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METODA OBLICZANIA WYTRZYMAŁOŚCI RAM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH  

 

W artykule przedstawiono metodę obliczeń wytrzymałości ram samochodów ciężarowych przy wykorzystaniu zintegrowa-

nych programów MSC Adams – do analizy dynamiki układów mechanicznych i NX Nastran/Femap – do analizy MES. W przy-

jętym postępowaniu wykorzystuje się metodę redukcji stopni swobody Craiga-Bamptona. Interfejs zastosowano do obliczeń 

wytrzymałości ramy wybranego samochodu ciężarowego poruszającego się po torze testowym. Opracowany model samochodu 

można traktować jako jego prototyp wirtualny użyteczny w procesie projektowania 

 

WSTĘP 

Rozwój komputerowych technik obliczeniowych umożliwia bu-
dowanie efektywnych prototypów wirtualnych projektowanych ukła-
dów mechanicznych, poprzedzające etap budowy ich prototypów 
rzeczywistych. Postępowanie takie skraca znacząco czas trwania 
procesu projektowania, a zatem również obniża jego koszty. Proces 
projektowania układów mechanicznych, podlegających zmiennym 
i trudnym do określenia obciążeniom, należy ocenić jako szczegól-
nie złożony. Do układów takich można zaliczyć samochody, które 
narażone są na oddziaływanie zmiennych sił, będących skutkiem 
ich ruchu po nierównościach i wykonywania – często gwałtownych – 
manewrów, takich jak przyspieszanie, hamowanie, zmiana pasa 
ruchu czy pokonywanie zakrętów. Szczególne znaczenie przypisuje 
się procesowi projektowania ram samochodowych, a w tym zwłasz-
cza ram samochodów ciężarowych, stanowiących odpowiedzialne 
konstrukcje, które muszą spełniać wysokie wymagania odnośnie 
bezpieczeństwa. Konstrukcje te powinny cechować się zatem nie 
tylko odpowiednio wysoką wytrzymałością doraźną, ale i zmęcze-
niową, bowiem narażone są na dynamiczne zmiany ich obciążenia 
powodujące drgania. Z drugiej strony – ze względu na konieczność 
utrzymania odpowiednio wysokich osiągów samochodów – ciężar 
ram powinien być ograniczony. Obliczenia wytrzymałościowe ram 
samochodów ciężarowych, wykonywane w ramach procesu ich 
projektowania, opierają się generalnie na wykorzystywaniu formali-
zmu metody elementów skończonych (MES). W ostatnich kilkunastu 
latach opublikowano wiele prac poświęconych problematyce obli-
czeń wytrzymałości ram samochodów ciężarowych przy użyciu 
MES. Ich autorzy wykorzystywali różne środowiska obliczeniowe. 
W artykule [14] przedstawiono wykaz prac poświęconych analizie 
wytrzymałościowej ram samochodów ciężarowych przy zastosowa-
niu najczęściej wykorzystywanego programu Ansys. Autorzy prac 
[6, 8, 10] zastosowali w analizie MES ram samochodów ciężaro-
wych, zdobywający coraz większe uznanie wśród projektantów, 
program Nastran, natomiast autorzy publikacji [5, 16, 17] użyli 
do analizy MES pakiet Abaqus. W pracy [11] opisano wykorzystanie 
programu LS DYNA® do analizy wytrzymałościowej ram samocho-
dów ciężarowych podlegających testom zderzeniowym, natomiast 
w pracy [6] opisano zastosowanie tego programu do analizy wy-
trzymałościowej ramy naczepy ciągnika siodłowego, poruszającego 
się po nierównej nawierzchni. Obliczenia wytrzymałościowe ram 
samochodów ciężarowych za pomocą MES są wykonywane dla 
obciążeń statycznych i dynamicznych zarówno w zakresie liniowym, 
jak i nieliniowym. Obliczenia dynamiczne nie powinny ograniczać 
się jedynie do wyznaczania naprężeń doraźnych. Zasadnicze zna-

czenie powinny tu mieć bowiem obliczenia zmęczeniowe – przykła-
dowo, problematyką tą zajęli się autorzy prac [1, 6, 8, 17]. General-
nie obliczenia MES ograniczają się nie tylko do określania naprężeń 
i przemieszczeń, bowiem duże znaczenie ma również analiza mo-
dalna, pozwalająca wyznaczać częstości i postaci drgań własnych 
ram. Istotne jest, aby częstości te nie pokrywały się z częstościami 
wymuszeń pochodzących od silnika lub będących wynikiem nierów-
ności drogi. Przykładowo, wyniki analizy modalnej ram były opisy-
wane przez autorów prac [4, 9]. 

