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Streszczenie: W pracy przedstawiono złożony model 3D wybranego czołgu podstawowego, ze szczególnym
uwzględnieniem geometrii układu jezdnego pojazdu. Prace MCAD przeprowadzono z zastosowaniem systemu
UGS Solid Edge V17. Zaprezentowano sposób zintegrowanego modelowania naprzemiennych ogniw
gąsienicowych, kół (napędzających, napinających i jezdnych) oraz elementów zawieszenia czołgu. Zilustrowano
efekt połączenia zaprojektowanych elementów w funkcjonalny zespół o określonych stopniach swobody. Model
MCAD wyeksportowano do systemu CAE MBS MSC.visualNastran 2004, odpowiednio zintegrowanego
z aplikacją UGS Solid Edge V17. Docelowa analiza MBS układu umożliwi zweryfikowanie teoretycznych
zależności kinematycznych i dynamicznych układu jezdnego czołgu.

1. WSTĘP
Jedną z głównych cech pojazdów gąsienicowych jest ich zdolność do względnie łatwego

poruszania się po trudno dostępnym terenie, zarówno suchym, jak również podmokłym lub
ośnieżonym. Pojazdy tego typu charakteryzują się również zdolnością do pokonywania
wzniesień o względnie dużej wartości kąta nachylenia.

Poza tym, fakt zastosowania gąsienicowego przeniesienia napędu przyczynia się do
zmniejszenia jednostkowego nacisku na powierzchnię, po której porusza się dany pojazd.
Możliwe jest więc przemieszczanie się względnie ciężkich pojazdów gąsienicowych po
nawierzchniach o ograniczonej nośności (tj. mosty, wiadukty, nawierzchnie remontowane,
itd.), na których niemożliwy jest ruch pojazdów kołowych o porównywalnie mniejszej masie.

Wymienione zalety sprawiają, iż głównym użytkownikiem pojazdów gąsienicowych są
Wojska Lądowe, w których układ gąsienicowy wykorzystywany jest do napędu m.in.
czołgów, dział samobieżnych, transporterów opancerzonych itd. Pojazdy gąsienicowe
eksploatowane są również celem realizacji zadań inżynieryjnych, (zarówno wojskowych, jak
i cywilnych) i należą do nich m.in. ciągniki, spychacze, koparki itd.

Dokładne poznanie zjawisk kinematycznych i dynamicznych, mających miejsce podczas
ruchu pojazdów gąsienicowych, umożliwia doskonalenie ich właściwości trakcyjnych, w tym
m. in. zwiększenie prędkości maksymalnej (zwłaszcza w terenie poligonowym), zwiększenie
uciągu oraz zmniejszenie zużycia paliwa.

W pracy przedstawiono sposób wydajnego tworzenia złożonej geometrii napędu
gąsienicowego wybranego czołgu podstawowego (MCAD), a następnie zintegrowanego
przeniesienia wybranych danych do aplikacji MCAE MBS. Jest to wstęp do kompleksowej
analizy numerycznej kinematyki i dynamiki ruchu pojazdu gąsienicowego.

2. ZALETY INTEGRACJI NARZĘDZI NUMERYCZNYCH MCAD I MCAE
Uważa się, iż zależności kinematyczne i dynamiczne napędu gąsienicowego są złożone.

Większość zależności teoretycznych powstało z założeniem znacznych uproszczeń charakteru
ruchu oraz jego zakłóceń pochodzących z otoczenia, tj. m. in. niekorzystnego oddziaływania
terenu, charakteryzującego się np. kształtem trudnym do analitycznego opisania lub znaczną
plastycznością o nieregularnym rozkładzie.



