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PROJEKT UKŁADU STEROWANIA MODELU POJAZDU Z
NAPĘDEM ŚRUBOWYM
Streszczenie: Artykuł dotyczy napędu śrubowego pojazdów mechanicznych, jego historii,
odmian, zastosowań oraz projektu niewielkiego, zdalnie sterowanego modelu z tym napędem.
W pierwszym rozdziale przedstawiono podstawowe informacje związane z rozwojem napędu,
jego konfiguracjami i przykładami zastosowań. W drugim rozdziale opisano system sterowania
pojazdu z napędem śrubowym.
Słowa kluczowe: napęd śrubowy, pojazd z napędem śrubowym

DESIGN OF THE CONTROL SYSTEM OF THE VEHICLE MODEL
WITH SCREW DRIVE
Summary: The article deals with screw propulsion of vehicles, it’s history, variants and
a project of a small, remotely controlled, screw-propelled model. In the first chapter some basic
information were given concerning the development, configuration and examples of use.
The second chapter describes the screw drive vehicle control system.
Keywords: screw propulsion, screw-propelled vehicle

1. Wprowadzenie
1.1. Pojęcie napędu śrubowego
Napęd śrubowy jest napędem, w którym ruch maszynie względem podłoża nadaje
wykonujący ruch obrotowy wokół własnej osi cylinder z przytwierdzonym na
przeważającej jego długości do zewnętrznej powierzchni spiralnym kołnierzem,
przypominającym świder. Konstrukcja takiego pojazdu może uwzględniać więcej niż
jedną śrubę oraz dodatkowe elementy, których zadaniem może być stabilizacja bądź
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sterowanie kierunkiem ruchu, np. koła lub płozy. Ruch takiego pojazdu, zależnie od
jego konstrukcji, może odbywać się w kierunku równoległym do osi śruby (śrub) albo
poprzecznym do tej osi.
1.2. Odmiany napędu śrubowego
Napęd śrubowy może zostać zrealizowany na wiele sposobów, zależnie od
stawianych mu wymagań. Można wyróżnić rozwiązania, w których:
- napęd śrubowy służy wyłącznie do nadawania ruchu maszynie,
- napęd śrubowy prócz ww. funkcji jest odpowiedzialny za manewrowanie pojazdem.
Prócz tego pojazdy z napędem śrubowym można podzielić ze względu na liczbę śrub:
- wyposażone w pojedynczą śrubę,
- wyposażone w parę śrub,
- wyposażone w dwie pary śrub.
W przypadku konstrukcji wielośrubowych jedna ze śrub w parze ma wykonanie
prawoskrętne, a druga lewoskrętne, w trakcie napędzania pojazdu obracają się
w przeciwnych kierunkach. Nie musi to dotyczyć rozwiązań, w których za skręcanie
odpowiedzialne jest podwozie przegubowe.
1.3. Cechy pojazdów z napędem śrubowym
Główną zaletą pojazdów śrubowych jest możliwość poruszania się w trudnym terenie.
Większość z nich odznacza się dobrymi osiągami w śniegu oraz na bagnach, ponadto
mogą poruszać się w wodzie dzięki wyporności gwarantowanej przez kadłub i śruby.
W takich warunkach zapewniają też dużą siłę ciągu. Jednak w trakcie poruszania się
tego typu pojazdy niszczą środowisko – śruby mogą zostawiać głębokie ślady,
zwłaszcza po wielokrotnym przejeździe [2, 8]. Ze względu na duże opory ruchu duże
są wymagania wobec silników, co pociąga za sobą wysokie zużycie paliwa.
Największą wadą są złe osiągi na twardych podłożach.
1.4. Wybrane zagadnienia z historii pojazdów z napędem śrubowym
W 1899 r. Jacob J. A. Morath uzyskał w Stanach Zjednoczonych patent nr 635 501
na maszynę rolniczą (pług) poruszający się za pomocą czterech śrub z wysokim
kołnierzem, którego kształt był dodatkowo przystosowany do przerywania korzeni
znajdujących się w ziemi [1]. Przed drugą wojną światową pojawiło się jeszcze kilka
konstrukcji, z których najbardziej znaną jest Fordson Snowmobile, traktor
wyposażony przez firmę Armstead Snow Motor w parę śrub, których sterowanie
odbywało się za pomocą sprzęgieł. Pojazd mógł holować 2 przyczepy z kłodami,
o masie ok. 20 ton.
W czasie drugiej wojny światowej powstało kilka prototypów na potrzeby wojskowe
w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz III Rzeszy, jednak żaden z nich nie
został wprowadzony na znaczącą skalę.
Po drugiej wojnie światowej zostały opracowane liczne konstrukcje, zwłaszcza
w Stanach Zjednoczonych i Związku Radzieckim, między innymi na potrzeby
wojskowe. Wśród takich był Chrysler Riverine Utility Craft, którego 10 egzemplarzy
zostało wykorzystanych w wojnie wietnamskiej w 1969 r., a jeden z nich był
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uzbrojony. Maksymalna prędkość pojazdu wyniosła podczas testów ok. 46 km/h [2].
Najbardziej znaną konstrukcją pochodzącą ze Związku Radzieckiego był ZIL-29601,
używany do transportu kosmonautów, którzy lądowali w trudno dostępnych
miejscach.
W ostatnim czasie pojazdy z napędem śrubowym znalazły praktyczne zastosowanie
w procesie odwadniania pozostałości po procesach wydobywczych i przetwórczych,
związanych zwłaszcza z produkcją aluminium [5]. Przykładem takiego pojazdu jest
MudMaster firmy Residue Solutions (obecnie Phibion) [10]. Prócz tego powstały
konstrukcje takie jak RECON, opracowany przez studentów Politechniki
Białostockiej, którego zadaniem jest rozmieszczanie w terenie czujników, z których
dane są następnie przesyłane drogą radiową.

