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Streszczenie. Praca ta skupia się na przedstawieniu wyników badań dynamicznej odpowiedzi struktury 
gumowej na przykładzie koła pojazdu terenowego w warunkach oddziaływania fali podmuchowej. 
w analizowanym przykładzie wzięto pod uwagę układ zawieszenia wraz z uproszczonym podwoziem 
rozpatrywanego pojazdu. Mając na uwadze, że w pierwszej kolejności fala ciśnienia pochodząca od 
detonacji ładunku wybuchowego oddziałuje na oponę, autorzy postanowili odwzorować ten element 
w sposób jak najbardziej zbliżony do rzeczywistości. w związku z tym model Mes podzielono na sześć 
odrębnych części oraz zaimplementowano do niego układ kordów, których konfiguracja oraz położenie 
zostały zweryfikowane przy użyciu mikroskopu oraz urządzenia rentgenowskiego. Tak utworzony układ 
koło-zawieszenie został poddany obciążeniu falą ciśnienia powstałą z eksplozji ładunku wybuchowego. 
analizy numeryczne wykonane zostały przy użyciu kodu obliczeniowego Ls-Dyna oraz dwóch dostęp-
nych metod numerycznych umożliwiających realizację opisu procesu detonacji, tj. sprzężenia Lagrange-
euler (aLe) oraz metody Smoothed Particle Hydrodynamics (sPh). w drugiej części badań zbadano 
odpowiedź struktury gumowej (opony) na zadane dynamiczne obciążenie w postaci fali ciśnienia ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na prędkość odkształceń oraz proces zniszczenia materiału. Dodatkowo 
porównano wyniki dla dwóch rodzajów ładunku wybuchowego: c4 oraz TnT.
Słowa kluczowe: wybuch, metoda elementów skończonych, aLe, sPh

1. Wprowadzenie 

improwizowane ładunki wybuchowe (ieD) wraz z innymi tego typu urządze-
niami są jednymi z najczęściej stosowanych w dzisiejszych konfliktach zbrojnych na 
całym świecie. w wyniku ich eksplozji opona lekkoopancerzonego pojazdu ulega 
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miejscowemu zniszczeniu oraz w wielu przypadkach zostaje całkowicie oddzielo-
na od felgi [1]. Pozostałe elementy zawieszenia ulegają dużym przemieszczeniom 
i lokalnym trwałym deformacjom. 

Głównym celem przedstawionej pracy jest przeanalizowanie mechanizmu nisz-
czenia elementów zawieszenia (szczególnie koła) spowodowanego falą podmuchową 
oraz sprawdzenie adekwatności stosowania metod numerycznych mechaniki do 
tego rodzaju zagadnień. Problem odporności kół na wybuch był już analizowany 
przez innych autorów [2, 3]. Mając jednak na uwadze fakt, jak ważnym aspektem 
jest ochrona pojazdów przed wpływem fali wybuchowej powstałej z procesu de-
tonacji, autorzy postanowili przeprowadzić analizy numeryczne procesu wybuchu 
pod pojazdem z uwzględnieniem zjawiska fali odbitej od elementów podwozia. 
Dodatkowo, biorąc pod uwagę fakt, iż głównym materiałem tworzącym oponę jest 
guma, autorzy przeanalizowali wpływ dynamicznego obciążenia falą wybuchową 
na zachowanie się jej struktury. 

Mechaniczne właściwości materiału gumowego w statycznych testach wytrzy-
małościowych (rozciągania i ściskania) badane były przez wielu autorów [4, 5], a jej 
dynamiczne zachowanie w obszarze dużych prędkości odkształceń w ostatnim czasie 
jest jeszcze dokładniej analizowane z uwzględnieniem charakterystyki ściskania 
oraz rozciągania. na podstawie literatury zauważyć można, że większość prac obej-
muje badania gumy w obszarze dużych prędkości odkształceń w testach ściskania 
realizowanych na zmodyfikowanym pręcie hopkinsona [6-9]. Dynamiczne testy 
rozciągania natomiast obejmują głównie badania na zmodyfikowanej wersji urzą-
dzenia charpy’ego [7, 10, 11], z wykorzystaniem specjalnego pierścienia [12, 13], 
czy urządzeniu bazującym na katapulcie [14]. Generalnie, materiały gumowe lub 
gumopodobne badane były w obszarze prędkości odkształceń pomiędzy 200 s–1 
(katapulta), przez 435 s–1 (urządzenie charpy’ego) nawet do 13800 s–1 (pierścień). 
Generalnie właściwości większości struktur elastomerowych w głównej mierze 
zależą od dużych prędkości odkształceń (ponad 10 s–1) oraz nieliniowej lepko-
sprężystej charakterystyk.

