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SYMULATOR JAZDY CZOŁGIEM LEOPARD 2A4
CZ 1. KABINA KIEROWCY
Streszczenie. W artykule omówiono dotychczasowe rozwizania wykorzystywane w procesie szkolenia
załogi czołgu Leopard 2A4. Przedstawiono koncepcj budowy symulatora jazdy (wg projektu OBRUM
sp. z o.o.) przeznaczonego do szkolenia kierowcy czołgu Leopard 2A4. Szerzej omówiono wybrane wzły
konstrukcyjne kabiny symulatora i zastosowane technologie projektowania, z wymaganym utrzymaniem
odwzorowania i zachowaniem wszystkich funkcjonalnoci obiektu rzeczywistego.
Słowa kluczowe: czołg, szkolenie kierowcy, nauka jazdy, symulator, czołg Leopard 2A4.

1.

WSTP

Istotnym elementem eksploatacji nowoczesnego sprztu wojskowego jest
wszechstronne i odpowiednie wyszkolenie ołnierzy – uytkowników, pozwalajce na
realizacje działa bojowych w zrónicowanym terenie, rónych warunkach klimatycznych
i pogodowych. Do tych celów wykorzystywane s narzdzia szkolenia, optymalizujce relacje
osiganego rezultatu do poniesionych nakładów. Takimi narzdziami s urzdzenia szkolnotreningowe typu symulator; wykorzystuj one nowoczesne technologie z dziedzin symulacji
ruchu (platformy ruchowe), przetwarzania danych, projekcji obrazu oraz specjalistycznych
imitatorów urzdze rzeczywistych (wyposaenia sprztu).
W Siłach Zbrojnych RP, podobnie jak w kadej innej armii, poza nowoczesnym
sprztem wojskowym niezwykle istotne jest równie wszechstronne i odpowiednie
wyszkolenie ołnierzy – uytkowników sprztu, pozwalajce na realizacje działa bojowych
w zrónicowanym terenie, rónych warunkach klimatycznych i pogodowych. Jedn
z najdroszych form szkolenia jest szkolenie na rzeczywistym sprzcie bojowym. Kontakt ze
sprztem nie moe by całkowicie wyeliminowany z procesu szkolenia i zazwyczaj nastpuje
w ostatnim etapie szkolenia. Działanie to zdecydowanie obnia koszty i praktycznie eliminuje
moliwo uszkodzenia sprztu przez niewyszkolone załogi. O procentowym udziale zaj na
sprzcie rzeczywistym w całym cyklu szkoleniowym, w tym dla załóg czołgów, decyduj
dydaktycy – profesjonalici opracowujcy programy szkole.
Wprowadzenie w 2002 roku do słuby w polskiej armii niemieckich czołgów
Leopard 2A4 wpłynło na konieczno rozbudowy istniejcej bazy szkoleniowej. Zakupione
od strony niemieckiej wraz z czołgami urzdzenia treningowe  trenaery i symulatory
opieraj si na rozwizaniach technologicznych sigajcych lat 80. XX wieku – konieczna
jest wic modernizacja dla dostosowania funkcjonalnoci do współczesnych metod
szkoleniowych.
Urzdzeniem o stosunkowo wskim zakresie szkolenia jest trenaer szkolenia
kierowców czołgu Leopard 2A4 typu „STEND”. Jest to stacjonarne urzdzenie pozwalajce
jedynie na nauk rozmieszczenia, ukompletowania przedziału kierowcy czołgu, w tym
funkcjonalnoci elementów obsługowych i wyposaenia. Trenaer nie pozwala na
prowadzenie nauki jazdy czołgiem, a jego konstrukcja i zastosowane rozwizania nie
pozwalaj na rozszerzenie jego funkcjonalnoci.
mgr in. Piotr WOCKA, mgr in. Łukasz BURY – Orodek Badawczo-Rozwojowy Urzdze Mechanicznych
„OBRUM” sp. z o.o., Gliwice
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URZDZENIA SZKOLENIOWE CZOŁGU LEOPARD 2A4

Szkolenie załóg czołgu Leopard 2A4 w niemieckiej armii odbywało si na
opracowanych przez firmy niemieckie urzdzeniach, tj.:
 trenaer wiey czołgu Leopard 2A4 typu „AAT”;
 trenaer szkolenia kierowców czołgu Leopard 2A4 typu stend „CDT”;
 symulator szkolenia ogniowego załogi czołgu Leopard 2A4 typu „ASPT”;
 symulator szkolenia taktycznego plutonu czołgów Leopard 2A4 typu „AGPT”;
 symulatory pojedynku AGDUS.
Wraz z pozyskaniem przez Siły Zbrojne RP czołgów Leopard 2A4 zakupione zostały
równie wymienione powyej urzdzenia: symulatory i trenaery. Podobnie jak w przypadku
prowadzonego przez Siły Zbrojne RP programu modernizacji i polonizacji czołgów Leopard,
prowadzony jest równolegle program modernizacji, polonizacji i rozwoju urzdze szkolnotreningowych.

