�t wyprzedzenia i dla modelu 

mechanizmu zwrotniczego w poje�dzie (linia „3D_pojazd”), kiedy w analizie kinema-

tycznej k�t wyprzedzenia osi obrotu zwrotnicy został uwzgl�dniony. Przedstawiona 

dodatkowo krzywa odchyłek skr�tu kół uzyskana dla modelu przestrzennego i przy 

wzrastaj�cym ugi�ciu elementów zawieszenia (linia „3D_pojazd_M”) uwidacznia 

wyra�ne uzale�nienie odchyłek k�tów skr�tu kół od obci��enia pojazdu. 
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Rys. 5. Odchyłki skr�tu ∆β2 wyznaczone przy zastosowaniu ró�nych modeli mechanizmu zwrotniczego: 

płaskiego („2D”), przestrzennego („3D”) i przestrzennego w zespole z pojazdem („3D_pojazd”). Dodat-

kowo przedstawiono odchyłki wyznaczone przy wzro�cie obci��enia pojazdu („3D_pojazd_M”). 

Fig. 5. Ackermann deviations  ∆β2  gotten at using different models of the steering linkages: plain ("2D"), 

solid ("3D") and solid connected with vehicle ("3D_pojazd"). Additionally the Ackermann de-

viations determined at increasing loading the vehicle is shown ("3D_pojazd_M"). 
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Rys. 6. Zbie�no�ci kół w funkcji skr�tu koła 1: teoretyczna („2D/3D_teor”) oraz rzeczywiste, uzyskane 

przy zastosowaniu płaskiego modelu („2D”) i przestrzennego modelu („3D”). 

Fig. 6. The toe-in in the function of the turn of the wheel: theoretical ("2D/3D_teor"), real determined at 

using the plain model ("2D") and determined at using the solid model ("3D").
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Rys. 7. Przeło�enia kinematyczne w funkcji �redniego k�ta skr�tu kół uzyskane przy zastosowaniu mode-

lu mechanizmu zwrotniczego płaskiego („2D”), przestrzennego („3D_pojazd”) i przy wzrastaj�cym 

obci��eniu pojazdu („3D_pojazd_M”). 

Fig. 7. Kinematics gear ratios in the function of the average angle of the turn of wheels gotten at applying 

different models of the steering linkages: plain ("2D"), solid ("3D_pojazd") and at increasing load the 

vehicle ("3D_pojazd_M". 

Na rysunku 6 przedstawiono krzywe zbie�no�ci kół w funkcji skr�tu β1 na tle 

zbie�no�ci teoretycznej, spełniaj�cej �ci�le zale�no�� (5). Zgodnie z geometri� trape-

zowego mechanizmu zwrotniczego zbie�no�� kół przybiera coraz wi�ksz� warto��
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ujemn� (rozbie�no��). Zbie�no�ci wyznaczone dla modelu płaskiego i przestrzennego 

wykazuj� wyra�ne zró�nicowanie, zwłaszcza przy kra�cowych skr�tach kół, gdzie 

rozbie�no�� kół wyznaczona przy zastosowaniu płaskiego modelu jest mniejsza o 0.04 

rada od tej wyznaczonej przy zastosowaniu przestrzennego modelu mechanizmu 

zwrotniczego. 

Na rysunku 7 przedstawiono przeło�enia kinematyczne mechanizmu zwrotniczego 

w funkcji �redniego k�ta skr�tu kół kierowanych, uzyskane przy zastosowaniu pła-

skiego i przestrzennego modelu mechanizmu zwrotniczego z z�batkow� przekładnia 

kierownicz�. Graniczne zmienno�ci tych przeło�e� s� typowe dla takiego rodzaju me-

chanizmu [7], jednak ró�ne dla modelu płaskiego i przestrzennego. W prezentowa-

nych przypadkach, zmienno�ci te osi�gaj� warto�ci ok. 7% w odniesieniu do modelu 

płaskiego i ok. 11% w odniesieniu do modelu przestrzennego. Wyra�ne zró�nicowanie 

przeło�e� wyznaczonych dla modelu płaskiego i przestrzennego wynika z nie-

uwzgl�dnienia w płaskim modelu k�tów odchylenia od pionu osi obrotu zwrotnicy,  

a zwłaszcza k�ta pochylenia osi obrotu zwrotnicy. Warto�� tego zró�nicowania, wy-

nosz�ca w prezentowanym przykładzie w obszarze zerowego k�ta skr�tu ok. 0,6 rada, 

odpowiada czynnikowi uwzgl�dniaj�cemu to pochylenie (18,54*cos(15
0
) = 17,92). 

