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ANALIZY NUMERYCZNE MES RAMY SAMOCHODU SYRENKA S201 

 

W artykule omówione zostały analizy numeryczne MES ramy samochodu Syrenka S201, ze szczególnym uwzględnieniem 

oceny sztywności tej ramy.    

 

WSTĘP 

Celem przeprowadzonych analiz numerycznych było wychwy-
cenie miejsc krytycznych w konstrukcji ramy samochodu Syrenka 
S201 (miejsc występowania spiętrzenia naprężeń), charakteru 
odkształceń tej ramy, a także określenie w przybliżeniu jej sztywno-
ści skrętnej - samej ramy pojazdu (bez silnika i elementów napędu 
pojazdu). 

Obliczenia wytrzymałościowe były wykonywane w programie 
MSC.FEA (MSC.PATRAN+MSC.NASTRAN). 

Podstawowe obliczenia wytrzymałościowe analizowanej ramy 
były wykonywane metodą elementów skończonych (MES) w zakre-
sie statyki liniowej. Obliczenia te bazowały na powstałym na etapie 
konstrukcji modelu 3D pojazdu, na uprzednio zweryfikowanych 
danych materiałowych jak również na wcześniej określonych i za-
danych obciążeniach wynikających z ruchu pojazdu.  

Prace nad projektem samochodu Syrenka S201 rozpoczęto w 
2012 roku, przy współudziale Przemysłowego Instytutu Motoryzacji. 
Pierwszy jeżdżący prototyp zaprezentowano w styczniu 2014 roku. 
Wersja produkcyjna pojazdu ma być gotowa w pierwszym kwartale 
2016 roku, a produkcję seryjną zaplanowano rozpocząć w drugiej 
połowie 2016 roku - początkowo w ilości 300-500 sztuk rocznie.  

Projekt został dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju w ramach unijnego programu „Demonstrator +”. 

Oprócz rozwijanej najmocniej wersji trzydrzwiowej trwają także 
prace nad modelami: sportowym, dostawczym i pięciodrzwiowym.  

 
 

 
Rys. 1. Prototyp samochodu Syrenka S201 
 

1. ANALIZY NUMERYCZNE  

1.1. Zakres pracy  

1. Analiza opracowanej dokumentacji techniczno konstrukcyjnej 
samochodu osobowego Syrenka S201. 

2. Opracowanie modeli obliczeniowych samochodu, w oparciu  
o otrzymany model 3D pojazdu. 

3. Określenie schematów obciążeń wynikających z analizy sił 
powstałych podczas  ruchu pojazdu. 

4. Wstępne obliczenia numeryczne wytrzymałości ramy pojazdu  
z wykorzystaniem MES, dla różnych zadanych wariantów ob-
ciążeń konstrukcji oraz obliczenia sztywności skrętnej ramy. 

5. Analiza wyników z obliczeń wytrzymałościowych konstrukcji 
ramy. 

6. Kolejne obliczenia numeryczne uwzględniające wnioski i zmiany 
konstrukcyjne wynikające z analizy wstępnych obliczeń wytrzy-
małościowych. 

7. Opracowanie końcowe z pełnym opisem modelu obliczeniowe-
go i przyjętych założeń oraz analizą otrzymanych wyników z ob-
liczeń wytrzymałościowych konstrukcji samochodu. 

1.2. Model nominalny pojazdu  

Podczas modelowania pojazdu posłużono się ogólnymi charak-
terystykami wyznaczonymi na obiektach rzeczywistych, którymi były 
elementy proponowane do montażu w budowanym prototypie sa-
mochodu.  

Podstawowe elementy pojazdu jako układu mechanicznego to: 
rama, silnik z układem napędowym oraz układ jezdny w skład któ-
rego wchodzą 4 koła jezdne z przednim zawieszeniem, w postaci 
amortyzatorów i sprężyn, oraz tylnym wahaczem wleczonym. 

 

 
Rys. 2. Model CAD pojazdu 

1.3. Model numeryczny MES  

Analiza została przygotowana w programie MSC.FEA 
(MSC.PATRAN + MSC.NASTRAN).  
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Przyjęto model siatki powierzchniowy, jako najlepszy dla tego 
rodzaju analizy – elementy czworoboczne i trójkątne (lokalnie). 
Siatka została lokalnie zagęszczona. Zastosowano także elementy 
belkowe oraz miejscowo elementy 3D. Części pojazdu o znacznej 
masie zamodelowano elementami masowymi i połączono je z pod-
stawową strukturą poprzez elementy belkowe typu „Dummy”. 