3.

URZDZENIE SZKOLNO-TRENINGOWE STANOWISKA KIEROWCY

Dotychczasowe szkolenie kierowcy, prowadzone w ramach programu szkole załogi
czołgu Leopard 2A4, realizowane było przy wykorzystaniu:
 stacjonarnego trenaera typu stend „CDT”  zaznajomienie si z budow
i wyposaeniem stanowiska kierowcy;
 kontenerowego symulatora „AGPT” nauka koordynacji pracy kierowcy z załog
czołgu.
Zarówno stanowisko „CDT”, jak i symulator „AGPT” w ograniczonym stopniu
zapewniały moliwoci szkolenia i nauki kierowców czołgów Leopard 2A4. Trenaer „CDT”
pozwala jedynie na zaznajomienie si kierowcy z konfiguracj i wyposaeniem stanowiska
kierowcy. Symulator „AGPT” ma za zadanie szkolenie koordynacji załogi, a funkcjonalno
i wyposaenie kierowcy w tym symulatorze s bardzo ograniczone. adne z dotychczas
istniejcych urzdze nie pozwalało na prowadzenie nauki jazdy czołgiem Leopard.
Podjta została zatem decyzja o opracowaniu nowego urzdzenia – symulatora
w ramach programu modernizacji i rozwoju urzdze szkolno-treningowych.
4.

SYMULATOR JAZDY CZOŁGIEM LEOPARD 2A4 ( SJCL)

Opracowany w układzie modułowym, stacjonarny symulator stanowiska kierowcy
(rys. 1), wg koncepcji OBRUM sp. z o.o., to całkowicie nowe urzdzenie szkolno-treningowe
zapewniajce realizacj szerokiego zakresu szkolenia i nauki jazdy czołgiem Leopard 2A4.
Do głównych elementów symulatora nale:
 moduł kabiny z zabudowanym przedziałem kierowcy;
 wyposaenie stanowiska kierowcy;
 moduł systemu wizyjnego umoliwiajcy wirtualne zobrazowanie terenu;



Symulator jazdy czołgu LEOPARD 2A4…

11

 platforma ruchu o 6 stopniach swobody umoliwiajca symulowanie ruchów
podwozia czołgu podczas jazdy;
 moduł stanowiska instruktora umoliwiajcego kontrol i weryfikacj przebiegu
szkolenia.

Rys. 1. Symulator jazdy czołgiem Leopard 2A4 – SJCL
(fot. OBRUM sp. z o.o.)
Koncepcj i wizualizacj budowy symulatora wykonano przy uyciu modelowania
3D, z wykorzystaniem oprogramowania Solid Works 2017. Z uwagi na brak dostpu do
dokumentacji technicznej/konstrukcyjnej czołgu Leopard 2A4 elementy wyposaenia
stanowiska kierowcy modelowane były z wykorzystaniem elementów metody inynierii
odwrotnej, tj. od obiektu rzeczywistego do modelu 3D. Za obiekt rzeczywisty przyjto dane
z przeprowadzonych przez projektantów/konstruktorów prac inwentaryzacyjnych na obiekcie
rzeczywistym, tj. czołgu Leopard 2A4 oraz udostpnionym przez Orodek Szkolenia Leopard
(OSL) w witoszowie stacjonarnym trenaerze kierowcy CDT.
4.1. Kabina ze stanowiskiem kierowcy
Stanowisko kierowcy w symulatorze powinno w jak najdokładniejszy sposób
odzwierciedla ergonomi obiektu rzeczywistego i symulowa jego funkcjonalno oraz
zapewni obsług elementów wyposaenia wystpujcego w rzeczywistym czołgu. Zarówno
przestrze robocz, jej kształt, a take wyposaenie symulatora SJCL, opracowano zgodnie
z wymaganiami uytkownika i procesów szkole, które bd realizowane.

12

Piotr WOCKA, Łukasz BURY

W czołgu Leopard 2A4, stanowisko kierowcy znajduje si z prawej strony przedniej
czci podwozia. Z lewej strony przestrze kierowcy ogranicza magazyn amunicji oraz pulpit
z przyrzdami kontrolnymi. Z pozostałych stron, tj. prawej, przedniej, górnej i dolnej,
przestrze t ograniczaj płyty kadłuba podwozia. Przestrze wewntrzn symulatora
stanowiska kierowcy wyznaczaj główne ciany, których kształt i wzajemne rozmieszczenie
odwzorowuj przestrze kierowcy w podwoziu czołgu. Zaprojektowany szkielet kabiny
pokazuje rys. 2.



