Szybkobiene Pojazdy Gsienicowe

(36) nr 1, 2015

Wiesław BARNAT

NUMERYCZNE BADANIE ODPOWIEDZI KADŁUBA POJAZDU
SPECJALNEGO NA OBCIENIE UDAROWE NA PRZYKŁADZIE
SAMOBIENEJ ARMATOHAUBICY KRAB

Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki analiz numerycznych odpowiedzi kadłuba
armatohaubicy na strzał armatni w rónych połoeniach armaty w stosunku do kadłuba. Rozpatrzono kilka
strzałów dla ronych któw podniesienia lufy, w tym dla najbardziej niekorzystnych z punktu widzenia
wytrzymałoci konstrukcji. Analiz numeryczn przeprowadzono metod wykorzystywan do oblicze zjawisk
szybkozmiennych-explicite. Za główne kryterium oceny odpowiedzi kadłuba przyjto wytenie materiału.
Słowa kluczowe: strzał, pojazdy gsienicowe, analiza numeryczna.

1.

WSTP

Cigły wycig „pancerz-pocisk” wymusza na konstruktorach denie do
opracowywania nowych konstrukcji pojazdów. Moda lat szedziesitych ubiegłego wieku
sprawiała wraenie, e pociski rakietowe wypr tradycyjn artyleri. Jednak uwarunkowania
ekonomiczne (cena pojedynczego pocisku oraz nieustanny wzrost moliwoci amunicji
artyleryjskiej, szczególnie rodków miotajcych) sprawiły, i podstawowym elementem
wsparcia działania wojsk jest artyleria lufowa. Zasig współczesnej artylerii lufowej
wynoszcy ok. 40 km pozwala na umiejscowienie armaty z dala od przeciwnika. Jednak s
takie sytuacje, kiedy istnieje potrzeba zamontowania działa na silnie opancerzonym podwoziu
zdolnym do działania w stycznoci z przeciwnikiem. Takim przykładem jest najnowsza
armatohaubica KRAB. Celem zbadania odpowiedzi kadłuba na strzał armatni
przeprowadzono szereg symulacji numerycznych przy wykorzystaniu Metody Elementów
Skoczonych (MES) [1]. Ze wzgldu na charakter zjawiska postanowiono zagadnienie
badawcze rozwiza metod explicite. Zagadnienia odpowiedzi dynamicznej konstrukcji były
rozpatrywane przez wielu autorów [2]. Cigły rozwój metod obliczeniowych sprawia, i
analizy numeryczne pozwalaj na opis takich zagadnie, jak modelowanie zniszczenia
materiałów [3, 4, 5]. Dodatkowo współczesne programy pozwalaj na analiz numeryczn
oddziaływania wybranych zagadnie odpowiedzi dynamicznej konstrukcji: przebijalnoci [6]
wybuchów w rónych rodowiskach [7].
W artykule przedstawiono wyniki analiz numerycznych pojazdu pancernego.
Dokonano oceny odpowiedzi kadłuba w aspekcie wytrzymałoci na obcienia zwizane
wystrzałem armatnim w ekstremalnych połoeniach armaty.
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WYBÓR METODY ROZWIZANIA

Głównym obiektem bada była cika armatohaubica. Model pojazdu był obciony
impulsem cinienia pochodzcym od wystrzału dla rónych konfiguracji połoenia wiey
i działa (w zenicie i elewacji). Otrzymane wyniki przedstawiono w postaci map napre
zredukowanych.
Ostatnimi czasy Metoda Elementów Skoczonych (MES) stanowi podstawow
metod analizy procesu oddziaływania wystrzału na kadłub pojazdu. W pracy przyjto
nastpujce załoenia do analizy numerycznej wykonanej w systemie LS-DYNA [1]:
− algorytm typu explicit (jawny) do rozwizania równa dynamiki konstrukcji
z zakresie nieliniowym;
− sprysto-plastyczny model materiału;
− model materiału sztywnego;
− odkształcalne elementy powłokowe typu SHELL (typ 2) [1];
− odkształcalne elementy bryłowe typu SOLID (typ 1) [1];
− warunki pocztkowo-brzegowe uwzgldniajce zjawisko grawitacji;
− due odkształcenia i przemieszczenia.
Warto zauway, i zjawiska poruszane w artykule:
− nale do szybkozmiennych w czasie (czas trwania wystrzału);
− charakteryzuj si duymi nieliniowociami geometrycznymi (due odkształcenia,
przemieszczenia, kontakt) i fizycznymi (nieliniowoci materiałowe);
− wymagaj małego przyrostu czasu t.
Do symulacji tego typu zjawisk stosuje si algorytm typu explicit.
3.