Obliczenia dotyczyły testów statycznych dla różnych, założo-
nych obciążeń konstrukcji. Podane wartości sił były założonymi 
wartościami skorelowanymi z masą pojazdu i współczynnikami 
wynikającymi z przyjętych do obliczeń schematów obciążeń. 

Do analizowanej konstrukcji zostały przyłożone, założone mak-
symalne przewidywane, wartości sił, w zakresie analizy liniowej, dla 
danego materiału – analiza konstrukcji w zakresie sprężystym. 

Określone miejsca utwierdzeń były zbieżne z miejscami moco-
wania podwozia. 

 

 
Rys. 3. Model numeryczny samochodu osobowego Syrenka S201 
razem z poszyciem 

1.4. Sztywność skrętna ramy  

Sztywność skrętna jest jednym z głównych parametrów charak-
teryzujących nadwozie samochodu. Można przytoczyć wiele czynni-
ków wpływających na jej wartość. Oprócz cech konstrukcyjnych 
nadwozia, na sztywność wpływa również zużycie eksploatacyjne, 
ale także korozja oraz uszkodzenia mechaniczne. 

Wraz z rozwojem nowoczesnych konstrukcji nadwozi i ram sa-
mochodów obserwuje się wzrost ich sztywności. Wiąże się to  
z koniecznością zapewnienia sztywności konstrukcji nadwozia na 
odpowiednim poziomie, mającej bezpośredni wpływ na bezpieczeń-
stwo bierne pojazdu (zapewnienie tzw. strefy przeżycia pasażerów). 

Innym istotnym czynnikiem, który jest rozpatrywany przy dobo-
rze sztywności nadwozia jest możliwie duża jego trwałość, na którą 
negatywnie wpływają korozja i procesy zmęczeniowe w miejscach 
najbardziej obciążonych oraz w punktach łączenia blach (klejenia, 
zgrzewania). 

Zmniejszanie sztywności nadwozia może pogarszać statecz-
ność kierunkową ruchu samochodu. Ponieważ następują niekontro-
lowane przemieszczenia punktów mocowania elementów zawie-
szenia i układu kierowniczego, wywołane siłami dynamicznymi np. 
od nierówności drogi, może wystąpić zmiana kątów ustawienia kół, 
powodując, że charakterystyka kierowalności pojazdu odbiega od 
nominalnej, założonej w procesie projektowania (bezpieczeństwo 
czynne). 

Biorąc pod uwagę, że największe naprężenia w nadwoziu wy-
stępują podczas jego skręcania, do oceny nadwozia wykorzystuje 
się zazwyczaj pomiar jego sztywności skrętnej. Może być on oce-
niany w sposób eksperymentalny, na specjalnym stanowisku ba-
dawczym lub na etapie projektowym w drodze analiz numerycz-
nych. 

Sztywnością skrętną nadwozia k nazywa się stosunek zmiany 
momentu skręcającego nadwozia do zmiany kąta jego skręcenia, 
zgodnie ze wzorem: 

   / M  k  (1) 

Wyznaczanie sztywności skrętnej sprowadza się więc do przy-
łożenia do nadwozia momentu skręcającego o określonej wartości  
i pomiaru kąta skręcenia nadwozia. Zależnie od długości odcinka, 
na którym nadwozie jest skręcane, otrzymamy różne wartości jego 
sztywności skrętnej. Przy opracowywaniu wyników należy podać 
miejsce utwierdzenia nadwozia oraz miejsce przyłożenia obciąże-
nia. 

 

 
 

Rys. 4. Model numeryczny ramy samochodu Syrenka S201 razem  
z miejscami utwierdzeń i przyłożonymi obciążeniami 

 
Rama została utwierdzona w kierunkach X, Y, Z, w miejscach 

mocowania tylnego zawieszenia, oraz zostało przyłożone obciąże-
nie, w postaci sił o wartości 10000 N - w miejscach mocowania 
przednich wahaczy, wywołujące moment skręcający ramę. 