Rys. 2. Model 3D kształtu przestrzeni przedziału kierowcy
W symulatorze SJCL opracowano moduł kabiny zawierajcej stanowisko kierowcy
oraz jego wyposaenie. Moduł kabiny zapewnia równie moliwo montau wyposaenia
i osprztu niezbdnego do działania kompletnego symulatora, lecz nie bdcego elementami
szkolenia i wyposaenia samego stanowiska kierowcy. Ze wzgldu na konieczno
zapewnienia montau modułu kabiny na platformie ruchu generujcej przyspieszenia,
opó nienia, wstrzsy i wibracje, odwzorowujce ruch i prac czołgu, konstrukcja samej
kabiny musi charakteryzowa si odpowiedni wytrzymałoci i sztywnoci, przy
zachowaniu odpowiedniej funkcjonalnoci.
Kabina oparta jest na samononej konstrukcji skorupowej wykorzystujcej proste
arkusze, elementy gite oraz standaryzowane profile konstrukcyjne wykonane ze stali
konstrukcyjnej i aluminium. W celu zapewnienia dokładnoci dopasowania i montau do
łczenia poszczególnych elementów zastosowano połczenia rubowe. Elementy spawane,
zgrzewane, klejone, nitowane w konstrukcji kabiny SJCL nie wystpuj. Pozwoliło to na
zapewnienie całkowicie modułowej budowy, umoliwiajcej łatw wymian elementów,
modernizacje, naprawy oraz moliwoci zmian konfiguracji symulatora. Dodatkowo poprzez
brak stosowania elementów spawanych nie wystpuj wstpne naprenia i odkształcenia
elementów konstrukcyjnych, a wykonanie elementów jest łatwiejsze i tasze.
Modele 3D kabiny kierowcy pokazano na rys. 3. Kabina składa si z modułu
zewntrznego (rys. 3a) zapewniajcego estetyczny wygld symulatora oraz umieszczonego
w niej modułu wewntrznego okrelajcego przestrze stanowiska kierowcy (rys. 3b).
Konstrukcje obydwu modułów wykorzystuj wspólne elementy konstrukcyjne co pozwoliło
na ograniczenie masy kabiny. Boczne luki rewizyjne zapewniaj dostp do osprztu kabiny
symulatora, znajdujcego si w przestrzeni miedzy modułem wewntrznym i zewntrznym.
Poza włazami  odchylanym włazem górnym i opuszczanym włazem w dnie, które ustawione
s identycznie jak w czołgu Leopard 2A4, w tylnej cianie kabiny symulatora SJCL znajduj
si główne drzwi wejciowe oraz luki rewizyjne na cianach.
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a)

b)

Rys. 3. Modele 3D kabiny symulatora SJCL
zewntrzny, b) moduł wewntrzny
a) moduł zewn

moe by wykorzystywana zarówno
Kabina symulatora jazdy czołgu Leopard 2A4 mo
szkoleniowy
jako element kompletnego symulatora SJCL, jak i pojedynczy moduł szkoleniowy,
budow i wyposaeniem stanowiska kierowcy..
pozwalajcy zapozna si z budow
enie stanowiska kierowcy
4.2. Wyposaenie

enia stanowiska kierowcy symulatora SJCL
wyposaenia
Kompletacja imitatorów wyposa
opracowana została analogicznie jak w czołgu Leopard 2A4. Zarówno rozmieszczenie, jak
enia odpowiadaj
odpowiadaj elementom
ci poszczególnych elementów wyposa
wyposaenia
i funkcjonalnoci
rzeczywistym w celu zapewnienia jak najdokładniejszego przebiegu procesu szkolenia
kierowcy.
Rysunek 4 pokazuje odwzorowanie przedziału kierowcy czołgu Leopard 2A4
w trenaerze stacjonarnym.



