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О. І. ЗІНЧЕНКО
АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РОЗРОБОК ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМ
ПІДРЕСОРЮВАННЯ БРОНЕМАШИН ЛЕГКОЇ КАТЕГОРІЇ ЗА МАСОЮ
(ОГЛЯДОВА СТАТТЯ)
Проведений аналіз матеріалів з питань проєктування бронемашин легкої категорії. Розглянуті основні математичні моделі з моделювання динамічних процесів, напружено-деформованого стану у системі «бойовий модуль – корпус – підвіска». Проаналізовані публікації
по проєктуванню торсіонних валів підвіски. Оскільки на сьогоднішній день відсутня відповідна теоретична база для розв’язання задач параметричного синтезу елементів систем підресорювання, а існуючі математичні моделі потребують вдосконалення, то ставляться основні
задачі, які потребують розв'язання або вдосконалення існуючих рішень. Також потрібні такі розробки, які б враховували технічні рішення,
процеси і стани, етапи виготовлення, умови експлуатації та бойового застосування, тобто такі, що відображали б усі етапи життєвого циклу
елементів систем підресорювання легких броньованих машин.
Ключові слова: легка броньована машина; тактико-технічні характеристики; торсіонний вал; системи підресорювання; підресорювана
частина; підвіска; напружено-деформований стан

Е.И. ЗИНЧЕНКО
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК ЭЛЕМЕНТОВ
СИСТЕМ ПОДРЕССОРИВАНИЯ БРОНЕМАШИН ЛЕГКОЙ КАТЕГОРИИ ПО МАССЕ
(ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ)
Проведен анализ материалов по вопросам проектирования бронемашин легкой категории. Рассмотрены основные математические модели
по моделированию динамических процессов, напряженно-деформированному состоянию в системе «боевой модуль – корпус – подвеска».
Проанализированы публикации по проектированию торсионных валов подвески. Поскольку на сегодняшний день отсутствует соответствующая теоретическая база для решения задач параметрического синтеза элементов систем подрессоривания, а существующие математические модели требуют усовершенствования, то ставятся задачи, которые требуют решения или усовершенствования имеющихся решений.
Также необходимы такие разработки, которые бы учитывали технические решения, процессы и состояния, этапы изготовления, условия
эксплуатации и боевого применения, то есть такие, которые бы отображали все этапы жизненного цикла элементов систем подрессоривания
легких бронированных машин.
Ключевые слова: легкая бронированная машина; тактико-технические характеристики; торсионный вал; системы подрессоривания;
подрессоренная часть; подвеска; напряженно-деформированное состояние

O. ZINCHENKO
ANALYTICAL REVIEW OF RESEARCH AND DEVELOPMENT
OF ELEMENTS OF SUSPENSION SYSTEMS OF ARMORED VEHICLES
OF LIGHT CATEGORY BY MASS (REVIEW ARTICLE)
The analysis of materials on the design of light armored vehicles is carried out. The main mathematical models for modeling dynamic processes,
stress-strain state in the system "combat module - hull - suspension" are considered. The publications on the design of suspension torsion bars are
analyzed. To date, the analysis and synthesis are not united by a single generalized parametrical description, which would cover both technical
solutions of elements of suspension of light armored vehicles, modes of motion of these machines, and properties of materials of the elements under
study, and requirements for tactics and technical characteristics in general. That is, there is no corresponding theoretical base for solving the problems
of parametric synthesis of elements of suspension systems, and existing mathematical models need to be improved. Therefore, the main tasks that
need to be solved or improved by existing solutions are set. Also, such developments are needed that would take into account technical solutions,
processes and conditions, stages of manufacture, operating conditions and combat use, that is, those that would reflect all stages of the life cycle of the
elements of suspension systems for light armored vehicles.
Keywords: light armored vehicle; tactical and technical characteristics; torsion bar; suspension systems; sprung part; suspension; stress-strain
state

Вступ. На сьогоднішній день має місце тенденція створення високоефективних відносно легких
та малогабаритних бронемашин. Ці легкі бойові
броньовані машини різного призначення мають
прийти на заміну основним бойовим танкам, самохідним артилерійським установкам та іншим важким машинам. Очікується, що такі бойові машини
мають бути за своїми вогневими можливостями та
експлуатаційними характеристиками кращими за
попередні бойові машини. У першу чергу необхідне
поліпшення
тактико-технічних
характеристик
(ТТХ) сучасних вітчизняних легких броньованих
машин (ЛБМ). Це досягається впливом на структуру і параметри основних елементів бронемашин.