Rysunek 1. MudMaster [10]

2. Projekt układu do modelu zdalnie sterowanego pojazdu z napędem
śrubowym
2.1. Cel projektu
Celem projektu jest zaprojektowanie niewielkich rozmiarów zdalnie sterowanego
modelu pojazdu z napędem śrubowym oraz przeprowadzenie testów gotowego
pojazdu.
2.2. Założenia do projektu
Przed przystąpieniem do prac projektowych przyjęto następujące założenia dotyczące
konstrukcji i układu sterowania:
- konstrukcja dwuśrubowa, osie śrub równoległe do kierunku ruchu pojazdu,
- wymiary i proporcje kluczowych elementów dobrane na podstawie wyników
eksperymentów przeprowadzonych przez firmę Chrysler,
- konstrukcja pojazdu wykonana w technice druku 3D,
- możliwość zmiany rozstawu osi oraz wymiany samych śrub,

260

Aleksander NOWICKI

- dwukierunkowa komunikacja radiowa o dużym zasięgu, umożliwiająca przesyłanie
podstawowych danych o stanie pojazdu,
- sterowanie zrealizowane w oparciu o mikrokontrolery AVR, platformę
programistyczną Arduino,
- możliwość zmiany parametrów sterowania z poziomu urządzenia sterującego, bez
konieczności wgrywania nowego programu,
- napęd wykonany w oparciu o silniki szczotkowe prądu stałego dużej mocy,
- możliwość montażu zestawu FPV,
- możliwość dalszej rozbudowy.
2.3. Budowa prototypu
Pierwszy prototyp powstał w celu zaprojektowania najważniejszych funkcji układu
sterowania, stąd sposób budowy pilota i pojazdu umożliwiał szybkie wprowadzenie
poprawek. Układ został zmontowany z powszechnie dostępnych gotowych modułów,
połączonych w całość za pomocą gniazd szpilkowych umieszczonych na płytkach
uniwersalnych oraz przewodów, co umożliwiło szybką wymianę elementów.
Jako mikrokontroler zarządzający pracą zarówno pojazdu, jak i pilota został wybrany
moduł Pololu A-Star 328PB ze względu na kompaktową budowę, zapewniającą
równocześnie dużą liczbę wyprowadzeń oraz zegar taktujący 12 MHz przy napięciu
zasilania 3,3 V. Z takiego zasilania korzysta również moduł radiowy nRF24L01, który
dzięki dodatkowym wzmacniaczom i antenie pozwala uzyskać zasięg do 1 kilometra
w otwartym terenie. Łączy się on z mikrokontrolerem za pomocą interfejsu SPI.
Wyświetlacz zastosowany w pilocie umożliwia wyświetlenie 2 linii zawierających po
16 znaków. Jego głównym zadaniem jest wyświetlanie na bieżąco wartości zadanych
przez operatora. Działa on w oparciu o sterownik zgodny z HD44780, komunikuje się
z mikrokontrolerem za pomocą interfejsu równoległego. W celu zmniejszenia liczby
wyprowadzeń koniecznych do podłączenia wyświetlacza, został on wyposażony w
konwerter interfejsu równoległego na dwuprzewodowy I2C. Wymaga on jednak
zasilania 5 V, stąd obecność na płytce dodatkowego stabilizatora oraz konwertera