er szkolenia kierowców czołgu Leopard 2A4 typu stend „CDT” [8]
Rys. 4. Trenaer
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W wyposaeniu stanowiska kierowcy mona wyszczególni opisane poniej
najwaniejsze elementy elektromechaniczne zaprojektowane w symulatorze SJCL.
4.2.1. Układ kierowania
Czołg Leopard 2A4 kierowany jest za pomoc wolantu sterujcego mechanizmem
skrtu skrzyni przekładniowej zespołu Power-pack. Kierowanie czołgiem moe by
realizowane poprzez obserwacje otoczenia przez kierowc bezporednio poprzez otwarty
właz lub przy zamknitym włazie poprzez obserwacj otoczenia przez peryskopy.
W zalenoci od sposobu obserwacji zmienia si równie połoenie kierowcy, co wymusza
konieczno dostosowania ustawienia zespołu kierowania. Zespół kierowania montowany
jest do przedniej płyty kadłuba podwozia czołgu i umoliwia obrót osi wolantu w zakresie od
-90° do +90°, ustawienie wysunicia osi wolantu w 3 blokowanych pozycjach oraz ustawienie
kta pochylenia całego zespołu kierowania w zakresie 18°.
Na potrzeby symulatora SJCL opracowany został imitator układu kierowania (rys. 5)
funkcjonalnie odpowiadajcy układowi rzeczywistemu w czołgu Leopard 2A4. Na potrzeby
symulacji jazdy zespół kierowania został wyposaony w enkoder odczytujcy obrót osi
wolantu, mechanizm zapewniajcy samoczynny powrót obrotu osi wolantu do pozycji
rodkowej oraz w mechanizm blokujcy samoczynny powrót osi obrotu wolantu do pozycji
rodkowej. Zespół wolantu jest równie wyposaony w manetk sterujc symulacj zmiany
wiateł i kierunkowskazów.

Rys. 5. Imitator układu sterowania

Rys. 6. Imitator układu hamowania

4.2.2. Pedał hamowania
Hamowanie czołgiem Leopard 2A4 realizowane jest poprzez nony pedał, który za
pomoc d wigni porednich i cigna elastycznego steruje hamulcami znajdujcymi si
w zespole power-pack. Pedał hamowania mocowany jest za pomoc wsporników do przedniej
płyty kadłuba podwozia czołgu. Dla symulatora SJCL opracowany został układ imitatorów
(rys. 6) z pedałem hamowania i d wigniami porednimi  analogicznie jak w czołgu
Leopard 2A4. Na potrzeby symulacji jazdy układ hamowania został wyposaony w enkoder
odczytujcy poziom nacisku stopy kierowcy na pedał hamowania i włcznik wiateł STOP.
4.2.3.

Pedał przyspieszenia

Sterowanie obrotami silnika w czołgu Leopard 2A4 jest realizowane za pomoc
nonego pedału przyspieszenia, który za porednictwem elastycznego cigna połczony jest
z układem sterowania silnika napdowego. Ze wzgldu na konieczno dostosowania pozycji
kierowcy do jazdy z otwartym lub zamknitym włazem, podobnie jak w przypadku układu
kierowania, równie układ dwuczciowego pedału przyspieszenia umoliwia dopasowanie
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odpowiedniego ustawienia, dogodnego dla kierowcy. Symulator SJCL został wyposaony
w imitator dwuczciowego pedału przyspieszenia (rys. 7) połczonego z enkoderem
odczytujcym jego połoenie. Funkcjonalnie układ pedału przyspieszenia symulatora SJCL
odpowiada układowi rzeczywistemu czołgu Leopard 2A4.
4.2.4. Dwignia hamulca postojowego
Hamulec postojowy uruchamiany i zwalniany jest za pomoc d wigni umieszczonej
na prawej cianie stanowiska kierowcy, która za porednictwem cigna elastycznego
połczona jest z układem sterujcym skrzyni przekładniowej zespołu power-pack.
W symulatorze SJCL opracowano imitator d wigni sterujcej (rys. 8) wraz
z mechanizmem ustalajcym jej połoenie. Imitator symuluje zablokowany lub odblokowany
hamulec postojowy. Uzyskano funkcjonalno analogiczn jak w czołgu.

Rys. 7. Imitator pedału przyspieszenia

Rys. 8. Imitator dwigni hamulca
postojowego

4.2.5. Wybierak biegów
Czołg Leopard 2A4 wyposaony jest w automatyczn skrzyni przekładniow RENK.
Sterowanie prac skrzyni przekładniowej jest realizowane przez kierowc za pomoc
wybieraka biegów umieszczonego na prawej cianie jego stanowiska. Wybierak biegów
steruje prac skrzyni przekładniowej poprzez sygnały elektryczne.
Górna d wignia wybieraka steruje zmian biegów skrzyni przekładniowej
w nastpujcy sposób:


A – tryb automatyczny dla biegów od 1 do 4;



3  tryb automatyczny dla biegów od 1 do 3;



2  tryb automatyczny dla biegów od 1 do 2;



1 – jazda tylko na biegu 1.

