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summary of PhD d|$ońat|on |n Po||śh:

ce|em pracy jest opracowanie metody oraz mobi|nego u|zqdzenia do badania opon' Uządzenie
umoż|iwia badanie właściwości opon takich jak sztywność itłumienie w kierunku pionowym oraf
charakterystyki odfiaływania opony z utwardzonym podłożem. charakterystyki definiujące
oddziaływanie opony f pod|ożem są wyznaczane za pomocq piasty do mierzenia sił w ko|e'
Konstrukcja' ka|ibracja oraz algorlm pozwa|ający na wy|iczenie sił w środku koła lównież zostały
opracowane w tej pracy' Myś|ą pŻewodnią w rozwoju mobi|nego ufqdzenia do badania opon jest
mode| 'jednej czwańej pojafdu''

sztywność oraz tłumienie w kierunku pionowym sąwyfnaczone za pomocą dwóch metod' Test fa
pomoca drgań swobodnych po|ega na tym' że koło pŻetacza się p|zez pzeszkodę' która
wzbudza koło do swobodnych drgań. Ten lest służy do idenMkacji wtaściwości opony d|a
wymuszeń o dużel amp|itudfie. Tes| poprzez drgania przypadkowe' w}'wo|ane pop|zez.!,lycząne
nieówności asfaltu' służy do wyznaczania ułaściwoŚci opon d|a wymuszeń o małej amplitudfie'
TŹecia metoda badań opon służy do wyznaczania k|zywych sił bocznych w funkcji kqta
znoszen.a' ce|em tej melody jest wyznaczenie powstawania sił bocfnych w ko|e w stanach
przejŚciowych '

T|zy metody badań potwierdzajq, że jesl moż|iwe badanie mechanicznych właściwoŚc. opoń oraz
charakterystyk ich oddziaływania f podłożem za pomoę jednego ueądzenia' znaczącymi
osiągnięciami vch badań jest budowa piasty mierzącej siły w ko|e' wprowadfenie €mpy
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wfbudfajqcej swobodne drgania zamiast be|ki oraz zastosowanie metody do okreś|enia
dokładności parametrów w metodfie drgań przypadkowych'

summary of Pho dbsońation in Eng|i3h:

The goa| of this research is to deve|op the lire test method and mobi|e tire test rig. The t€st rig
enab|es measuiement of tire propeńies as stiffness and viscous damping in Veńica| direction, and
tire{round characteristics on the asphalt ńgid surface. The tire-ground characteristics are
measured by force and a torque measurement hub. The design, calibration and the algorithm for
ca|cu|ating the forc€s in |he whee| center are also dove|oped in this work' The mobi|e tire test rig
is basod uoon the idea ofa ouańer-vehicle'

The veńica| stiffness and viscous damping are measured by two methods' The test by free
oscillalion where lhe lke rolls over an obstacle and the lest of random vibration where the tire is
excited by road unevenness are used to measure the tire's properties for large and small
excitation amp|itudes respective|y. The third method surveys tirĘround interactions in |atera|
direction in a test called step response of lateral force. The aim of this test is to measure the tire's
capability for transmitting suddenly appearing transienl lateral forces. During this test the forces
are plotted over the wheelslip angle.

The three test methods confirmed that it is possible to measure tire parameteas and lire-ground
characterislics with one mobile tire test rig. The significant achievements of lhis work are; force
measuring hub, excilation ramp instead of beam in tesl by free oscillation, acculacy definition in
the test by random vibration.