W procesie obliczeniowym ram samochodów ciężarowych sto-
suje się zasadniczo trzy podejścia 

  
Podejście 1 
Jest ono najmniej zaawansowane, bowiem obliczenia ograni-

czają się w istocie do wykonania analizy statycznej. Obciążenie 
ramy, wynikające z jej ciężaru własnego i ciężaru przewożonego 
ładunku, jest przemnożone przez tzw. współczynnik sił masowych 
(elementarnych sił bezwładności) występujących w warunkach 
dynamiki [18]. 

 
Podejście 2  
W miejscach zamocowania zawieszenia przykładane 

są do ramy zmienne wymuszenia kinematyczne, które powodują 
powstanie w niej odkształceń, a w konsekwencji naprężeń. Czaso-
we przebiegi tych wymuszeń są wyznaczane na podstawie badań 
doświadczalnych rzeczywistych samochodów, poruszających się 
po torach testowych. Podstawowym problemem w tej metodzie jest 
to, że w zależności od rozmiaru ogumienia, parametrów zawiesze-
nia i parametrów samej ramy przejazd przez taką samą przeszkodę 
z taką samą prędkością może powodować powstanie różnych prze-
biegów czasowych przemieszczeń analizowanych punktów moco-
wania zawieszenia do ramy, a zatem obraz wyznaczonych w niej 
naprężeń i odkształceń będzie za każdym razem inny. Tak rozu-
miana analiza ma już charakter dynamiczny i mimo sygnalizowa-
nych ograniczeń jest często stosowana. 

 
Podejście 3 
W środowisku MSC Adams, przeznaczonym generalnie 

do prowadzenia zawansowanych analiz dynamiki szeroko pojmo-
wanych układów mechanicznych, buduje się model analizowanego 
samochodu. Jego komponenty mogą mieć postać modeli geome-
trycznych odnośnych elementów samochodu, zaimportowanych 
bezpośrednio ze środowiska CAD, w którym je wykonano. W naj-
prostszym przypadku elementy te traktowane są jako ciała nieod-
kształcalne. Modele geometryczne elementów samochodu, które 
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należy uznać za podatne (a do takich należy rama), eksportuje się 
do wybranego programu MES (może to być Nastran lub Ansys), 
w którym poddaje się je dyskretyzacji – i dopiero wówczas tak 
otrzymane modele MES eksportuje się do środowiska MSC Adams. 
Zbudowany w ten sposób zawansowany model samochodu poddaje 
się tu określonym wymuszeniom, symulując jego zachowanie 
w warunkach dynamiki. Wyznaczone czasowe przebiegi sił oddzia-
ływania zawieszeń na ramę samochodu lub odkształcenia samej 
ramy pojazdu eksportuje się do programu MES, przy użyciu którego 
przeprowadza się stosowne obliczenia. Problematyka wykorzysta-
nia interfejsu programów Adams i Nastran (autorzy nie podali infor-
macji odnośnie wersji zastosowanych programów) do analizy wy-
trzymałościowej ram samochodów ciężarowych została opisana 
w pracach [8, 10]. 