2. Obiekt badawczy 

w prezentowanej pracy opisano proces budowy numerycznego modelu podwo-
zia pojazdu terenowego na bazie rzeczywistych elementów zawieszenia. Podstawowe 
elementy, które zostały wzięte pod uwagę w procesie budowy, to: podłużnica, resor, 
półoś, piasta, bęben, szczęki hamulcowe, felga, opona oraz uproszczone nadwozie 
pojazdu. ich dokładną geometrię uzyskano w wyniku zastosowania technologii 
inżynierii odwrotnej. w pierwszej kolejności fala uderzeniowa oddziałuje na opo-
nę, dlatego autorzy postanowili odwzorować ten element w sposób jak najbardziej 
zbliżony do rzeczywistości. w związku z tym w modelu Mes opony uwzględniono 
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układ kordów, których konfiguracja oraz położenie zostały zweryfikowane poprzez 
użycie mikroskopu oraz urządzenia rentgenowskiego (rys. 1) [15, 16]. Dodatkowo, 
opona podzielona została na sześć części składowych o danych materiałowych 
zaczerpniętych z literatury, które uzupełnione zostały o charakterystyki wytrzy-
małościowe uzyskane z testów ściskania oraz rozciągania. stalowe elementy układu 
zamodelowano przy użyciu modeli materiałowych podlegającym prawu hooke’a, 
natomiast elementom o charakterystyce materiałów hipersprężystych (gumowych) 
nadano cechy materiałowe opisane konstytutywnym równaniem Mooneya-rivlina. 
złożoność budowy modeli numerycznych opon zależy w dużej mierze od rodzaju 
zjawisk, które poszczególni autorzy starali się podjąć [17, 18]. szczegółowy opis 
modelowania koła oraz wyniki badań eksperymentalnych można znaleźć w po-
przednich pracach autorów tego artykułu [15, 16, 19].

rys. 1. wycinek utworzonego modelu numerycznego koła (1 — bieżnik; 2 — opasanie; 3 — osnowa; 
4 — bok opony; 5a,b — stalowe kordy; 6 — pasek stopkowy)

Jak już wcześniej wspomniano, guma należy do szerokiej rodziny materiałów 
hipersprężystych. w ramach tej teorii nieliniowej sprężystości możliwe jest wy-
znaczenie ii tensora naprężeń Piola-kirchhoffa: 
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C  (2.1)

gdzie: ( )W W= C


 jest potencjałem funkcjonału energii sprężystej, T=C F F  jest 
tensorem odkształceń cauchy’ego-Greena (F = Grand x).

najczęstszym ze stosowanych modeli materiałowych z rodziny hiper-
sprężystych jest materiał hipersprężysty opisany przez Mooneya-rivlina  
[15-19]. Do opisu tego modelu wykorzystuje się funkcję jednostkowej energii 
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odkształcenia zwanej funkcją gęstości energii sprężystej, będącej analityczną funkcją 
tensora odkształcenia [20]:
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gdzie:   — wsp. Poissona; 
  G = 2(A + B) — moduł kirchhoffa; 
  I1, I2, I3 — niezmienniki tensora deformacji izochorycznej.

Model ten posłużył do opisu materiału gumowego opony, którego stałe a i B 
zostały wyznaczone na podstawie charakterystyk otrzymanych z przeprowadzonych 
testów jednoosiowego ściskania i rozciągania (tab. 1). 

Tabela 1
Użyte stałe materiałowe dla materiału gumowego opony

część opony p [t/mm3] ν A [MPa] B [MPa]

Bieżnik 1,173*10-9 0,495 0,806 1,80

Bok opony 1,132*10-9 0,495 0,171 0,83

Pasek stopkowy 1,132*10-9 0,495 0,171 0,83

autorzy mają świadomość, że użyty model materiałowy nie uwzględnia wpływu 
prędkości odkształceń na dynamiczne zachowanie się materiału, co można znaleźć 
w pracach [21-23], gdzie zachowanie materiału zostało opisane przez lepko-sprę-
żyste związki konstytutywne.