При проектному обґрунтуванні параметрів ос-

новних елементів бронемашин необхідно враховувати весь спектр діючих навантажень і виникаючих
при цьому фізико-механічних процесів [1].
Підвищення швидкості руху таких машин по
дорогах та пересіченій місцевості призвело до появи нових складних систем підвісок військових гусеничних та колісних машин, до складу яких входять високонавантажені торсіонні вали, що складають складову частину системи підресорювання
транспортного засобу і відносяться до пружних
елементів. На сьогоднішній день властивості торсіонних валів вивчені недостатньо повно, а їх удосконалення становить актуальну задачу [2].
Основними показниками, що характеризують
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якість військових гусеничних та колісних машин, є їх
вогнева потужність, захищеність та рухомість, у забезпеченні яких істотну роль відіграє система підресорювання (СП).
Останнім часом спостерігається тенденція вдосконалення вузлів СП шляхом управління їх характеристиками, для чого розробляються відповідні
методології аналізу та синтезу.
Для визначення нових перспективних напрямків подальшого розвитку СП необхідно здійснити
глибокий функціонально-фізичний аналіз роботи їх
складових частин та з’ясувати взаємозв’язки цих
частин між собою та навколишнім середовищем [3].
Мета роботи. На основі здійсненого аналізу
існуючих моделей та методів досліджень обґрунтувати необхідність формулювання і вирішення загальної проблеми – розробки теоретичних основ синтезу елементів систем підресорювання бронемашин
легкої категорії за масою з метою поліпшення тактико-технічних характеристик сучасних вітчизняних легких броньованих машин.
Основні вимоги до систем підресорювання
легких броньованих машин. Основними вимогами, які висуваються до підвіски ЛБМ, є:
- висока плавність ходу;
- міцність, надійність та висока зносостійкість вузлів;
- мала маса та мінімальний об’єм підвіски;
- здатність вирішувати бойові задачі при
руйнації окремих деталей та вузлів;
- простота обслуговування: легкість монтажу
та демонтажу.
До показників плавності ходу відносять значення вертикальних прискорень корпусу, а також
амплітуду і швидкість кутових коливань корпусу. У
теорії підресорювання більшість задач пов’язана з
визначенням максимального значення параметрів
плавності ходу машини, що проектується, або вже
існуючої машини при обраних конструктивних параметрах її системи, заданій висоті нерівностей h і
швидкості v машини [2].
Основною задачею проектування легких броньованих машин є: зменшення амплітуди коливань
підресореної частини (ПЧ) порівняно із амплітудою зовнішніх збурень. Це призведе до мінімізації
впливу зовнішніх чинників на коливання встановленого озброєння з метою виконання ним функціонального призначення.
Ідеальною СП є така система, яка на місцевості, близькій до горизонтальної, дозволяє рухатися
по всіх можливих дорожніх профілях нерівностей
без коливань підресореного корпусу машини, а у
випадку місцевості з пагорбами – долати підйоми та
спуски з мінімальними пришвидшеннями, швидкостями і зміною положення даного корпусу [3].
Удосконалення СП ЛБМ має метою:
- поліпшити умови роботи екіпажу;
- знизити динамічну навантаженість вузлів
ходової частини і устаткування;
- забезпечити ефективну стрільбу з ходу;
- підвищити середню швидкість руху на місцевості;
- зменшити масу СП;
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- підвищити довговічність тощо.
Аналіз існуючих методів та моделей досліджень. У вітчизняній науці розробляються та удосконалюються моделі та методи досліджень, які дають
можливість розробляти рекомендації стосовно проектних рішень при проектуванні систем підресорювання
транспортних засобів [1, 3, 4].
Інтенсивні пошукові дослідження в цьому напрямку ведуться у багатьох країнах світу [2, 5–11].
У [5] дослідження присвячене впливу характeристик на параметри торсіонної підвіски в електричному автомобілі. У статті проаналізовано динамічне навантаження на шину, робочий простір
підвіски і параметри комфорту. Оптимізовані основні параметри торсіона.