1. ISTOTA INTERFEJSU PROGRAMÓW MSC ADAMS 
I MES 

Ruch odkształcalnego ciała, które poddane jest oddziaływaniu 
więzów ze strony sąsiednich ciał, można rozpatrywać jako ruch tego 
ciała traktowanego jako nieodkształcalne, na który nałożone są jego 
odkształcenia będącego wynikiem drgań własnych [19]. Ten sposób 
podejścia, który w literaturze anglojęzycznej określa się terminem 
„Floating Frame of Reference Method”, stosuje się również w za-
gadnieniach modelowania przy wykorzystaniu MES odkształcalnych 
ciał wykonujących duże ruchy unoszenia. Należy pamiętać, 
że liczba stopni swobody modeli MES może sięgać nawet kilka 
milionów. Aby proces obliczeniowy był możliwy do zrealizowania, 
należy zastosować specjalne postępowanie, pozwalające na zna-
czące zredukowanie liczby stopni swobody rozważanego modelu 
MES, które w literaturze określa się jako metodę redukcji modalnej 
(ang. Modal Reduction Technique). W przypadku przyjętego inter-
fejsu wykorzystuje się często metodę Craiga-Bamptona [3], należą-
cą do grupy metod określanych w języku angielskim jako Compo-
nent Mode Synthesis. Zgodnie z tą metodą wszystkie węzły modelu 
MES dzieli się na zewnętrzne (ang. exterior nodes, interface nodes 
lub boundary nodes), w których nałożone są więzy, i wewnętrzne 
(ang. interior nodes). Przedstawiony podział dotyczy również stopni 
swobody rozważanego modelu MES, które można podzielić 
na zewnętrzne i wewnętrzne. Równania dynamiki danego modelu 
MES nie podlegającego tłumieniu, na który nałożono więzy, można 
przedstawić w ogólnej postaci jako: 

 

 ,  (1) 

 
gdzie M jest macierzą mas, K jest macierzą sztywności, u jest 
wektorem współrzędnych uogólnionych, których liczba n równa jest 
liczbie stopni swobody rozważanego modelu MES (czyli liczbie jego 
węzłów przemnożonych przez liczbę ich stopni swobody), i f jest 
wektorem sił/momentów przyłożonych w węzłach. Zgodnie z meto-
dą Craiga-Bamptona równania te mogą zostać zapisane w postaci: 
 

 , (2) 

 
gdzie górna część równania odpowiada stopniom swobody węzłów 
zewnętrznych (indeks “Z”), a dolna węzłów wewnętrznych (in-
deks “W”). 

Ponieważ obciążenia w postaci sił/momentów są przyłożone 
tylko w węzłach zewnętrznych, zatem prawdziwa jest zależność: 

  

. (3) 

 

Wektor przemieszczeń (współrzędnych uogólnionych) węzłów 
wewnętrznych może być zapisany w postaci sumy wektorów: 

 

. (4) 

 

Wektor  może być wyrażony za pośrednictwem wektora 
przemieszczeń (współrzędnych uogólnionych) węzłów zewnętrz-

nych . Rozważając dolną część fragmentu równania (2), odpo-
wiadającego warunkom statyki, otrzymuje się następującą zależ-
ność: 

 

 (5) 

 
i dalej: 
 

, (6) 

 
gdzie G jest macierzą postaci statycznych odkształceń modelu MES 
(ang. matrix of static correction modes, matrix of static deformations 
shapes lub matrix of constraint modes). Aby wyznaczyć te postaci, 
przemieszczenia w węzłach zewnętrznych są „zablokowane” – 
węzłom tym odbiera się w ten sposób wszystkie stopnie swobody. 
Wyjątkiem jest węzeł, w którym aktualnie dokonuje się kolejnych 
wymuszeń, polegających na realizowaniu jednostkowych prze-
mieszczeń liniowych lub kątowych odpowiadających danemu stop-
niowi swobody tego węzła (wszystkie pozostałe stopnie swobody 
rozważanego węzła są wówczas „zablokowane”). Postępowanie 
to powtarza się dla każdego węzła zewnętrznego – w rezultacie 
otrzymuje się tyle postaci statycznych odkształceń modelu MES, ile 
jest stopni swobody jego węzłów zewnętrznych. W wyniku przyjęte-
go postępowania otrzymuje się obraz statycznych odkształceń 
modelu MES odpowiadający tak określonym postaciom.  