 

 
Rys. 5. Naprężenia zredukowane [MPa]  

 
W wyniku przyłożonego obciążenia otrzymaliśmy rozkład na-

prężeń zredukowanych [MPa], miejsca ich spiętrzenia oraz od-
kształcenia wypadkowe całej ramy [mm]. 

 

 
Rys. 6. Odkształcenia wypadkowe [mm]  
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Obliczenia sztywności skrętnej: 
 
Odległość między punktami przyłożenia siły = 746.2 [mm] 
Siła: 10000 [N] 
Ramię siły = 746.2 / 2 = 373.1 [mm] 
Moment skręcający ramę = 10000 [N] * 0.3731 [m] = 3731 [Nm] 
tg kąta = 5.65 / 373.1 = 0.015 
Kąt = 0.86 [stopnia] 
Sztywność skrętna = 3731/ 0.86 = 4338 [Nm/stopień]. 
 

Tab. 1. Przykładowe wartości sztywności skrętnej  
nadwozi samochodów osobowych: 

Samochód 
Sztywność skrętna 

[Nm/stopień] 

Opel Astra I 8000 

Opel Astra II 12000 

Opel Astra II coupe 18000 

Opel Astra III 14500 

VW Golf II 8620 

VW Golf III 11100 

VW Golf IV 16500 

Ford Focus I 14400 

Fiat Punto II 3d 12750 

Fiat Punto II 5d 15000 

Alfa Romeo 147 3d 19200 

Alfa Romeo 147 5d 16500 

Peugeot 607 18500 

Peugeot 307 SW 18500 

Saab 9_3 Sport Sedan 22000 

Saab 9_3 Cabrio 11500 

BMW serii 5 25000 

BMW serii 7 27000 

Jaguar K-Type kombi 16300 

 
Należy zaznaczyć, że jest to analiza samej ramy bez poszycia 

oraz elementów podwozia i przeniesienia napędu, które znacznie 
usztywniają całą konstrukcję. 

PODSUMOWANIE 

Przyjęte do modelowania pojazdu założenia umożliwiły opra-
cowanie jego modelu obliczeniowego z maksymalnie możliwym 
odwzorowaniem rzeczywistości, umożliwiając przeprowadzenie 
obliczeń wytrzymałościowych ramy przy przyjętych wymuszeniach. 

Otrzymane wyniki obliczeń wytrzymałościowych wskazują rejony 
konstrukcji, na które w trakcie prób eksploatacyjnych należy zwrócić 
szczególną uwagę. 

Celem przeprowadzonej analizy numerycznej było wychwyce-
nie miejsc krytycznych w konstrukcji (miejsc występowania spię-
trzenia naprężeń), charakteru odkształceń, a także określenie  
w przybliżeniu sztywności skrętnej samej ramy pojazdu. 

BIBLIOGRAFIA 

1. Borkowski W., Konopka S., Prochowski L.: Dynamika maszyn. 
WNT. Wa-wa 1996. 

2. Cannon R. H.: Dynamika układów fizycznych. WNT. Warszawa 
1973. 

3. Żółtowski B.: Badania dynamiki maszyn. Wyd. Markar-BZ. 
Bydgoszcz 2002. 

4. Pawłowski J.: Nadwozia samochodowe. WKiŁ Warszawa 1964. 
5. Pawłowski J. “Nadwozia samochodowe. Funkcja użytkowa  

i struktura nośna”. WKiŁ,Warszawa 1978. 
6. Instytut Pojazdów PW, Badanie sztywności skrętnej nadwozia 

(instrukcja do ćwiczenia) 
7. Toni Seidel: Rozwój konstrukcji nadwozi. 
8. Reński A. „Zastosowanie pomiaru sztywności skrętnej nadwozia 

do oceny jego jakości”. Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 
4(47)/2002. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. 
Warszawa 2002. 

Numerical analysis of car frame Syrenka S201 

The work concerns the numerical analyzes the forces act-

ing on the frame of the Syrenka S201 vehicle. Strength calcu-

lations were performed in the MSC.FEA (MSC.Patran + 

MSC.Nastran). The basic strength calculations were per-

formed frames analyzed by finite element method (FEM) in 

the range of linear statics. These calculations were based on 

the 3D model of the vehicle, on the previously verified data 

material as well as pre-defined and preset loads resulting 

from vehicle traffic. 
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