Також неупинно ведуться дослідження й інших
видів підвіски. Наприклад, досліджуються підвіски з
іншим основним пружним елементом – гідроамортизатором [12]. У статті зазначається, що одним із напрямів удосконалення таких підвісок є значне збільшення динамічного ходу підвіски та підвищення у
рази потужностей, які поглинаються гідроамортизатором, що для звичайних їх конструкцій є неможливим.
У праці [3] проведено аналіз критеріїв розвитку
та показників якості сучасних СП і зазначено, що
вони не можуть задовольнити підвищені вимоги, що
висуваються до перспективних ЛБМ. Також зазначаються основні протиріччя, які заважають вирішенню проблеми синтезу і розглядаються можливі шляхи усунення цих протиріч.
У працях (Б.І. Сокіл, М.Г. Грубель, М.Б. Сокіл,
Р.А. Нанівський) [13, 14] досліджено вертикальні
коливання ПЧ колісних транспортних засобів та
отримані умови існування та залежність резонансної
амплітуди цих коливань від динамічних характеристик підвіски (відновлювальної сили пружних амортизаторів) [15].
У статті [16] проводиться теоретичний аналіз
впливу параметрів підвіски бойової колісної машини
на коливання корпусу машини разом з його бойовим
модулем. Порівняні лінійна і нелінійна силові характеристики СП з точки зору ефективності ведення
вогню. Розглянуті вертикальні і поперечно-кутові
коливання корпусу.
На сьогоднішній день відсутня відповідна теоретична база для розв’язання задач параметричного
синтезу елементів СП. А існуючі математичні моделі потребують удосконалення, які будуть враховувати велику низку питань, що необхідно буде
вирішити.
Розглянемо основні питання, на які спираються математичні моделі відомих сучасних вчених у
процесі дослідження динамічних процесів, які виникають в корпусі і ходовій частині ЛБМ. У статтях [15-17] наведені математичні та фізичні моделі
цих динамічних процесів. За основу береться комплексна математична модель [18, 19], яка описує
процеси, що протікають у системах машини в період її роботи, і має форму системи диференціальних
рівнянь. Основною відмінністю математичної моделі у [17] порівняно з [18,19] є те, що додатково
вводяться узагальнені координати і ураховуються
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пружні та демпферні зв’язки між елементами підвіски. При розв’язанні задачі за вхідні дані беруться
масово-геометричні характеристики транспортного
засобу, елементів підвіски, профіль дороги, режими
руху тощо, а за вихідні дані - переміщення, швидкості, прискорення і силові фактори підвіски і корпуса.
Розрахунок СП базується на розв’язанні диференціальних рівнянь, які відображають зв'язок коливань підресорених мас (корпусу) машини з її
конструктивними параметрами і умовами руху. У
загальному вигляді ці диференціальні рівняння не
можуть бути виражені лінійними функціями узагальнених координат, які характеризують зв'язок
руху механізмів підвіски і коливання корпусу машини, або їх швидкостей.
У роботі [20] запропонована удосконалена
комплексна функціональна математична модель
динаміки системи «бойовий модуль – корпус – підвіска». Основним новим компонентом цієї моделі є
те, що, на відміну від традиційних, в ній закладена
можливість відображення параметричних залежностей коефіцієнтів системи алгебро-диференціальних
рівнянь від узагальнених параметрів підвіски ЛБМ.
У результаті опосередковано реалізується параметрична залежність динамічних змінних системи від
вибору значущих параметрів.
У роботі [3] розглянута параметрична і структурна оптимізація і синтез нових фізичних принципів дії вузлів СП гусеничних і колісних машин.
У роботі [21] запропонована математична модель для дослідження напружено-деформованого
стану (НДС) корпусів ЛБМ, які піддані дії зусиль
стрільби. Вона відрізняється від математичних моделей, які були запропоновані раніше, тим, що має
строгу постановку задачі обґрунтування проектних
рішень на основі аналізу результатів моделювання
НДС корпусу ЛБМ в процесі стрільби і цілеспрямованого варіювання деякої множини проектних параметрів, також має строгу постановку задачі аналізу міцнісних і жорсткісних характеристик при періодичних імпульсних навантаженнях. Але ця модель
також потребує подальшого розвитку.