3. Opis modelu numerycznego badanego zjawiska  
oddziaływania fali ciśnienia na obiekt

obciążenie falą wybuchową zostało zrealizowane przy użyciu wspomnianych 
dwóch metod numerycznych (sPh oraz aLe). w celu odzwierciedlenia zniszczenia 
opony zastosowano kryterium erozji elementów skończonych bazujące na kryte-
rium odkształceniowym [20]. Testy przeprowadzono z ładunkiem o masie 2 kg wg 
konfiguracji przedstawionej na rysunku (rys. 2), przy użyciu kodu obliczeniowego 
Ls-Dyna wykorzystującego metodę różnic centralnych. w rozpatrywanym zagad-
nieniu zamodelowano układ zawieszenia z uproszczonym nadwoziem pojazdu, co 
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pozwoliło na zbadanie wpływu efektu odbicia fali. ze względu na fakt, że prowadzone 
obliczenia są czasochłonne i wymagają wydajnego sprzętu komputerowego, zdecy-
dowano się zamodelować jedno koło oraz 1/4 części zawieszenia z przyłożonymi 
warunkami symetrii. ciśnienie w kole odzwierciedlono poprzez implementację 
modelu poduszki powietrznej bazującego na funkcji Greena [20]. w przypadku 
metody sPh ładunek wybuchowy zamodelowano, używając 300 000 cząstek sPh, 
co stanowiło optymalną liczbę gwarantującą hydrodynamiczne zachowanie się po-
wstałej fali ciśnienia. zdecydowano się również przedstawić wyniki porównawcze 
dla dwóch rodzajów ładunku wybuchowego, tj. ładunku TnT oraz c4.

3.1.  Matematyczny opis procesu wybuchowego

zjawisko wybuchu jest silnie egzotermiczną reakcją chemiczną wywołującą 
powstanie fali detonacyjnej i produktów detonacyjnych składających się z gorących 
gazów pod wysokim ciśnieniem. wartość nadciśnienia w chwili wybuchu może 
sięgać nawet kilkudziesięciu GPa. co więcej szybkość rozchodzenia się frontu fali 
detonacyjnej zawiera się w przedziale 1000-10 000 m/s [24]. Jedną z metod opisu 
procesu detonacji ładunku wybuchowego są metody numeryczne mechaniki. 
adekwatność stosowania komputerowych symulacji do określenia dynamicznej 
odpowiedzi struktur została potwierdzona wieloma publikacjami [2, 3, 15, 16, 
24, 25]. Dokładne odwzorowanie zjawiska detonacji wiąże się z koniecznością 
zastosowania złożonej siatki elementów skończonych, zaawansowanego opisu 
materiałów w postaci związków konstytutywnych oraz równań stanu opisujących 
ładunek wybuchowy i otaczające go powietrze. aspekty te wpływają na czasochłon-
ność procesu obliczeń numerycznych.

rys. 2. schemat badanego układu: a) sprzężenie aLe — układ zawieszenia „zatopiony” w siatce 
eulera; b) metoda sPh
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w pracy tej przedstawiono wyniki analiz numerycznych przeprowadzonych 
przy użyciu dwóch dostępnych w systemie Ls-Dyna metod pozwalających na 
modelowanie procesu wybuchu: metody sPh oraz sprzężenia aLe. 

w obydwu przypadkach należało zaimplementować proces detonacji ładunku 
wybuchowego przy użyciu materiałowego modelu spalania. zakłada się w nim, że 
energia ładunku zostaje gwałtownie uwolniona w postaci fali detonacyjnej oraz 
proces detonacji uwzględnia modelowanie ruchu produktów detonacji. Użyty 
model wybuchu opisany jest równaniem Jonesa-wilkinsa-Lee (JwL), w następu-
jącej postaci [25]:
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gdzie  /he  =  — gęstość produktów detonacji; 
  e = hee — energia wewnętrzna produktów detonacji; 
  he — gęstość ładunku wybuchowego; 
  p — ciśnienie produktów detonacji; 

 A, B, R1, R2,  — empiryczne stałe definiowane dla konkretnego rodzaju  
 ładunku wybuchowego (tab. 2). 

Tabela 2
Użyte stałe materiałowe TnT oraz c4 definiujące ładunek wybuchowy [25]

Materiał p [t/mm3] A [MPa] B [MPa] R1 [–] R2 [–] ω [–]

TnT 1,630*10-9 3,712*105 3,231*103 4,150 0,900 0,3

c4 1,601*10-9 6,090*105 12,950*103 4,500 1,400 0,3

3.1.1. Metoda Smooth Particle Hydrodynamics

Pierwszą użytą metodą numerycznego modelowania wybuchu jest metoda sPh 
(Smoothed Particle Hydrodynamics), która w głównej mierze służy do opisu zacho-
wania się płynów itp. została ona rozwinięta przez r.a. Gingolda & J.J. Managhana 
oraz L.B. Lucy w 1977 r. opracowano ją w celu uniknięcia znacznego pogorszenia 
jakości siatki Mes podczas dużych deformacji. Główną zaletą metody sPh jest brak 
siatki łączącej węzły. 