Tylna d wignia wybieraka steruje trybem jazdy w nastpujcy sposób:
 V – jazda do przodu;
 N – połoenie neutralne;
 R – jazda do tyłu;
 W – skrt w miejscu.
Przełczenie tylnej d wigni pomidzy trybami jazdy V, N i R jest moliwe jedynie po
zwolnieniu blokady sterowanej dodatkowym przyciskiem „E” znajdujcym si obok tylnej

16

Piotr WOCKA, Łukasz BURY

d wigni. Dla symulatora SJCL opracowana została replika – imitator wybieraka biegów
z funkcjonalnoci jak w obiekcie rzeczywistym.
4.2.6. Dwignia awaryjnego przełczania biegów
W sytuacji awarii wybieraka biegów skrzyni przekładniowej istnieje moliwo
mechanicznego sterowania trybem jazdy czołgu Leopard 2A4. Na prawej cianie stanowiska
kierowcy umieszczona jest d wignia awaryjnego przełczania biegów ( rys. 9) połczona za
pomoc elastycznego cigna sterujcego ze skrzyni przekładniow.
Dla normalnych warunków i prawidłowej pracy wybieraka biegów d wignia
awaryjnego przełczania biegów jest zablokowana i zaplombowana w pozycji rodkowej. Po
zerwaniu plomby d wigni mona ustali w trzech moliwych połoeniach:
 tryb jazdy do tyłu;
 tryb jazdy do przodu;
 tryb holowania.
W symulatorze SJCL opracowano d wigni awaryjnego przełczania biegów (rys. 9)
z zachowaniem funkcjonalnoci jak w czołgu Leopard 2A4. Pozycje dla poszczególnych
trybów jazdy ustalane s mechanicznie. Na potrzeby symulacji bieca pozycja d wigni jest
odczytywana za pomoc wyłczników kracowych.

Rys. 9. Dwignia awaryjnego
przełczania biegów

Rys. 10. Imitator dwigni hydraulicznego
układu uszczelniajcego

4.2.7. Dwignia i manometr hydraulicznego układu uszczelniajcego
Czołg Leopard 2A4 został wyposaony w układ zapewniajcy szczelno kadłuba
podczas pokonywania głbokich przeszkód wodnych. Elementy tego układu sterowane s za
pomoc centralnego układu hydraulicznego (CUH). Uruchomienie tego układu jest
realizowane za pomoc d wigni znajdujcej si na prawej cianie czołgu, za stanowiskiem
kierowcy. Dla zapewnienia kontroli pracy układu CUH i bezpieczestwa załogi podczas
pokonywania głbokiej przeszkody wodnej na stanowisku kierowcy, w prawym górnym
naroniku, umieszczony jest manometr układu CUH wskazujcy cinienie hydrauliczne
w układzie.
W symulatorze SJCL imitator d wigni uruchamiania CUH (rys. 10) umieszczono
analogicznie jak w czołgu Leopard 2A4 na prawej cianie stanowiska kierowcy, jednak
w mniejszej odległoci. Funkcjonalno d wigni została zachowana. Imitator manometru
układu CUH opracowany został przy wykorzystaniu wska nika diodowego. Funkcjonalno
i połoenie opracowano analogicznie jak w rzeczywistym obiekcie.



17

Symulator jazdy czołgu LEOPARD 2A4…

4.2.8. Górny właz odchylany z blokad w pozycji zamknitej, blokad w pozycji
otwartej i rolk podporow
Czołgi Leopard 2A4 wyposaone s we właz kierowcy odchylany na bok. Otwieranie
i zamykanie włazu przez kierowc realizowane jest rcznie za pomoc obrotowej d wigni,
zespołu przekładni stokowych i wałów przegubowych. Pozycja zamknita lub otwarta włazu
jest ustalana za pomoc blokad. Ze wzgldu na ruch wiey w zakresie 360° zwolnienie
blokady zamknitego włazu jest moliwe tylko przy jednoczesnym zablokowaniu obrotu
wiey w dwóch okrelonych pozycjach. Dodatkowo dla zapewnienia bezpieczestwa
kierowcy rkoje obrotowa wyposaona jest w samoczynn blokad uniemoliwiajc
swobodny ruch włazu w przypadku niezablokowania w pozycji skrajnej otwartej lub
zamknitej. Ze wzgldu na du mas włazu i wyposaenia znajdujcego si na włazie
zainstalowana jest rolka podporowa utrzymujca właz w odpowiednim połoeniu. Dla
zapewnienia szczelnoci, właz w pozycji zamknitej jest dociskany do górnej powierzchni
płyty kadłuba. Podczas otwierania włazu mechanizm w pierwszej kolejnoci zapewnia
podniesienie włazu wzdłu osi obrotu, nastpnie  jego odchylanie poprzez obrót. Podczas
zamykania włazu najpierw nastpuje jego obrót i w kocowym etapie pracy układu nastpuje
opuszczenie i doszczelnienie włazu.
Dla symulatora SJCL opracowany został układ odchylanego włazu (rys. 11)
o funkcjonalnoci analogicznej jak w czołgu z wykorzystaniem przekładni stokowych
i wałów przegubowych. Całkowite przełoenie układu mechanizmu otwierania włazu wynosi
1:5, jak w czołgu Leopard 2A4. Ze wzgldu na mniejsz mas komponentów, włazu i jego
wyposaenia moliwe było zastosowanie lejszych, handlowych elementów przeniesienia
napdu. Brak wymogu zapewnienia szczelnoci powoduje, e nie jest realizowany ruch włazu
wzdłu osi obrotu.