У роботі [22] зазначається, що при створенні
математичних моделей динамічних процесів у ЛБМ
слід враховувати, що вони можуть бути подані у вигляді сукупності двох компонент: континуальної та
дискретної. Перша з них може бути використана для
моделювання корпусу ЛБМ, друга – для моделювання бойового модуля, підвіски і коліс. Такі моделі
дають змогу розв’язувати задачу аналізу динамічних
процесів у корпусах ЛБМ. У результаті поєднання
методу скінченних елементів та методу узагальненого параметричного моделювання розроблена концепція створення множини параметричних моделей
динамічних процесів у корпусах ЛБМ [22].
У роботі [4] представлені моделі та методи
досліджень, які дають можливість розробляти рекомендації стосовно проектних рішень при проектуванні систем підресорювання транспортних засобів. Зазначається, що традиційні методики досліджень [23] в основному аналізують НДС стебла
торсіонного вала. Сучасні профільні публікації,

хоча й використовують удосконалені розрахункові
схеми у поєднанні з методом скінченних елементів,
також аналізують стебло торсіонного вала. У цій
роботі розв’язується задача удосконалення підходів,
моделей та методів дослідження НДС торсіонного
вала з урахуванням пружно-пластичного деформування у всьому тілі вала. За базовий було прийнято
узагальнений параметричний підхід із використанням методів теорії варіаційних нерівностей, пружно-пластичного деформування та методу скінченних елементів. Розглянута модель є параметричною. У подальшому створені авторами розробки
планується застосовувати до досліджень НДС торсіонних валів систем підресорювання транспортних
засобів спеціального призначення.
Відзначаючи значні досягнення у напрямку
удосконалення технічних рішень елементів систем
підресорювання ЛБМ та методів дослідження процесів і станів, які в них реалізуються, слід зазначити, що існує низка проблем, які дотепер не знайшли
свого вирішення. Це стосується, у першу чергу,
відсутності глибокого системного підходу, який
охоплює усі сторони процесу обґрунтування прогресивних технічних рішень цих елементів від формулювання математичних моделей процесів і станів
у них до синтезу структури і параметрів. При цьому
установлено, що існуючі математичні моделі процесів і станів у багатьох випадках є або необґрунтовано спрощеними, або занадто громіздкими. Важливою обставиною є те, що і задачі аналізу, і задачі
синтезу не об’єднані єдиним узагальненим параметричним описом, який би охоплював і технічні рішення елементів СП ЛБМ, і режими руху цих машин, і властивості матеріалів досліджуваних елементів, і вимоги до ТТХ ЛБМ у цілому. Отже, потрібні розробки, які враховують технічні рішення, процеси і стани, етапи виготовлення, умови експлуатації та бойового застосування, тобто такі, що відображають усі етапи життєвого циклу елементів СП
ЛБМ.
Висновки. Підбиваючи підсумки аналізу літературних джерел, викреслюється наступна актуальна проблема – розробка теоретичних основ синтезу
елементів систем підресорювання бронемашин легкої категорії за масою з метою поліпшення тактикотехнічних характеристик сучасних вітчизняних легких броньованих машин.
Для виконання поставленої мети необхідно
розв’язати наступні задачі:
1. Здійснити поглиблений аналіз існуючих
моделей динамічних процесів в системах підресорювання легких броньованих машин.
2. Здійснити аналіз існуючих прогресивних
технічних рішень.
3. Здійснити поглиблений аналіз напруженодеформованого стану торсіонних валів.
4. Проаналізувати існуючі методи синтезу та
оптимізації.
5. Розробити новий підхід до синтезу елементів систем підресорювання легких броньованих
машин.
6. Удосконалити комплексну математичну
модель динамічних процесів елементів систем під-
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ресорювання легких броньованих машин.
7. Здійснити чисельну реалізацію вдосконаленої математичної моделі.
8. Здійснити комп’ютерне моделювання і розробити рекомендації із його застосування.
9. Запропонувати нові технічні рішення елементів систем підресорювання із поліпшеними характеристиками.
10. Запропоновані методи синтезу об’єднати в
комплексну систему автоматизованого моделювання елементів систем підресорювання та синтезу їх
прогресивних технічних рішень.
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