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Streszczenie: W pracy przedstawiono skomplikowaną geometrię 3D MCAD usterzenia ogonowego oraz
skrzydeł samolotu sportowego ZODIAC, wygenerowaną celem wykonania na jej podstawie modelu MES
układów. Zaprezentowana geometria jest efektem współpracy Koła Naukowego Solid Edge z Wydziału
Mechanicznego Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy z Wojskowymi Zakładami Lotniczymi Nr 2,
w których rozpoczyna się produkcja seryjna ww. samolotu. Wykonany docelowo model MES układu umożliwi
zmniejszenie masy samolotu z jednoczesnym zachowaniem założonych własności wytrzymałościowych. Model
3D MCAD został wykonany podczas Stażu Naukowego w Zakładzie Mechaniki Ogólnej na Wydziale
Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej.

1. WSTĘP
Koło Naukowe Solid Edge (KNSE) z Wydziału Mechanicznego Akademii Techniczno-Rol-

niczej w Bydgoszczy od chwili swego powstania współpracuje intensywnie z Wojskowymi
Zakładami Lotniczymi Nr 2 w Bydgoszczy, które rozpoczynają obecnie produkcję seryjną
samolotu sportowego ZODIAC. Uważa się, że możliwe jest zmodyfikowanie zapisu
konstrukcji głównych układów nośnych samolotu, polegające na zmniejszeniu ich masy oraz
zminimalizowaniu liczby komponentów składowych, z jednoczesnym zachowaniem
założonych własności wytrzymałościowych danych obiektów. Optymalizacja numerycznego
zapisu konstrukcji samolotu możliwa jest przede wszystkim, dzięki wykorzystaniu narzędzi
obliczeniowych, działających z zastosowaniem Metody Elementów Skończonych.
Warunkiem koniecznym rozpoczęcia obliczeń MES jest wykonanie dokładnych modeli 3D
MCAD wybranych układów samolotu, a następnie ich uproszczenie i poddanie dyskretyzacji
w wybranym środowisku CAE.

Członkowie KNSE wykonali modele 3D MCAD wybranych układów samolotu ZODIAC
na podstawie oryginalnej dokumentacji wykonawczej, udostępnionej przez Dyrekcję
Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 w Bydgoszczy.

Wykorzystano oprogramowanie UGS Solid Edge V17 oraz UGS Unigraphics NX3, ze
szczególnym wykorzystaniem ich modułów Sheet Metal, służących do projektowania
numerycznego cienkościennych elementów blaszanych.

2. MODEL 3D MCAD USTERZENIA OGONOWEGO SAMOLOTU ZODIAC
Proces tworzenia zaawansowanego geometrycznie numerycznego zapisu konstrukcji

samolotu ZODIAC rozpoczęto od wykonania modelu 3D MCAD jego usterzenia ogonowego.
Obiekt wykonano podczas Stażu Naukowego stud. Kamila Dziadosza, w Zakładzie
Mechaniki Ogólnej na Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej
w Warszawie, pod kuratelą Pana Prof. Dr hab. Inż. Tadeusza Niezgody, Prorektora WAT.

W skład kompletnego zapisu MCAD konstrukcji nośnej usterzenia ogonowego wchodzą:
- model usterzenia poziomego, składającego się z nieruchomego statecznika oraz

wychylanego steru wysokości (Rys. 1a),
- model usterzenia pionowego, tj. wychylanego w całości (tzw. płytowego) steru

kierunku (Rys. 1b).



Rys. 1. Modele 3D MCAD podukładów wytrzymałościowych usterzenia ogonowego samolotu ZODIAC:
- usterzenie poziome, składające się ze statecznika i steru wysokości (a),
- usterzenie pionowe, tj. płytowy ster kierunku (b).

a)

b)



Kompletny model 3D MCAD usterzenia ogonowego składa się z 54 części i posiada
typowe stopnie swobody, tzn. możliwość wychylania sterów wysokości i kierunku (Rys. 2).

Rys. 2. Ostateczny zapis konstrukcji usterzenia ogonowego, posiadający określone stopnie swobody,
tj. możliwość wychylania sterów wysokości oraz kierunku

3. MODEL 3D MCAD SKRZYDEŁ SAMOLOTU ZODIAC
Numeryczny zapis konstrukcji skrzydeł wybranego samolotu sportowego jest

w porównaniu z układem 3D MCAD usterzenia ogonowego nieporównywalnie bardziej
złożony. Składa się on z trzech podukładów wytrzymałościowych, tj. następujących modeli:

- skrzydło prawe (Rys. 3a),
- skrzydło lewe, będące kopią lustrzaną skrzydła prawego,
- centropłat (Rys. 3b).

Całkowity model skrzydła samolotu sportowego ZODIAC (Rys. 4) składa się ze 159
części i jest układem sztywnym, ponieważ wyłączono z jego struktury modele lotek oraz klap.