Rys. 11. Właz kierowcy z mechanizmem
obrotu

Rys. 12. Imitator blokady włazu kierowcy
w pozycji zamknitej

Blokada pozycji otwartej (rys. 14), samoczynna blokada obrotu i rolka podporowa
zostały opracowane analogicznie jak obiekty rzeczywiste. Blokada pozycji zamknitej
(rys. 13) wyposaona jest w zamek elektromagnetyczny symulujcy brak moliwoci
zablokowania obrotu wiey.
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Rys. 13. Blokady włazu kierowcy
w pozycji zamknitej

Rys. 14. Blokady włazu w pozycji
otwartej

4.2.9. Siedzisko i składany zagłówek
Konstrukcja siedziska w czołgu Leopard 2A4 zapewnia moliwo ustawienia jego
pozycji w zalenoci od sposobu obserwacji otoczenia przez kierowc, która moe odbywa
si przez peryskopy lub bezporednio przez otwarty właz. Dodatkowo siedzisko ma
moliwo płynnej regulacji połoenia siedziska i oparcia, a take szybkiego demontau
samego oparcia w celu łatwiejszego przemieszczania załogi midzy stanowiskami.
Stanowisko kierowcy jest te wyposaone w składany zagłówek mocowany do górnej płyty
kadłuba w przedziale kierowcy. Dla symulatora SJCL zastosowano kompletne, oryginalne
siedzisko z czołgu Leopard 2A4. Zastosowana konstrukcja składanego zagłówka
w symulatorze SJCL odpowiada funkcjonalnie konstrukcji z czołgu Leopard 2A4.
4.2.10. Podnóek z włcznikiem wycieraczki i spryskiwaczy peryskopu
Poza układem pedałów przyspieszania i hamowania stanowisko kierowcy w czołgu
Leopard 2A4 wyposaone jest w dodatkowy podnóek dla lewej stopy kierowcy. W górnej
czci podnóka zainstalowany jest zintegrowany, nony włcznik sterujcy prac
wycieraczek i spryskiwaczy peryskopów kierowcy.
Dla symulatora SJCL opracowana konstrukcja podnóka odpowiada funkcjonalnie
obiektowi w czołgu Leopard 2A4. Przełcznik wycieraczki i spryskiwaczy jest replik
oryginalnego przełcznika przy zachowaniu funkcjonalnoci.
4.2.11. Właz awaryjny w dnie
W dnie kadłuba czołgu, bezporednio w przedziale kierowcy, pod siedziskiem
znajduje si właz awaryjny. W przypadku zagroenia ycia kierowcy lub gdy pozostałe drogi
ucieczki s zablokowane nastpuje otwarcie włazu i opuszczenie go pod dno kadłuba czołgu.
Mechanizm blokujcy właz awaryjny w dnie czołgu Leopard 2A4 składa z d wigni
połczonej z ryglami zamykajcymi za pomoc sworzni oraz zapadki dociskanej za pomoc
spryny do d wigni, uniemoliwiajc samoczynne odryglowanie włazu awaryjnego podczas
jazdy czołgiem. W celu zapewnienia odpowiedniego doszczelnienia właz wyposaony jest
w rub dwustronn (rzymsk) regulujc docisk rygli. W symulatorze SJCL opracowana
konstrukcja włazu awaryjnego odpowiada funkcjonalnie obiektowi w czołgu Leopard 2A4.
Na potrzeby szkolenia przyszłych kierowców symulacja otwarcia włazu została ograniczona
wyłcznie do zwolnienia blokady d wigni, odryglowania włazu za pomoc d wigni
i opuszczeniu płyty włazu na niewielk wysoko (pod dnem kabiny znajduj si uchwyty
podtrzymujce zwolniony właz). Otwarcie włazu sygnalizowane jest na stanowisku
instruktora odpowiednim sygnałem z wyłcznika kracowego znajdujcego si pod doln
płyt przy włazie.