poziomów logicznych. Operator może wykorzystać do sterowania pojazdem joysticki
lub potencjometry, indywidualnie dla każdego silnika. Dodatkowo możliwe jest
ograniczenie maksymalnej prędkości obu napędów oraz pojedynczego, w przypadku
np. różnic w parametrach silników albo różnego rodzaju podłoża pod każdą ze śrub.
Dobór nastaw bez wysterowania silników umożliwia przełącznik blokujący ich
działanie. Do napędu pojazdu zostały użyte silniki szczotkowe prądu stałego typu
130/MT78 wraz z przekładniami redukującymi ich prędkość obrotową z ok.
16 500 min-1 do ok. 1500 min-1. Regulacja prędkości obrotowej jest realizowana za
pomocą modulacji szerokości impulsu przez dwukanałowy, pełny mostek L298N.
Zastosowany moduł udostępnia również napięcie 5 V do zasilenia układów
logicznych, jednak w projekcie został zastosowany dodatkowy stabilizator,
obniżający napięcie do 3,3 V.
Schematy blokowe układu sterowania:
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Rysunek 2. Schemat blokowy prototypu pilota

Rysunek 3. Schemat blokowy prototypu pojazdu
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Rysunek 4. Schemat elektryczny pojazdu
Z powodu zastosowania przekładni pasowej o zbyt wąskich paskach prototyp pojazdu
może poruszać się tylko wtedy, gdy śruby obracają się w zgodnym kierunku, czyli
w kierunku poprzecznym do osi śrub. Możliwe jest jednak uzyskanie dużej prędkości
ruchu na równym podłożu. Pomimo braku możliwości poruszania się we wszystkich
kierunkach prototyp umożliwił dopracowanie programów sterujących i zrealizowanie
funkcji odpowiedzialnych za konfigurację działania napędów oraz określenie
kierunku rozwoju projektu.

Rysunek 5. Zdjęcie spodniej strony pilota
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Rysunek 6. Zdjęcie górnej części pilota

Rysunek 7. Zdjęcie prototypu pojazdu od góry

3. Podsumowanie
Pojazdy z napędem śrubowym mają długą historię, od rozwiązań opracowanych przez
pojedynczych wynalazców, do projektów wielkich koncernów. Posiadają unikalne
cechy decydujące o ich przewadze w poruszaniu się po grząskim podłożu i w wodzie.
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Tego typu konstrukcje wciąż znajdują zastosowanie, choćby w procesie odwadniania
pozostałości po procesach wydobywczych, jednak nie nadają się do regularnego
transportu z powodu głębokich śladów, jakie po sobie pozostawiają oraz braku
możliwości poruszania się po utwardzonych nawierzchniach.
Projekt modelu pojazdu z napędem śrubowym przedstawiony w tej pracy jest
kolejnym podejściem do opracowania systemu sterowania tego typu pojazdami,
korzystającym z doświadczeń poprzednich zespołów zajmujących się tematyką tego
napędu.
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