Dodatkowo przedstawiono krzyw� ukazuj�c� istotny wpływ obci��enia pojazdu na 

przeło�enie kinematyczne rozpatrywanego mechanizmu zwrotniczego, co wynika ze 

zmieniaj�cej si� pod wpływem obci��enia konfiguracji elementów wodz�cych zawie-

szenia, w tym k�ta pochylenia osi obrotu zwrotnicy.  

Przykładem szczególnej charakterystyki kinematycznej mechanizmu zwrotniczego 

jest obszar roboczych przemieszcze� wybranych cz��ci mechanizmu zwrotniczego, 

np. dr��ka kierowniczego i zwrotnicy (rys. 8). Analiza takiego obszaru umo�liwia 

m.in. wyeliminowanie ewentualnych interferencji z innymi cz��ciami pojazdu.  

Rys. 8.  Obszar przemieszcze� dr��ka kierowniczego i zwrotnicy w czasie skr�tu kół i zwi�kszaj�cego si�
obci��enia pojazdu (Pro/Engineer). 

Fig. 8. Motion envelopes of the truck rod and stub axle obtained at turns of wheels and increasing load 

the vehicle (Pro/Engineer). 



Analiza kinematyczna mechanizmu zwrotniczego 155

4. Podsumowanie

Analiza kinematyczna mechanizmu zwrotniczego, która w odniesieniu do geome-

trii Ackermanna ma na celu mo�liwie pełne zminimalizowanie odchyłek skr�tu kół 

kierowanych jest szczególnie istotna dla pojazdów cz�sto manewruj�cych i poruszaj�-
cych si� z ograniczon� pr�dko�ci�, np. taksówek czy miejskich pojazdów dostawczych 

[13]. Zastosowanie w analizie przestrzennych modeli mechanizmów zwrotniczych 

zwykle sprz��onych z niezale�nym zawieszeniem, zamiast płaskich, przybli�a do rze-

czywisto�ci uzyskane wyniki. Stwierdzono, �e charakterystyki kinematyczne mecha-

nizmu zwrotniczego, np. odchyłki k�tów skr�tu kół kierowanych, okre�lone przy za-

stosowaniu płaskiego i przestrzennego modelu  danego mechanizmu zwrotniczego 

mog� si� znacznie ró�ni�, w zale�no�ci od warto�ci k�tów wyprzedzenia i pochylenia 

osi zwrotnicy. Mo�na wyrazi� opini�, �e im wi�ksze jest odchylenie od pionu osi ob-

rotu zwrotnicy tym bardziej zasadne jest stosowanie modelu przestrzennego w analizie 

mechanizmu zwrotniczego. Niezwykle pomocne w takiej analizie s� systemy 

CAD/CAE, np. oprogramowanie Pro/Engineer, które z powodzeniem zostało zasto-

sowane w pracy. Istotnym plusem takich systemów, obok wielu innych, np. efektyw-

nej i efektownej wizualizacji wyników, jest automatyczne generowanie i rozwi�zywa-

nie równa� ruchu, co znacznie ułatwia i  przyspiesza wszelk� analiz� zło�onych ukła-

dów mechanicznych.  

Przedstawione w artykule wyniki dotycz� mechanizmu zwrotniczego z z�batkow�
przekładni� kierownicz�. W przypadku innych rodzajów mechanizmów zwrotniczych 

uzyskano przy analogicznej analizie kinematycznej podobne wyniki, których jednak 

ze wzgl�du na przyj�ty zakres nie zawarto w przedstawionym artykule. Wyniki pracy 

wymagaj� weryfikacji do�wiadczalnej, jak równie� zach�caj� do dalszych bada�.  
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Kinematics analysis of a steering linkage

S u m m a r y  

The paper deals with kinematics of the automotive steering linkage with rack and pinion. Kinematics 

characteristics of the steering linkage, especially Ackermann deviations as the function of the turn of 

wheel, were determined  using the plain and solid model of steering linkages. A numerical solution of  

kinematics equation has been applied in analysis of the plain model and the Pro/Engineer software in 

analysis of the solid model. Diversified characteristics of kinematics which were gotten at using the plain 

and solid models of a steering linkages were presented 