19

Symulator jazdy czołgu LEOPARD 2A4…



Rys. 15. Właz awaryjny w dnie
symulatora

Rys. 16. Peryskopy przedziału kierowcy
symulatora SJCL

4.2.12. Peryskopy i noktowizor kierowcy z osprztem
Przedział kierowcy w czołgu Leopard 2A4 wyposaony jest w trzy peryskopy
(rys. 16), przez które prowadzona jest obserwacja podczas jazdy przy zamknitym włazie
kierowcy. Dwa peryskopy mocowane s do włazu kierowcy; przy otwartym włazie chowaj
si do wnki wewntrz kadłuba z prawej strony. Peryskop po lewej stronie stanowiska
kierowcy mocowany jest do górnej płyty pancerza kadłuba czołgu. Kady peryskop w razie
koniecznoci moe zosta zdemontowany i zamieniony (lub wymieniony) ze wzgldu na
mocowanie w uchwytach szybkiego montau obsługiwanych w razie koniecznoci przez
kierowc.
Czołg Leopard 2A4 wyposaony jest w kamer obserwacji w podczerwieni
(noktowizor). Noktowizor z razie koniecznoci montowany jest w miejscu rodkowego
peryskopu. Ze wzgldu na budow noktowizora (mniejszy gabaryt zewntrzny w porównaniu
z peryskopem) do montau wymagany jest specjalny adapter. Monta do włazu kierowcy
adaptera z zapitym noktowizorem odbywa si za pomoc uchwytu szybkiego montau.
Dla symulatora SJCL opracowana konstrukcja peryskopów i noktowizora odpowiada
w pewnym zakresie (wymagania stawiane przez zamawiajcego) funkcjonalnie peryskopom
i noktowizorowi znajdujcemu si na wyposaeniu czołgu Leopard. Obserwacj otoczenia
znajdujcego si przed kierowc umoliwia kady peryskop oraz noktowizor. Symulator
SJCL umoliwia demonta rodkowego peryskopu w celu montau noktowizora. rodkowy
peryskop został wyposaony w uchwyt szybkiego montau. Peryskop, znajdujcy si po
prawej stronie we włazie oraz po lewej stronie na płycie górnej, jest zamontowany na stałe.
W symulatorze SJCL odzwierciedlone zostało równie miejsce przechowywania noktowizora
(skrzynka pod tablic kierowcy) oraz adaptera noktowizora (koszyk na peryskop przed
skrzynk noktowizora). Dodatkowo peryskopy zostały wyposaone w gumowe osłony
chronice kierowc podczas jazdy przed uderzeniami o peryskopy, natomiast noktowizor
posiada gumowy okular.
4.2.13. Butle układu przeciwpoarowego
Czołg Leopard 2A4 wyposaony jest w system przeciwpoarowy. Cztery butle
(rys. 17) z ładunkami ganiczymi zawieszone s na prawej burcie wozu w przedziale
kierowcy. W przypadku wystpienia poaru w zalenoci od przedziału, w którym został
wykryty, system przeciwpoarowy zostaje aktywowany. Po oprónieniu ładunku w butli na
dole zostaje wybity trzpie sygnalizujcy brak czynnika ganiczego. Przed rozpoczciem
jazdy czołgiem do czynnoci obsługowych kierowcy naley sprawdzenie systemu
poarowego pod wzgldem napełnienia butli rodkiem ganiczym. Sprawdzenie polega na
dotkniciu palcem denka butli i sprawdzenie stanu wysunicia trzpienia sygnalizujcego.
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Trzpie posiada dwa stany. W razie stwierdzenia braku ładunku ganiczego w butli nastpuje
jej wymiana.
Na potrzeby symulatora SJCL opracowana konstrukcja systemu przeciwpoarowego
odpowiada funkcjonalnie obiektowi w czołgu Leopard 2A4. Wewntrz kadej butli znajduje
si bezpiecznik z trzpieniem wybijanym, sterowanym ze stanowiska instruktora. W ten
sposób symulowana jest aktywacja układu ppo. i oprónienie butli z ładunku ganiczego.
W symulatorze zrezygnowano z czynnoci obsługowych polegajcych na wymianie butli,
poniewa nie było to wymagane.

