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Celem pracy było zbudowanie pojazdu w skali 1:8 oraz przeprowadzenie badań oceny 
możliwości realizacji wybranych manewrów z jego wykorzystaniem. Niezbędne było 
wykonanie pomiarów przyspieszeń, podczas kolejnych cykli od ruszenia pojazdu do jego 
zatrzymania, co pojazd wykonał w zautomatyzowany sposób dzięki układowi sterującemu 
Arduino Mega 2560.

Aby zrealizować postawiony cel należało m.in:
· dokonać przeglądu problematyki badań drogowych pojazdów,
· przeglądu problematyki zastosowania pojazdów w skali w badaniach układów 

sterowania ruchem pojazdu,
· opracować założenia i koncepcję pojazdu w skali,
· wykonać projekt z dokumentacją oraz przedstawić jego realizację techniczną,
· przeprowadzić badania z wykorzystaniem pojazdu.

WSTĘP

PROBLEMATYKA BADAŃ DROGOWYCH I ZASTOSOWANIA POJAZDÓW 
W SKALI W BADANIACH UKŁADÓW STEROWANIA RUCHEM

W tej części pracy:
· wykazano stopień skomplikowania i trudności 

w prowadzonych powszechnie badaniach,
· opisano ich specyfikę przy wykorzystaniu pojazdów 

w skali,
· wskazano możliwości i zalety ich wykorzystania 

w rozwoju układów sterowania pojazdami 
zautomatyzowanymi i autonomicznymi.

REALIZACJA TECHNICZNA PROJEKTU

Pojazd stworzono na bazie zakupionych części, ponadto niektóre elementy zostały 
wykonane jako nowe, aby był zgodny z ogólną koncepcją. Elementy, które nie były 
bezpośrednio dostępne do zakupu w wymaganym kształcie i wymiarach, wytworzone zostały 
na drukarkach 3D. Wszystkie elementy mechaniczne zmontowano w sposób ukazany w 
modelu geometrycznym CAD, a urządzenia elektryczne i elektronikę - w ich schematach.

Odtworzenie pojazdu umożliwia opracowany projekt i dokumentacja do pojazdu 
składające się ze:

· schematów połączenia urządzeń elektrycznych i elektroniki,
· modelu geometrycznego CAD pojazdu,
· kodu sterującego pojazem poprzez płytkę mikrokontrolera Arduino Mega 2560 ,
· specyfikacji technicznej poszczególnych elementów.

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I PROJEKTU POJAZDU BADANIA Z WYKORZYSTANIEM POJAZDU

Ich celem było praktyczne przetestowanie prawidłowości działania oraz przydatności 
konstrukcji i opracowanego algorytmu sterowania pojazdem. Zrealizowano je poprzez próby 
rozpędzania i hamowania pojazdu, wraz z pomiarem przyspieszenia w trzech osiach. 
Przejazdy odbyły się na dwóch nawierzchniach o różnych właściwościach: kostce brukowej 
oraz drewnianym parkiecie

WNIOSKI

1. W ośrodkach naukowych prowadzone są zróżnicowane badania drogowe pojazdów i każde z nich 
posiada specyficzne wymagania do spełnienia oraz trudności np. z zapewnieniem bezpieczeństwa dla 
uczestników badań lub ruchu drogowego czy dużymi kosztami. Jednym ze sposobów na zmniejszenie 
wpływu ich wad na proces badawczy jest zastosowanie pojazdów w skali oraz istnieje zależność 
między ich użyciem podczas badań, a zmniejszeniem potrzeb czasowych, redukcją kosztów, 
zwiększeniem ich elastyczności i powtarzalności.

2. Opracowanie założeń i koncepcji pojazdu ukazało, że należy uwzględnić wiele aspektów podczas 
planowania jego budowy, istnieje duża ilość możliwych do zastosowania urządzeń. których wybór 
okaże się właściwy lub nie dopiero po przeprowadzeniu praktycznych badań.

3. Zastosowanie CAD w projektowaniu oraz wykorzystanie druku 3D do wytwarzania części, ułatwiło i 
przyspieszyło proces budowy pojazdu. 

4. Badania z jego wykorzystaniem przyczyniły się do poznania sposobu działania poszczególnych 
elementów. Wyniki pomiarów przyspieszenia umożliwiły odróżnienie na podstawie utworzonych 
wykresów poszczególnych prób zgodnie z obserwacjami. 

5. Budowa pojazdu umożliwia łatwą modyfikację, a na podstawie zdobytych doświadczeń, doskonalić 
go można pod względem konstrukcyjnym i funkcjonalnym co umożliwi prowadzenie bardziej 
zaawansowanych badań drogowych oraz zdobywanie dokładniejszych wyników pomiarów.

Model geometryczny CAD pojazdu Pokrywa nadwozia skanowana w Instytucie

Robotów i Konstrukcji Maszyn

Schemat poglądowy połączenia 

urządzeń elektrycznych i elektroniki

Interfejs Arduino IDE z opracowanym

kodem sterującym dla mikrokontrolera

Elementy obudowy napędu wydrukowane

w Instytucie Pojazdów i Transportu

Widok zmontowanego podwozia pojazdu

Zarejestrowane przebiegi przyspieszeń pojazdu przed i po ich przefiltrowaniu (po lewej)

oraz układ czujnika przyspieszenia Analog Devices ADXL 345 (po prawej)
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