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CEL PRACY: 
Analiza uk³adów napêdowych stosowanych w nowoczesnych wozach bojowych oraz zbudowanie uproszczonego modelu
popularnego uk³adu napêdowego na podstawie za³o¿eñ z dokonanego przegl¹du. sformu³owanych 

ZAKRES PRACY: 
1) przegl¹d rozwoju konstrukcji i rozmieszczenia elementów uk³adów przeniesienia mocy w pojazdach bojowych,
2) analiza rozwi¹zañ konstrukcyjnych wybranych uk³adów przeniesienia napêdu wozów bojowych wykorzystuj¹cych ideê podwójnego doprowadzenia mocy,
3) tendencje rozwojowe alternatywnych uk³adów napêdowych, 
4) projekt uproszczonego modelu uk³adu napêdowego z podwójnym doprowadzeniem mocy.

WNIOSKI:
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2020/2021

ANALIZA UK£ADÓW PRZENOSZENIA NAPÊDU STOSOWANYCH 
W NOWOCZESNYCH WOZACH BOJOWYCH 

Uk³ad mechaniczny transportera MT- LB   Uk³ad hydromechaniczny GDLS HMPT500-3 
wozu piechoty  M2 Bradley 

Uk³ad hydromechaniczny Renk HSWL 354 
czo³gu Leopard 2A4 

Rozwój uk³adów napêdowych wykorzystuj¹cych podwójne doprowadzenie  mocy i sposób wykorzystania ich mechanizmów do uzyskania ro¿nych prze³o¿eñ 

Uproszczony model uk³adu napêdowego z podwójnym doprowadzeniem  mocy Skrêt z promieniem R>B Skrêt z promieniem R = B

1) rozwój uk³adów przeniesienia mocy wozów bojowych œciœle ³¹czy siê z ich nowymi zastosowaniami i potrzeb¹ uzyskania przewagi na polu walki,
2) okres II Wojny Œwiatowej by³ kamieniem milowym dla konstrukcji uk³adów napêdowych wozów bojowych, opracowano wtedy zaawansowane uk³ady znacznie 

wyprzedzaj¹ce swoje czasy pod wzglêdem technologicznym tj. pierwsze napêdy hybrydowe oraz elektromechaniczne,
3) obecnym standardem jest stosowanie hydromechanicznych uk³adów przeniesienia mocy, które s¹ rozwiniêciem mechanicznych uk³adów napêdowych o podwójnym
    doprowadzeniu mocy, a ich konstrukcja ró¿ni siê w zale¿noœci od masy i zak³adanej mobilnoœci pojazdu,
4) przysz³oœci¹ napêdów wozów bojowych bêd¹ napêdy elektryczne, do których wprowadzenia maj¹ siê przyczyniæ liczne i szeroko zakrojone programy badawcze, a 

wspó³czesnym rozwi¹zaniem pomostowym jest udoskonalenie napêdów hybrydowych,
5) skonstruowany uproszczony model uk³adu napêdowego o podwójnym doprowadzeniu mocy umo¿liwia obserwacjê zmian podstawowych parametrów wyjœciowych 

zespo³u napêdowego oraz cechuje siê podatnoœci¹ na kolejne modyfikacje. 
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