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M

odułowy system pomiarowy przeznaczony jest do badania właściwości jezdnych samochodów dedykowany głównie do testowania pojazdów charakteryzujących się wysoko położonym środkiem masy.
Składa się z konfigurowalnego zestawu czujników do pomiaru parametrów ruchu pojazdu, elektronicznego układu pomiarowo-sterującego i oprogramowania komputerowego. Uzyskiwane wyniki pomiarów charakteryzujące zachowanie samochodu w ruchu podczas odpowiednio dobranych standardowych testów
jezdnych pozwalają na ocenę jego kierowalności i stateczności w ruchu oraz bezpieczeństwa i przydatności do zastosowań specjalnych. System został zbudowany z myślą o badaniach samochodów ciężarowych i pozwala na wykorzystanie zwiększonej liczby czujników pomiarowych ze względu
np. na większą liczbę kół jezdnych, wieloczłonową budowę oraz na
zwiększone odległości pomiędzy poszczególnymi punktami pomiarowymi. Może być wykorzystany do badań parametrów ruchu
pojazdów specjalnych oraz charakterystyk systemów dynamicznych nieposiadających własnych układów pomiarowych sił, prędkości, przyspieszeń itp. (maszyny robocze, roboty, manipulatory,
napędy itp.). Innowacyjną cechą systemu jest wielokierunkowa modułowość pozwalająca na elastyczną konfigurację sprzętową i funkcjonalną aparatury, co umożliwia badanie dużej grupy różnych pojazdów, w tym wykorzystywanych w służbach ratowniczych.

Mierzone i rejestrowane parametry ruchu pojazdu:
 wzdłużna i boczna prędkość jazdy,
 prędkości obrotowe kół jezdnych,
 położenie kątowe i prędkość obrotowa koła kierownicy oraz
przykładany do niej moment siły,
 prędkości obrotowe
i przyspieszenia nadwozia
w trzech prostopadłych do siebie
kierunkach,
 ugięcia zawieszenia kół jezdnych,
 siła nacisku na pedał hamulca.

Schemat typowej konfiguracji systemu pomiarowego
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T

he modular measurement system is intended for tests on driving properties of vehicles, particularly those
with a high centre of mass. It consists of a configurable set of sensors that measure vehicle driving parameters, an electronic measurement and control system, and dedicated software. The results of measurements
taken, that characterise the behaviour of a moving vehicle during properly selected standard driving tests,
enable the assessment of its steerability and stability, as well as its safety and suitability for special applications.
The system is particularly intended for lorries and it allows the application of more measurement sensors required
for investigations on a greater number of wheels, an articulated structure of such vehicles, and a greater distance between individual measurement points. It can be used to test movement parameters of special vehicles and characteristics of dynamic
systems not equipped with own force, velocity, and acceleration
measurement systems (e.g. working machines, robots, manipulators, drives, etc.). An innovative feature of the system is a multi
direction modularity enabling flexible hardware and functionality
configuration of the equipment, which allows one to study a large
group of different vehicles, including those used by emergency
services.
The system enables the user to measure and record the following
driving parameters:
 The longitudinal and lateral speed;
 The rotational speed of the wheels;
 The angular position and rotational speed of the steering
wheel and the torque applied;
 The rotational speed and acceleration in three perpendicular
directions;
 The deflection of wheels;
 The pressure on the brake pedal.

Draft of a typical configuration of
the measurement system
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