MODEL NUMERYCZNY

Główn trudnoci przy modelowaniu wszelkiego rodzaju pojazdów jest odpowiedni
podział geometrii (rys. 1) na elementy skoczone z zachowaniem optymalnej iloci wzłów
oraz punktów Gaussa. Nastpnie elementom nadaje si odpowiednie właciwoci
uwzgldniajce m.in. gruboci, rodzaj definiowanego materiału i połcze midzy
poszczególnymi czciami pojazdu. Po dokonaniu ww. czynnoci powstaje model
numeryczny pojazdu (rys. 2 - 8). Do analiz numerycznych zastosowano model materiału
sprysto-plastycznego (ze wzmocnieniem dynamicznym) o nastpujcych właciwociach:
E = 210 GPa – moduł Younga,  = 0,3 – liczba Poisson’a, Re = 1000 MPa – granica
plastycznoci.



Rys. 1. Model geometryczny pojazdu

11

Numeryczne badanie odpowiedzi kadłuba pojazdu cikiego na obcienie udarowe…



Rys. 2. Model numeryczny pojazdu KRAB – widok ogólny

Rys. 3. Model numeryczny pojazdu KRAB – widok z góry

Rys. 4. Model numeryczny pojazdu KRAB – widok z dołu

Rys. 5. Model numeryczny pojazdu KRAB – widok z przodu i z tyłu

Rys. 6 Model numeryczny pojazdu KRAB – widok prawej burty
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Rys. 7. Model numeryczny pojazdu KRAB – widok lewej burty

Rys. 8. Wntrze pojazdu KRAB
Głowne elementy masowe, takie jak: wiea, zbiorniki, akumulatory itp. s opisane
poprzez masy skupione. Schematyczne rozmieszczenie mas skupionych przedstawiono na
rysunku 9.

Rys. 9. Rozmieszczenie mas skupionych w modelu numerycznym
Kadłub poprzez elementy sprysto-tłumice został połczony z nieodkształcalnymi
gsienicami o masie odpowiadajcej rzeczywistym gsienicom. Zamodelowane elementy
sprysto-tłumice s odpowiednikiem zawieszenia w rzeczywistym poje dzie (rys.10).
Dodatkowo w analizach numerycznych uwzgldniono oddziaływanie gsienic pojazdu
z podłoem, polegajce na zastosowaniu funkcji kontaktu (z uwzgldnieniem tarcia). Na
podstawie ogólnodostpnej literatury przyjto współczynnik tarcia statycznego i kinetycznego
równy 0,8.
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Rys. 10. Połczenie zawieszenia z kadłubem zrealizowane przy pomocy wizów
interpolacyjnych
Wiea w przyjtym modelu jest zdefiniowana poprzez element masowy (mas
punktow połczon z łoyskiem oporowym znajdujcym si na kadłubie poprzez równania
wizów). W czasie analiz numerycznych realizowane jest obcienie grawitacyjne, aby
zapewni realne zachowanie si pojazdu w czasie trwania zjawiska strzału. Obcienie
grawitacyjne realizowane jest w pocztkowej fazie analizy poprzez opcj
DYNAMIC_RELAXATION [1]. Podejcie takie eliminuje powstawanie niestabilnoci
podczas gwałtownego obcienia modeli oddziaływaniem grawitacyjnym.
Dodatkowo celem zwikszenia szybkoci analizy numerycznej dokonano tzw.
skalowania masy (mass scaling) wybranych elementów. Wiadomo, e krok czasowy
w algorytmie rozwizania explicit zaley przede wszystkim od wielkoci elementów,
z których zbudowany jest model. Zastosowanie skalowania jest moliwe przy spełnieniu
kryterium stabilnoci Couranta [1].
4.

WARIANTY OBLICZE

Podczas analiz numerycznych model pojazdu w pierwszej fazie obciono
oddziaływaniem grawitacyjnym. Po odpowiednim czasie stabilizacji pojazd został obciony
impulsem siły (symulujcym wystrzał) zmieniajcej si w czasie. Podczas bada
numerycznych zbadano wpływ szeciu konfiguracji kierunków wystrzału:
1) azymut 0 elewacja 0 - strzał do przodu,
2) azymut 0 elewacja 70 - strzał do przodu,
3) azymut 90 elewacja 0 - strzał w bok,
4) azymut 90 elewacja 70 - strzał w bok,
5) azymut 180 elewacja 0 - strzał do tyłu,
6) azymut 180 elewacja 70 - strzał do tyłu.
Wyniki dla kadego wariantu obcienia przedstawiono w postaci map napre
zredukowanych wg hipotezy Hubera. Ze wzgldu na ograniczon objto artykułu
przedstawiono najbardziej wytone wyniki uzyskane w przypadku analiz numerycznych.
5.