Wektor  może być wyznaczony jako:  
 

 , (7) 

 
gdzie ɸ jest macierzą postaci drgań własnych modelu MES, 
na który nałożono więzy, lub krócej – macierzą modalną tego mode-
lu (ang. matrix of normal modes of vibration, matrix of shape func-
tions lub matrix of mode shapes) i q jest wektorem wyrażonych 
w funkcji czasu współrzędnych modalnych (ang. modal contribution 
factors lub modal displacements) qj(t), dla j=1,…,n. W rezultacie 
otrzymuje się obraz odkształceń dynamicznych modelu MES, będą-
cych wynikiem jego drgań własnych. Postaci tych drgań wyznacza 
się w trakcie analizy modalnej. W praktyce obliczeniowej liczba 
współrzędnych modalnych może być przyjęta jako daleko mniejsza 
od n (oczywiście trzeba zadbać o to, aby nie wpłynęło to na dokład-
ność przeprowadzanych obliczeń). 

W konsekwencji przedstawionego postępowania ruch modelu 
MES zostaje opisany za pomocą zredukowanego układu współ-
rzędnych uogólnionych, stanowiących sumę współrzędnych uogól-
nianych węzłów zewnętrznych i współrzędnych modalnych. Wyko-
rzystując zależności (6) i (7), można zastosować transformację 
Craiga-Bamptona: 

 

. (8) 

 
Uwzględniając tę transformację w równaniu (2) i dokonując 

stosownych przekształceń, przedstawione równania dynamiki moż-
na zapisać w postaci nowego układu, którego macierz mas i ma-
cierz sztywności mają zredukowane rozmiary (ponadto macierz 
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sztywności zawiera wiele elementów zerowych), a w konsekwencji 
liczba współrzędnych uogólnionych opisujących ruch rozważanego 
modelu MES ulega znacznemu zmniejszeniu, co pozwala radykal-
nie przyspieszyć proces obliczeniowy. 

2. MODEL SAMOCHODU W ŚRODOWISKU MSC ADAMS  

Przedmiotem analizy zaprezentowanej w niniejszej pracy jest 
rama wybranego samochodu ciężarowego, którego model geome-
tryczny, wykonano przy użyciu programu SolidWorks. Model ten 
stanowi złożenie szczegółowych modeli geometrycznych jego pod-
zespołów, w tym ramy będącej jego zasadniczą częścią. Rozważa-
ny jest samochód w tzw. postaci niekompletnej. W celach użytko-
wych samochód ten powinien przejść jeszcze co najmniej jeden 
etap kompletacji, polegający np. na zabudowie nadwozia skrzynio-
wego. 

Bazując na modelu geometrycznym ramy, w środowisku 
NX Nastran/Femap zbudowano jej model MES. Model ten zawiera 
około 148 000 elementów skończonych głównie powłokowych  
(QUAD8, QUAD4, TRIA6, TRIA3) i bryłowych (TETRA10), 383 000 
węzłów, a liczba jego stopni swobody wynosi 2 300 000. 
W miejscach, gdzie w środowisku MSC Adams rama połączona jest 
z sąsiadującymi z nią komponentami, wygenerowano dodatkowe 
węzły, którym odebrano wszystkie stopnie swobody. Węzły te połą-
czono z kilkunastoma sąsiadującymi z nimi węzłami siatki MES 
za pomocą sztywnych, bezmasowych elementów belkowych ty-
pu RBE2. 

Na rys. 1 przedstawiono model analizowanego samochodu 
zbudowany w środowisku MSC Adams. 

Obciążenia rzeczywiste ramy wynikają z jej siły ciężkości oraz 
sił ciężkości kabiny wraz z jej wyposażeniem, zespołu napędowego, 
zbiorników oleju napędowego, zbiorników pneumatycznych i pojem-
nika z akumulatorami oraz tłumika wraz z układem oczyszczania 
spalin, a także sił oddziaływania elementów sprężystych zawiesze-
nia, a w szczególności: dziesięciu miechów pneumatycznych zawie-
szenia poszczególnych osi, sześciu amortyzatorów, czterech łączni-
ków stabilizatora połączonych z ramą za pośrednictwem przykręco-
nych do niej wsporników zawieszenia osi tylnych 2 i 3 oraz elemen-
tów prowadzących zawieszenie (tzn. wahaczy i drążka Panharda). 

