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Zabudowanie dużego i ciężkiego wielolufowego karabinu maszynowego na pokładzie 

śmigłowca, samolotu lub pojazdu wymaga zaprojektowania odpowiednio sztywnej i 

wytrzymałej ramy lub kolumny. Konstrukcja taka powinna umożliwić strzelcowi możliwość 

utrzymania karabinu podczas pracy zapewniając wymaganą dokładność podczas 

naprowadzania go na cel. 

Celem pracy jest zbadanie zachowania się układu wielolufowy karabin maszynowy – 

kolumna, obciążonego siłą odrzutu wystrzeliwanego pocisku przy pomocy analizy 

dynamicznej z uwzględnieniem podatności jej struktury, luzów wprowadzonych w 

łożyskowaniach oraz tłumienia. 

Kolumna składa się z podstawy, widelca oraz jarzma. Widelec jest osadzony na łożyskach 

w podstawie, dając możliwość obrotu wokół osi pionowej. Jarzmo, na którym zamocowany jest 

karabin, jest zamocowane na ramionach widelca przy pomocy łożysk, umożliwiając w ten 

sposób naprowadzanie karabinu na cel w kierunku pionowym. 

W celu realizacji zadania, zbudowano model numeryczny kolumny wraz 

z zamocowanym karabinem jako element idealnie sztywny, zachowujący swoją rzeczywistą 

masę, momenty bezwładności, środek ciężkości oraz położenie charakterystycznych punktów 

geometrycznych, m. in. położenie końca strzelającej lufy. Model struktury kolumny jest 

elastyczny. W modelu uwzględniono możliwość wystąpienia luzów w łożyskach. 

W wyniku obliczeń numerycznych powstały charakterystyki uchybu na tarczy oddalonej o 

1000 m, w odniesieniu do czasu, w kierunkach pionowym i poziomym oraz sił w wybranych 

punktach podparcia, również w odniesieniu do czasu, które dają informacje na temat istotnych 

parametrów potrzebnych dla zaprojektowania stanowiska strzeleckiego. 

Dodatkowo, w celu weryfikacji metody obliczeń, wykonano model numeryczny ramy 

stanowiska strzeleckiego przeznaczonej do montażu w luku awaryjnym śmigłowca Mi - 17, 



która została poddana badaniom laboratoryjnym w Instytucie Lotnictwa. Wynikiem obliczeń 

ramy są przemieszczenia w czasie wybranych punktów pomiarowych. 

Istnieje możliwość zarejestrowania amplitudy, częstotliwości drgań, sił i uchybów 

kolumny. Dane takie mogłyby stanowić podstawę do oceny poprawności modeli kolumny. 

Badania stanowiskowe są drogie, zakres ich jest ograniczony (potrzeba budowy drogich i 

skomplikowanych stanowisk itp.). Łatwiejsza i dostępniejsza jest ocena parametrów działania 

takiej kolumny na podstawie symulacji numerycznych. Łatwość w modyfikacji 

zweryfikowanych modeli, wielowariantowość warunków brzegowo-początkowych, obciążeń, 

konfiguracji konstrukcji i współpracujących podzespołów daje duże możliwości ich badania. 
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