Podstawą tej metody jest interpolacja. rozkłady parametrów fizycznych zastę-
puje się odpowiednimi estymatami przy założonym jądrze interpolacji [20]:

 ( ) ( ) ( , ) ,k f x f y W x y h dy∏ = −∫  (2.5)

gdzie W jest jądrem interpolacji.
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Funkcja jądra interpolacji W ma następującą postać:
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gdzie d jest liczbą wymiarów przestrzeni, h jest długością wygładzania (smoothing 
length), która jest zmienna w czasie i określa odległość, na jaką cząstka może od-
działywać z innymi cząstkami.

3.1.2. Sprzężenie Arbitrary Lagrangian-Eulerian

kolejną metodą zaimplementowaną do symulacji numerycznych była metoda 
aLe charakteryzująca się tym, że realizuje się zarówno ruch siatki (w odniesieniu 
do konfiguracji początkowej — Lagrange), jak i przemieszczenie materii (wzglę-
dem konfiguracji aktualnej — euler). Przemieszczanie się materii realizowane jest 
równaniem [24]:
 ( ), ,t=x X  (2.7)

gdzie X jest układem współrzędnych materialnych, (X, t) — funkcją służącą do 
opisu przemieszczenia się ciała z konfiguracji początkowej 0 do konfiguracji 
aktualnej lub też konfiguracji przestrzennej . 

Przestrzeń związana z układem odniesienia Ω̂  uzyskuje miano tzw. przestrzeni 
aLe. wartości początkowe określające umiejscowienie cząstek oznacza się wówczas 
przez  [24]:
 ( ),0 , = X  (2.8)

gdzie  jest układem współrzędnych aLe. Przestrzeń referencyjna Ω̂  jest stoso-
wana do budowy konfiguracji początkowej siatki. Pozostaje ona w trakcie całego 
cyklu obliczeniowego zgodna z siatką, tak więc jest traktowana jako tzw. przestrzeń 
obliczeniowa. 

ruch siatki opisany jest zgodnie z zależnością [24]:

 ( ), .t =x
  (2.9)

Mapowanie 


 odgrywa bardzo ważną rolę w sformułowaniu aLe w odniesieniu 
do siatki, ponieważ punkty  są mapowane do punktów x w układzie przestrzennym 
dzięki powyższej funkcji. 

zależność pomiędzy układem aLe a układem współrzędnych materiałowych 
można przedstawić jako połączenie powyższych funkcji [24] (rys. 3): 

 
( ) ( )( ) ( )1 1 1, , ,  lub  ,t t t t       − − −= = = =x X X

  



 
(2.10)

gdzie  jest funkcją mapującą.



124 P. Baranowski, J. Małachowski

4. Wyniki przeprowadzonych analiz numerycznych

4.1.  Analiza porównawcza wybranych metod numerycznej realizacji 
procesu wybuchu

w pierwszym etapie badań przeprowadzono analizę porównawczą dwóch 
wybranych w systemie Ls-Dyna metod numerycznych pozwalających na realizację 
procesu wybuchu: sprzężenie aLe oraz metoda sPh. w wyniku przeprowadzo-
nych symulacji uzyskano odpowiedź układu na obciążenie falą ciśnienia. Badania 
numeryczne wykazały, że proces zniszczenia układu inicjowany jest w pierwszej 
kolejności w strukturze opony. Dodatkowo na proces ten nakłada się oddziaływanie 
wynikające z efektu fali odbitej od pozostałych elementów nadwozia. na podstawie 
rysunku 4 widać, że charakter zniszczenia opony dla obydwu przypadków jest 
zbliżony, co potwierdza także otrzymany z analiz wykres energii absorbowanej 
przez strukturę opony (rys. 5). spadki energii na wykresie wynikają z ubytku masy 
opony spowodowanej zniszczeniem jej elementów.

rys. 3. Mapowanie pomiędzy układem Lagrange’a, eulera i układem aLe [24]

rys. 4. zniszczenie opony: a) sprzężenie aLe; b) metoda sPh
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4.2.  Analiza porównawcza dynamicznej odpowiedzi struktury gumowej  
z wykorzystaniem sprzężenia ALE

w drugiej części badań, wykorzystując sprzężenie aLe, przeanalizowano układ 
z dwoma różnymi rodzajami ładunków wybuchowych: TnT oraz c4 w celu spraw-
dzenia odpowiedzi opony na zadane dynamiczne obciążenie. ze względu na fakt, iż 
ładunek c4 ma większą energię wybuchu niż TnT, wartości ciśnienia w układzie są 
większe, co przedstawia wykres ciśnienia dla wybranego elementu opony (rys. 6). 
zauważyć można również inne wartości prędkości odkształceń dla wybranego 
elementu skończonego opony (rys. 7). Tak jak się spodziewano, w analizie z ładun-
kiem c4 o większej prędkości fali ciśnienia — 8190 m/s (dla porównania TnT —  
6930 m/s) [25] wartości prędkości odkształceń są większe (c4: 5,94*104 s–1, TnT: 
5,29*104 s–1), co jest prawidłowe, jeżeli weźmiemy pod uwagę wyniki zamieszczane 
przez innych autorów [6-14].