Wszystkie elementy sprężyste zawieszenia były modelowane 
przy wykorzystaniu elementu typu „Spring”. Sprężyste elementy 
translacyjne, tzn. miechy pneumatyczne zawieszenia poszczegól-

nych osi oraz miechy pneumatyczne tylnego zawieszenia kabiny, 
były modelowane przy wykorzystaniu elementów typu Translational 
Spring-Dumper, natomiast sprężyste elementy rotacyjne, tzn. stabi-
lizatory, były modelowane przy użyciu elementów typu Rotatinal 
Spring-Dumper. W przypadku elementów translacyjnych uwzględ-
niono nieliniowe charakterystyki, określone w oparciu o równanie 
przemiany politropowej gazu doskonałego zgodnie z zaleceniami 
firmy Firestone Industrial Products Company [7] – producenta mie-
chów pneumatycznych (przykładową charakterystykę przedstawio-
no na rys. 2, gdzie na osi pionowej układu współrzędnych pokazano 
zmianę siły oddziaływania miecha w stosunku do siły jego działania 
w warunkach statyki). W przypadku elementów rotacyjnych przyjęto 
stałą wartość współczynników sztywności skrętnej, bazując 
na znajomości ich parametrów geometrycznych i materiałowych. 
W obu przedstawionych przypadkach starano się wiernie odzwier-
ciedlić zachowanie rzeczywistych elementów sprężystych. 

 

 
Rys. 2. Charakterystyka miecha pneumatycznego zawieszenia osi 2 

 
Elementy tłumiące zawieszenia, tzn. amortyzatory poszczegól-

nych osi oraz amortyzatory tylnego zawieszenia kabiny, były rów-
nież modelowane przy wykorzystaniu elementów typu Translational 
Spring-Dumper. W przypadku amortyzatorów zawieszenia osi ich 
tłumienie opisano dwiema oddzielnymi charakterystykami liniowymi 
– przy czym jedna z nich dotyczyła fazy dobicia (kompresji) rozwa-
żanego amortyzatora, a druga fazy jego odbicia (przykładowe cha-
rakterystyki pokazano na rys. 3). W przypadku amortyzatorów tyl-
nego zawieszenia kabiny uwzględniono stałą wartość współczynni-
ków tłumienia. Tak jak poprzednio, w obu przypadkach starano się 
wiernie odzwierciedlić zachowanie rzeczywistych elementów tłumią-
cych. 

 
Rys. 1. Model samochodu w środowisku MSC Adams 
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Rys. 3. Przykładowa charakterystyka amortyzatora zawieszenia osi 

 
Ponadto w modelu rozważanego samochodu w środowisku 

MSC Adams uwzględniono elementy typu: Fixed Joint – przede 
wszystkim w celu połączenia wsporników zawieszenia osi z ramą 
pojazdu (w rzeczywistym układzie wsporniki te łączone są z ramą 
za pomocą połączeń śrubowych lub nitowych), Revolute Joint – np. 
do łączenia kół z odpowiednimi osiami lub zwrotnic z osią 1 
i Spherical Joint – do łączenia wahaczy górnych z osiami tylnymi 
2 i 3. Elementy metalowo-gumowe, występujące w rzeczywistym 
układzie w zawieszeniach osi samochodu, przednim zawieszeniu 
kabiny oraz łączące zespół napędowy z ramą, modelowane były 
przy wykorzystaniu elementów typu Field Element. Ich parametry 
dobrano na podstawie dokumentacji firmy MGM Rubber Compa-
ny [13]. 

W opracowanym modelu uwzględniono podatność niektórych 
podzespołów samochodu, tzn. zbiorników oleju napędowego, zbior-
ników pneumatycznych i pojemnika z akumulatorami oraz tłumika 
wraz z układem oczyszczania spalin, modelując je bezpośrednio 
w środowisku MSC Adams przy wykorzystaniu MES. Było to konse-
kwencją faktu, iż obliczenia wytrzymałościowe ramy, przeprowa-
dzone w środowisku NX Nastran/Femap, wykazały, że uwzględnie-
nie sztywnych postaci tych podzespołów daje nieprawdziwy obraz 
rozkładu naprężeń w obszarach ich mocowania. 