Rys. 1. Model 3D MCAD czołgu podstawowego T-34-85, zrenderowany w warunkach działań bojowych

Rys. 2. Widok numerycznego zapisu konstrukcji jednego z dwóch symetrycznych gąsienicowych układów
jezdnych rosyjskiego czołgu T-34-85: 1- koło napędowe, 2 – koło napinające, 3 – koło nośne (jezdne),
4 - gąsienica
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Dostępność narzędzi numerycznych umożliwia dokładne poznanie wybranych zjawisk
fizycznych, dotyczących ruchu pojazdów gąsienicowych, przede wszystkim ze względu na
możliwość szybkiego uzyskania wyników oraz zmiany warunków brzegowych w funkcji
czasu. Warunkiem koniecznym uruchomienia możliwie dokładnych obliczeń MCAE MBS
danego układu gąsienicowego jest zaimportowanie uprzednio wykonanego modelu MCAD.
Korzystne jest zintegrowane środowisk MCAD oraz MCAE, przede wszystkim ze względu na
fakt możliwości zaimportowania kompletnych zespołów części wraz z odpowiednimi
stopniami swobody oraz obliczonymi wartościami wybranych wielkości fizycznych.

3. MODEL 3D GĄSIENICOWEGO UKŁADU JEZDNEGO WYBRANEGO CZOŁGU
Numeryczny zapis konstrukcji napędu gąsienicowego wykonano w systemie MCAD

UGS Solid Edge V17 na podstawie dokumentacji fabrycznej rosyjskiego czołgu
podstawowego T-34-85. Kompletny model czołgu przedstawiono na Rys. 1.

W skład każdego z dwóch symetrycznych układów jezdnych danego pojazdu
gąsienicowego wchodzą następujące elementy:

a) koło napędowe,
b) koło napinające,
c) pięć kół nośnych (jezdnych), składających się z metalowego korpusu i osnowy gumowej,
d) pięć amortyzatorów,
e) pięć sprężyn śrubowych,
f) gąsienica jednogrzebieniowa, składająca się z 68 ogniw, w tym:

- 34 ogniw grzebieniowych
- 34 ogniw złącznych.

Widok zapisu MCAD pojedynczego układu trakcyjnego czołgu T-34-85 zilustrowano na
Rys. 2, natomiast szczegółowy model gąsienicy – na Rys. 3.

Rys. 3. Model 3D MCAD gąsienicy czołgu T-34-85: 1 – ogniwo grzebieniowe, 2 – ogniwo złączne
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Rys. 4. Szczegóły „zawieszenia Christie’go”, zastosowanego w modelu 3D układu jezdnego czołgu T-34-85:
1 – koło nośne (jezdne), 2 – wahacz, 3 – amortyzator olejowy, 4 – sprężyna śrubowa

Rys. 5. Interaktywna strona internetowa, na której przedstawiono geometrię danego pojazdu gąsienicowego, ze
szczególnym uwzględnieniem jego układu trakcyjnego
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Rys. 6. Kompletny model 3D gąsienicowego układu trakcyjnego wybranego czołgu podstawowego po
wyeksportowaniu do zintegrowanego z systemem MCAD programu MCAE MSC.visualNastran 2004

Każde z kół nośnych (jezdnych) zawieszone jest niezależnie na wahaczu, którego
wychylenia tłumione są przez umieszczone w burcie kadłuba: amortyzator olejowy oraz
współosiową z nim sprężynę śrubową. Opisywany układ nosi nazwę „zawieszenia
Christie’go” (Rys. 4).

Model 3D MCAD czołgu podstawowego T-34-85 powstawał w warunkach tzw.
rozproszonego biura konstrukcyjnego, ponieważ Autorzy artykułu pracowali na oddalonych
od siebie komputerowych stanowiskach roboczych. Co więcej, każdemu z projektantów
przydzielono różne zadania konstrukcyjne, wobec czego pracowano wg zasad tzw.
projektowania współbieżnego (ang. Concurrent Engineering).

Zaistniała więc konieczność synchronizacji prac MCAD. Każdemu z Autorów należało
umożliwić śledzenie postępów prac współpracowników, a także nadzorowanie ogólnej
rozbudowy modelu jako całości.