Rys. 18 Monitor kamery wstecznej

Rys. 17. Butle systemu
przeciwpoarowego
4.2.14. Monitor kamery wstecznej

Czołg Leopard 2A4 nie jest wyposaony w monitor kamery wstecznej oraz kamer
wsteczn. Kamera wsteczna i monitor montowane s w nowszych wersjach czołgu Leopard.
Kamera umoliwia kierowcy łatwiejsze manewrowanie pojazdem podczas jazdy na
wstecznym biegu, gdy obraz wywietlany jest bezporednio na monitorze znajdujcym si
tu przy siedzisku kierowcy. Ze wzgldu na modernizacj czołgów Leopard znajdujcych si
na wyposaeniu Wojska Polskiego zostały one doposaone o kamer wsteczn wraz
z monitorem.
W symulatorze SJCL opracowana konstrukcja monitora kamery (rys. 18) wstecznej
odpowiada wymaganiom stawianym przez zmatawiajcego. Obraz wywietlany na monitorze
pokazuje otoczenie/przestrze znajdujc si za czołgiem. Obraz generowany jest przez
oprogramowanie graficzne, stanowice integraln cze symulatora, odpowiedzialne za obraz
wywietlany podczas szkolenia kierowcy.
4.2.15. Osłony i uchwyty wewntrzne
Stanowisko kierowcy czołgu Leopard 2A4 wyposaone jest w trzy uchwyty
znajdujce si na górnej i przedniej płycie kadłuba. Uchwyty pozwalaj na zajcie miejsca na
stanowisku, a take s pomocne do ustalenia pozycji siedziska dla jazdy z otwartym włazem
i bezporedni obserwacj otoczenia oraz dla jazdy z zamknitym włazem i obserwacj
otoczenia przez peryskopy. Siedzisko kierowcy w czołgu Leopard 2A4 umieszczone jest
bezporednio nad wałkami skrtnymi drugiej osi, których osłon zawiera równie stanowisko
kierowcy.
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Konstrukcja symulatora SJCL zawiera trzy, rozmieszczone analogicznie jak w czołgu
Leopard 2A4, uchwyty montowane na przedniej i górnej cianie kabiny. Zastosowano
równie dodatkowy uchwyt ułatwiajcy zajcie miejsca w kabinie symulatora, a take jego
opuszczanie.
W celu odwzorowania wygldu i funkcjonalnoci stanowiska kierowcy projekt
symulatora SJCL obejmuje równie imitacj osłony wałków skrtnych zawieszenia
umieszczon pod siedziskiem kierowcy.
Ponadto stanowisko kierowcy symulatora SJCL obejmuje równie:
4.2.16. Tablic rozdzielcz kierowcy;
4.2.17. Wskanik połoenia wiey;
4.2.18. O wietlenie stanowiska kierowcy;
4.2.19. Pulpit obsługi układu przeciwpoarowego;
4.2.20. Intercom układu łczno ci wewntrznej;
4.2.21. Układ wentylacji.
5.

PODSUMOWANIE

Opracowany, wykonany i wdroony do uytkowania symulator SJCL (rys. 1) jest
nowoczesnym urzdzeniem pozwalajcym na prowadzenie procesu szkole obejmujcych
równie nauk jazdy czołgiem Leopard. Główn i najwaniejsza cech tego symulatora jest
integracja i współpraca stanowiska kierowcy (wraz z wyposaeniem) z systemami projekcji
i zobrazowania terenu, platform ruchu oraz stanowiskiem instruktora. Szkolony kierowca
moe zarówno uczy si obsługi wyposaenia, jak i pozna zdolnoci trakcyjne czołgu.
Równie ma moliwo jazdy w warunkach wystpujcych na poligonach, w tym
w zrónicowanym terenie i rozmieszczeniu infrastruktury. SJCL umoliwia opanowanie
techniki prowadzenia czołgu i sposobu pokonywania przeszkód terenowych. Symulator jako
cało jest złoonym urzdzeniem, a jego projektowanie wymagało udziału specjalistów
z wielu dyscyplin naukowych – mechaniki, automatyki, elektroniki, informatyki oraz grafiki
komputerowej. W artykule skupiono si głównie na zagadnieniach projektowania 3D
mechatronicznych elementów symulatora przeznaczonego do nauki jazdy kierowców czołgu
Leopard 2A4. Zagadnienia projektowania i opracowania pozostałych podzespołów
i systemów symulatora SJCL zostan przedstawione w kolejnych artykułach.
Symulatory i symulacyjne techniki szkolenia przeznaczone dla rónych obszarów
nauki uytkowania sprztu nie tylko wojskowego  to wymóg dnia dzisiejszego. Komendant
OSL – mjr Krzysztof Kacperek stwierdza: Szerokie wykorzystywanie symulatorów bdcych
na wyposaeniu Orodka Szkolenia w witoszowie jest podstaw osigania wysokich
wyników w czasie wicze i sprawdzianów. Symulatory zapewniaj zarówno moliwo
nauczania, jak i doskonalenia nabytych wczeniej umiejtnoci. Dziki ograniczeniu
eksploatacji sprztu bojowego oraz zmniejszeniu zuycia amunicji obniaj si koszty
szkolenia. Najwaniejsz jednak zalet szerokiego stosowania symulatorów jest moliwo
ledzenia biecych postpów szkolonych i usuwanie pojawiajcych si błdów podczas
szkolenia.
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LEOPARD 2A4 TANK DRIVING SIMULATOR
PART 1. DRIVER’S CAB
Abstract. The article discusses previous solutions used in the process of training Leopard 2A4 tank
crews. A concept of the design of a driving simulator (formulated by OBRUM) for training a Leopard 2A4
tank driver is presented. A more in-depth discussion is provided regarding some selected structural units of the
simulator cab and applied design technologies, where the required representation and all functionalities of the real
object are maintained.
Keywords: tank, driver training, driving course, simulator, Leopard 2A4 tank.