Parametry opon kół samochodu dobrano w oparciu o oferowa-
ny w środowisku MSC Adams model opony PAC2002, bazujący 
na opracowanym przez Pacejkę modelu opony „Magic Formula” 
[15], oraz dane firmy Continental-Tires [2]. 

3. ZASTOSOWANIE INTERFEJSU PROGRAMÓW 
MSC ADAMS I MES 

Na rys. 4 zilustrowano transfer informacji między poszczegól-
nymi środowiskami obliczeniowymi, realizowany w ramach interfejsu 
programów MSC Adams i NX Nastran/Femap. 

Modele geometryczne elementów samochodu opracowane 
w środowisku SolidWorks, które w analizie dynamiki traktuje się jako 
ciała nieodkształcalne, eksportuje się bezpośrednio do środowiska 
MSC Adams. Natomiast model geometryczny ramy, którą w tej 
analizie rozważa się jako ciało odkształcalne, eksportuje się 
do środowiska NX Nastran/Femap, gdzie przy użyciu preprocesora 

 
Rys. 4. Interfejs programów MSC Adams i NX Nastran/Femap – transfer informacji 
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Femap poddaje się go dyskretyzacji, czyli buduje się model MES 
ramy, oraz ustala się punkty interfejsu, w których model ten będzie 
połączony z odpowiednimi komponentami modelu samochodu 
opracowanego przy użyciu programu MSC Adams. Określona w ten 
sposób liczba postaci statycznych odkształceń ciała wyniosła 
w analizowanym przypadku 180. Tak przygotowany model MES 
ramy, z nałożonymi więzami w punktach interfejsu, poddaje się 
następnie – korzystając z procesora (solvera) NX Nastran – analizie 
modalnej, wyznaczając częstości i postaci jego drgań własnych. 
Przystępując do analizy modalnej, należy określić liczbę częstości 
i postaci drgań własnych, które zamierza się uwzględnić w oblicze-
niach. Następnie informacje te przesyła się do środowiska 
MSC Adams, a w szczególności do jego modułu MSC Adams/View, 
w którym buduje się model samochodu. W rozważanym przypadku 
uwzględniono 50 częstości i postaci drgań własnych. Następnym 
etapem jest symulacja ruchu modelu samochodu przy wykorzysta-
niu modułu MSC Adams/Solver z uwzględnieniem określonego 
sposobu wymuszeń. Uzyskane wyniki w postaci zmieniających się 
w czasie odkształceń ramy eksportuje się do środowiska              
NX Nastran/Femap, w którym przy użyciu procesora NX Nastran 
prowadzone są obliczenia, dotyczące wyznaczania warstwic naprę-
żeń zredukowanych i odkształceń ramy. Aby przyspieszyć proces 
obliczeń, wyniki analizy modalnej uzyskane w środowisku             

NX Nastran zapisuje się w postaci binarnej w pliku „*.out” typu OP2, 
a następnie wykorzystuje się je w analizie MES modelu ramy prze-
prowadzonej przy użyciu tego programu. Wyniki tej analizy są pre-
zentowane przy zastosowaniu postprocesora Femap, natomiast 
wyniki analizy dynamiki realizowanej w środowisku MSC Adams są 
przedstawiane przy użyciu modułu MSC Adams/PostProcesor. 

4. PRZYKŁADOWE WYNIKI OBLICZEŃ 

W ramach testów obliczeniowych analizowano różne przypadki 
ruchu samochodu zarówno po jezdni gładkiej, jak i z nierównościa-
mi. Na kolejnych rysunkach przedstawiono przykładowe wyniki 
obliczeń, dotyczących przypadku, gdy zasymulowano przejazd 
samochodu z prędkością 4 m/s lewymi kołami przez przeszkodę o 
wysokości 50 mm w postaci progu o prostokątnym przekroju. 