rys. 5. wykres energii wewnętrznej opony w funkcji czasu

rys. 6. wykres porównawczy ciśnienia dla wybranego punktu układu
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5. Wnioski

w pierwszej części prezentowanej pracy autorzy przedstawili numeryczny opis 
procesu wybuchu pod podwoziem pojazdu terenowego z zastosowaniem dwóch 
metod: metody sPh oraz sprzężenia aLe. Przeprowadzone analizy potwierdziły 
adekwatność stosowania tych metod do opisu eksplozji. Porównując długość obli-
czeń komputerowych dla tych dwóch metod, zauważyć można nieznaczną różnicę 
wynikającą z odmiennego kroku czasowego (na korzyść sPh). aplikacyjność oraz 
łatwość modelowania przemawia za metodą sPh, natomiast efektywność oraz 
dokładność i prawidłowość wyników przemawia po stronie sformułowania aLe. 

zamodelowanie uproszczonego podwozia pojazdu pozwoliło oszacować proces 
zniszczenia opony, jak też i deformację pozostałych elementów zawieszenia. w ko-
lejnych badaniach autorzy skupią się na poszukiwaniu rozwiązań konstrukcyjnych, 
które poprawią wytrzymałość zarówno koła, jak i pozostałych składowych podwozia, 
na działanie fali podmuchowej. końcowy etap tych prac będzie zweryfikowany 
podczas testów poligonowych. 

w drugiej części prowadzonych badań przedstawiono próby symulacji za-
chowania się struktury gumowej, na przykładzie opony poddanej obciążeniu 
dynamicznemu w postaci fali podmuchowej. wyniki pokazują, że wraz z innymi 
wartościami prędkości rozchodzenia się fali, prędkość odkształceń również się 
zmienia. autorzy mają na uwadze fakt, iż użyty model materiałowy nie uwzględ-
nia wpływu prędkości odkształceń na zachowanie się materiału gumowego, który 
w rzeczywistości zachowuje się inaczej przy obciążeniu dynamicznym niż przy 
statycznym. Dlatego też, w kolejnych etapach badań przeanalizowane zostaną do-
stępne modele materiałów, które spełniać będą powyższe warunki. opcjonalnie, 
utworzony zostanie własny model materiałowy bazujący na już dostępnych rów-
naniach konstytutywnych. Dodatkowo, planowane są badania eksperymentalne 
mające na celu zbadanie dynamicznej odpowiedzi struktur gumowych poddanych 

rys. 7. wykres porównawczy prędkości odkształceń dla wybranego punktu układu
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obciążeniom dynamicznym, co pozwoli oszacować wpływ prędkości odkształceń 
na zachowanie się materiału oraz określić charakterystykę zniszczenia jego struk-
tury, co w jeszcze większym stopniu przyczyni się do poprawy modelowania tego 
„niewygodnego” materiału, jakim z pewnością jest guma. 

Praca została wykonana w ramach projektu finansowanego przez Mnisw.

Artykuł wpłynął do redakcji 17.01.2012 r. Zweryfikowaną wersję po recenzji otrzymano w czerwcu 2012 r.
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P. Baranowski, J. Małachowski

Numerical methods of pressure wave subjected to suspension system  
of terrain vehicle — comparison analysis

Abstract. This paper focuses on a rubber structure behaviour assessment under dynamic loading on 
the example of a terrain suspension system subjected to pressure wave. Due to the fact that pressure 
wave interacts with the tire, in the first place, it was important to develop a discrete model of it as 
much similar to the real one as possible. Thus, numerical model of the tire was divided into six 
different parts with steel cords inside. The non-linear dynamic analyses were performed using the Ls-
Dyna code. in order to simulate the blast wave propagation, the smoothed Particle hydrodynamics 
method and arbitrary Lagrangian-eulerian formulation with Jones wilkins Lee equation defining 
the explosive material were used. in the second part of investigations, the rubber behaviour under 
dynamic loading with the strain rate effect and failure process taking into consideration was assessed 
and compared for TnT and c4 charge.
Keywords: explosion, Finite element Methods, aLe, sPh