W tym celu wykonano interaktywną stronę internetową, dzięki której zaspokojono
potrzebę pozyskania ww. informacji przez każdego z projektantów. Efektem powyższego
było uniknięcie wielu błędów konstrukcyjnych, które polegać mogłyby, np. na kolizyjnym
umieszczeniu w zespole danych części przez różnych konstruktorów. Interface opisanej
strony WWW przedstawiono na Rys. 5.

4. WYMIANA DANYCH POMIĘDZY SYSTEMAMI MCAD I MCAE MBS
Wybranym systemem MCAE MBS, odpowiednio zintegrowanym z aplikacją MCAD

UGS Solid Edge jest program MSC.visualNastran2004, do którego wyeksportowano
zamodelowaną uprzednio geometrię gąsienicowego układu jezdnego. Ze względu na fakt
integracji ww. systemów przetransferowano dane dotyczące geometrii poszczególnych części
oraz rodzajów i wartości relacji zastosowanych podczas ich łączenia w funkcjonalny zespół
elementów o określonych stopniach swobody.



W systemie MCAE wykonano jednakże następujące korekty zapisu 3D układu:
- usunięto z zespołu sztywne modele sprężyn śrubowych i zastąpiono je liniowymi

dyskretnymi elementami sprężysto-tłumiącymi (Linear Spring / Dumper),
- pomiędzy denne lica cylindrów i czołowe lica tłoczysk amortyzatorów również

wprowadzono elementy Linear Spring / Dumper,
- liniowym dyskretnym elementom sprężysto-tłumiącym, symulującym odpowiedzi

amortyzatorów olejowych i sprężyn śrubowych przypisano wartości współczynników
sztywności i tłumienia, uzyskane na podstawie dokumentacji fabrycznej czołgu T-34-85.

Uzyskano w ten sposób układ gotowy do uruchomienia symulacji ruchu wybranego
gąsienicowego zespołu trakcyjnego.

Interface systemu MSC.visualNastran 2004 z modelem gąsienicowego układu
napędowego wybranego czołgu podstawowego przedstawiono na Rys. 6.

5. WNIOSKI
Wykonano złożony model 3D MCAD wybranego czołgu podstawowego ze szczególnym

uwzględnieniem geometrii jego gąsienicowego układu trakcyjnego. Prace konstrukcyjne
wykonano wg zasad projektowania współbieżnego w warunkach tzw. rozproszonego biura
konstrukcyjnego.

Kompletny model 3D gąsienicowego zespołu trakcyjnego, posiadający określone stopnie
swobody, wyeksportowano z systemu MCAD UGS Solid Edge V17 do systemu MCAE MBS
MSC.visualNastran 2004. W procesie wymiany danych uwzględniono – poza geometrią
elementów - m.in. rodzaje i wartości relacji istniejących pomiędzy odpowiednimi częściami
w kompletnym zespole.

Następnym etapem pracy naukowej Autorów będzie uruchomienie symulacji CAE ruchu
gąsienicowego układu napędowego, celem badania wybranych zależności mechanicznych. Za
szczególnie interesujące zagadnienia kinematyki uważa się pomiar bezwzględnej prędkości
wybranych punktów na obwodzie gąsienicy oraz zjawisko poślizgu gąsienicy, występujące ze
względu na fakt, iż koło napędowe nie jest uzębione. Zjawiskami dynamiki szczególnie
interesującymi Autorów są: obciążenie ogniw gąsienicy siłami odśrodkowymi, charakte-
rystyka rozpędzania i hamowania układu, a także opory toczenia.

Uważa się, iż poznawanie metod numerycznej analizy ruchu pojazdów gąsienicowych
przez Członków uczelnianych Kół Naukowych ma szczególne ważne znaczenie w dobie
odradzającego się polskiego przemysłu obronnego, a także rozpoczynających się
strategicznych dla polskiej gospodarki długofalowych programów offsetowych.
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