WYNIKI DLA WARIANTU 2 - 70 STRZAŁ DO PRZODU

Ze wzgldu na przeznaczenie bojowe najbardziej prawdopodobnym sposobem uycia
armato-haubicy jest strzał do przodu z luf uniesion pod ktem 70 stopni. W takim
przypadku najbardziej wytonym elementem pojazdu jest zawieszenie oraz dno pojazdu.
Dodatkowo rozkłady napre nie s równomierne i głównemu obcieniu podlega tył

14

Wiesław BARNAT

padku takiego strzału kadłub zostaje „wbity
„wbity” w grunt.
przypadku
pojazdu. Praktycznie w przy
  zredukowanych nie
enia maksymalna wa
warto napre
W przypadku oceny wytenia
plastycznoci zadeklarowanego materiału i wyniosła 628 MPa.
przekraczała granicy plastyczno
napre, równie nie dopatrzono si przekroczenia granicy
Rozpatrujcc kierunki główne napr
e przedstawiono na rys. 11 i 12 oraz w tablicy 1.
plastycznoci. Rozkład napre

enia zredukowane w analizowanych modelach
naprenia
Tablica. 1. Maksymalne napr
Lp.

Wariant

1.
2.
3.
4.
5.
6.

0 strzał do przodu
70 strzał do przodu
0 strzał w bok
70 strzał w bok
0 strzał do tyłu
70 strzał do tyłu

Max naprenia
zredukowane
[MPa]
581
628
515
506
451
357



Rys. 11. Mapa napre zredukowanych [MPa]



Rys. 12. Mapa napre zredukowanych [MPa]
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6.

WYNIKI DLA WARIANTU 4 - 70 STRZAŁ Z BOKU

cym przypadkiem analiz numerycznych jest strzał boczny. W takim
Drugim interesujcym
wzgldu na pewnego rodzaju mimorodowo

 wiey, wystpuje
wariancie obcienia, ze wzgl
trzenie napr
napre po stronie przeciwnejj do oddania strzału. Mapa
pewnego rodzaju spitrzenie
napre zredukowanych wg hipotezy Hubera przedstawiono na rys. 13 i 14. Warto zauway
tem uniesienia armaty 70 naprenia nie
i podobnie jak w przypadku strzału na wprost z kktem
plastycznoci materiału. Oznacza to, i wszystkie odkształcenia kadłuba
przekraczały granicy plastyczno
ystym.
wystpowały w zakresie sprysty



Rys. 13. Mapa napre zredukowanych [MPa]



Rys. 14. Mapa napre zredukowanych [MPa]
7.

PODSUMOWANIE

ne z punktu widzenia projektowania in
inynierskiego
wane
W artykule przedstawiono wa
obcionego impulsem
ce odpowiedzi konstrukcji pojazdu wojskowego obci
obci
zagadnienie dotyczce
wystrzału. Zaprezentowane symulacje były wykonywane najbardziej zaawansowanymi
dniały zarówno nieliniowo
nieliniowoci fizyczne, jak
uwzgldniały
metodami numerycznymi, które uwzgl
i geometryczne.
wytrzymałociowe
wskazuj, e dno pojazdu spełnia kryteria wytrzymało
Wyniki oblicze wskazuj
w zakresie obcie dynamicznych.
Prezentowane w artykule metody numeryczne ss wykorzystywane od niedawna do
inynierskich oblicze pojazdów wojskowych.
działaj
Zalet przedstawionych metod jest to, i prezentowane metody komputerowe działaj
ci uzyskanych wyników
 . Celem upewnienia si
si co do trafnoci
z przyblion dokładnoci.
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wskazane jest przeprowadzenie weryfikacji oblicze poprzez badania dowiadczalne.
Praktycznie w adnym wariancie obcienia nie została przekroczona granica plastycznoci
w dnie i bokach pojazdu. W kolejnych pracach planuje si obciy dno pojazdu duym
ładunkiem wybuchowym celem oceny poziomu ochrony przeciwminowej.
8.
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NUMERICAL STUDY OF THE RESPONSE OF THE BODY OF
A HEAVY VEHICLE TO AN IMPACT LOAD AS EXEMPLIFIED BY
THE KRAB SELF-PROPELLED GUN-HOWITZER
Abstract. The paper presents results of numerical analyses of the response of the body of a gun-howitzer
to gun shot in different positions of the gun in relation to the body. Shots at several different barrel elevation
angles were analyzed, including the worst cases in terms of structure strength. Numerical analysis was performed
using the explicit method of computing fast-changing phenomena. The adopted main criterion of body response
assessment was material effort.
Keywords: shot, tracked vehicles, numerical analysis.