Na rys. 5a przedstawiono warstwice naprężeń zredukowanych 
w chwili, gdy siła oddziaływania na ramę w miejscu mocowania 
zwieszenia osi tylnych 2 i 3 osiąga maksymalną wartość (lewe koło 
osi 2 wjeżdża wtedy na przeszkodę). Naprężenia w poprzeczkach 
ramy osiągają wówczas wartość około 170 MPa, natomiast naprę-
żenia w lewej podłużnicy wartość około 120 MPa, a w obszarze, 
gdzie podłużnica ta jest szczególnie silnie obciążona wskutek jej 
zginania w dwóch płaszczyznach wartości tych naprężeń dochodzą 

a. 

 
b. 

 
Rys. 5. Wyniki obliczeń: a) warstwice naprężeń zredukowanych w ramie w chwili 16,72s, b) warstwice przemieszczeń ramy w rozważanej 
chwili 
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do 170 MPa. Materiałem ram samochodów ciężarowych jest stal 
konstrukcyjna o granicy plastyczności nie mniejszej niż 500 MPa 
[12]. Wynika z tego, że wyznaczone naprężenia doraźne są daleko 
mniejsze od tej granicy, jednak biorąc pod uwagę efekt zmęczenia 
materiału, projektanci powinni zwrócić szczególną uwagę na kon-
strukcję ramy we wskazanych newralgicznych miejscach. 

Na rys. 5b przedstawiono widok odkształconej ramy nałożony 
na widok ramy nieodkształconej – w analizowanej chwili ruchu 
samochodu. Na rysunku można zaobserwować wyraźne skręcenie 
ramy spowodowane jej niesymetrycznym obciążeniem oraz widać 
ponadto sygnalizowane już znaczne ugięcie lewej podłużnicy 
w dwóch płaszczyznach. 

Wykorzystane narzędzie obliczeniowe, w postaci interfejsu 
programów komputerowych MSC Adams i NX Nastran/Femap, 
pozwala na przeprowadzenie dowolnych symulacji komputerowych 
ruchu analizowanego samochodu. Uzyskane wyniki należy trakto-
wać jednak jedynie jako orientacyjne. Ich poprawność powinna 
zostać potwierdzona po przeprowadzeniu serii badań doświadczal-
nych, dotyczących np. wyznaczania rzeczywistych naprężeń 
w ramie samochodu za pomocą pomiarów tensometrycznych. Do-
piero tak zweryfikowane wyniki obliczeń będą mogły być użyteczne 
w procesie projektowania ram samochodów ciężarowych. 

PODSUMOWANIE 

Zdaniem autorów prezentowana metoda może zainteresować 
inżynierów, zajmujących się projektowaniem ram samochodów 
ciężarowych. Opracowany przy użyciu interfejsu programów 
MSC Adams i NX Nastran/Femap model komputerowy samochodu, 
rozumiany jako jego prototyp wirtualny, pozwala na przeprowadze-
nie w procesie projektowania dowolnego zestawu obliczeń, których 
wyniki powinny dać zbliżony do rzeczywistego obraz obciążeń jego 
podzespołów, a w tym przede wszystkim ramy. Zaletą opracowane-
go modelu samochodu jest to, iż podatna rama stanowiąca jego 
zasadniczą część poddawana jest oddziaływaniu ze strony współ-
pracujących z nią elementów sprężystych i tłumiących odzwiercie-
dlających ściśle rzeczywiste warunki jej obciążenia. Analiza dyna-
miki poprawnie przygotowanego prototypu wirtualnego może stać 
się podstawą do przygotowania prototypu rzeczywistego samocho-
du i dopiero wnioski płynące z jego badań zakończą proces projek-
towania. 
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Method of strength calculations of truck frames  

A method of strength calculations of truck frames by us-

ing integration of MSC Adams software – for dynamics anal-

ysis of mechanical systems and NX Nastran/Femap software 

– for Finite Element Method analysis is presented in the 

paper. In this study a method of reduction of degrees of free-

dom has been developed based on Craig-Bampton approach. 

The interface has been applied to strength calculations of the 

frame of the selected truck running on the test track. The 

model of the truck can be treated as its virtual prototype 

useful in the design process. 
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