4. ZAKRES WYKORZYSTANIA SYSTEMU 3D MCAD HI-END UGS NX3
Znaczna większość części, wchodzących w skład usterzenia ogonowego oraz skrzydeł

samolotu ZODIAC jest wytwarzana metodą gięcia blach. Zastosowanie systemu 3D MCAD
mid-range UGS Solid Edge V17 umożliwia zamodelowanie tych części w ich ostatecznej
postaci, a także – poprzez numeryczną symulację rozwinięcia blach – wyznaczenie kształtu
półfabrykatu. Jest to wielce pomocne w celu wygenerowania dokumentacji wykonawczej

W skład ww. układów wchodzą również części wytwarzane metodą tłoczenia, a należą do
nich przede wszystkim żebra usterzenia i skrzydeł. Geometrię 3D MCAD tych obiektów
klasyfikuje się jako zbiór powierzchni nierozwijalnych, wobec czego numeryczne
wyznaczenie kształtu półfabrykatu możliwe jest tylko z zastosowaniem zaawansowanego
środowiska 3D MCAD hi-end, jakim jest m.in. system UGS Unigraphics NX3.

Widok modelu 3D tłoczonego żebra, a także kształt półfabrykatu, niezbędnego w celu
jego wykonania przedstawiono na Rys. 5.



a)

b)

Rys. 3. Modele wybranych elementów składowych skrzydła samolotu sportowego ZODIAC:
- skrzydło prawe (a), którego lustrzaną kopią jest skrzydło lewe,
- centropłat (b)



Rys. 4. Ukończony model skrzydła samolotu ZODIAC, w którego skład wchodzą następujące podukłady:
skrzydło prawe, skrzydło lewe oraz centropłat

Rys. 5. Numeryczny zapis kształtu tłoczonego żebra (a), a także niezbędnego półfabrykatu (b), uzyskany dzięki
wykorzystaniu modułu Sheet Metal systemu 3D MCAD hi-end UGS Unigraphics NX3

a)



5. DODATKOWE ZASTOSOWANIE MODELI 3D USTERZENIA I SKRZYDEŁ
Poza przygotowaniem danych wejściowych dla systemu MES, modele 3D MCAD

usterzenia ogonowego i skrzydeł samolotu ZODIAC wykorzystano do wygenerowania:
- fotorealistycznych obrazów układów (Rys. 6),
- profesjonalnej dokumentacji montażowej,
- interaktywnych stron internetowych (Rys. 7).

Rys. 6. Fotorealistyczne obrazy fragmentów usterzenia (a) i skrzydła (b), których wykorzystanie umożliwia
ułatwienie pracy personelu technicznego Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 w Bydgoszczy

b)

a)



Rys. 7. Interface interaktywnych stron internetowych, na których przedstawiono wektorowe postaci usterzenia
ogonowego (a) oraz skrzydeł (b) samolotu ZODIAC

a)

b)



Zastosowanie w praktyce interaktywnych stron WWW umożliwia zapoznanie się ze
szczegółami wykonania i montażu zamodelowanych układów osobom, które nie mają
bezpośredniego dostępu do aplikacji UGS Solid Edge V17 lub UGS Unigraphics NX3. Do
grona osób tych należy m.in. część personelu technicznego WZL Nr 2 w Bydgoszczy,
zajmującego się wytwarzaniem poszczególnych komponentów samolotu oraz ich
późniejszym montażem. Uzyskanie przez te osoby dostępu do zrenderowanych plików
rastrowych oraz interaktywnych stron WWW możliwe jest za pośrednictwem sieci Internet
lub Intranet. Fakt ten przyczynia się do znacznego ułatwienia pracy personelu technicznego.

Opisane powyżej strony WWW wykonano z zastosowaniem modułu Web Publisher
systemu 3D MCAD UGS Solid Edge V17.

6. WNIOSKI
Przedstawione modele 3D MCAD usterzenia ogonowego oraz skrzydeł samolotu

ZODIAC wykonano ze szczególną dbałością o możliwie dokładne odwzorowanie geometrii
poszczególnych części, uzależnionej od wymiarów zawartych w dokumentacji wykonawczej,
jak również od określonych metod wytwarzania.

Pozwala to na przyjęcie założenia, iż wyniki analiz MES przedstawionych układów,
przeprowadzonych m.in. dzięki zaimportowaniu do wybranego systemu CAE modeli 3D
MCAD (nawet odpowiednio uproszczonych) będą w zadowalający sposób opisywać
rzeczywiste zjawiska wytrzymałościowe.

Kolejnym etapem pracy naukowej Autorów będzie częściowe uproszczenie geometrii,
oraz jej przesłanie do systemu MES, tj. CAE UGS NX Nastran for FEMAP.

Dzięki całkowitej integracji systemu MES NX Nastran z systemem CAD Solid Edge,
możliwe jest szybsze uruchomienie obliczeń m.in. dzięki automatycznemu zaimportowaniu
do systemu MES geometrii układów wraz z przypisanym do niej zbiorem wartości
odpowiednich wielkości fizycznych układu, m.in. postaci macierzy bezwładności, wartości
momentów i ramion bezwładności, a także współrzędnych środków masy i objętości modeli.

Poza tym, z chwilą ewentualnej zmiany geometrii MCAD jakiejkolwiek z części
wchodzących w skład kompletnego modelu, automatycznej aktualizacji może ulec również
siatka elementów skończonych wygenerowana w systemie CAE MES NX Nastran.

Czynniki te wpływają na zmniejszenie liczby interakcji Użytkownika podczas
przygotowywania obliczeń MES, oraz na zwiększenie wiarygodności otrzymanych wyników.
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