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1. WSTĘP 
 
 Analiza oddziaływań dynamicznych w tak złożonej konstrukcji jaką jest ciało 
człowieka wymaga stosowania różnego rodzaju uproszczeń i założeń w celu jej opisania. 
Geometria, a jeszcze bardziej, właściwości materiałowe tkanek biologicznych w dużym 
stopniu różnią się względem siebie [3]. Modelowanie numeryczne w domyśle zawsze zawiera 
dążenia do jak najwierniejszego oddania rzeczywistości. Osiągnięcie tego celu w przypadku 
systemów biologicznych jest trudne z uwagi na skomplikowany układ i związaną z tym 
konieczność przeprowadzenia wielokrotnych obliczeń, wpływających na błąd numeryczny, 
zależny od komplikacji modelu [1, 2]. Fakt ten zmusza do poszukiwania kompromisu 
pomiędzy odzwierciedleniem w modelu rzeczywistości a możliwością przeprowadzenia 
obliczeń i uzyskania wiarygodnych wyników. 
 Badania modelowe głównie ukierunkowano na sytuację wybuchu min lądowych lub 
improwizowanych ładunków wybuchowych IED (Improvised Explosive Device) pod 
pojazdem militarnym, gdyż w tego typu zdarzeniach notuje się największa ilość wypadków, 
których skutkiem nie jednokrotnie jest śmierć lub ciężkie urazy pasażerów i załogi. W ramach 
pracy również opracowano wytyczne do przygotowania danych wejściowych do badań 
modelowych, a w szczególności: założenia do modeli matematycznych pasażerów i załogi; 
założenia do modeli wnętrza pojazdu (opis modelu fotela, opis modelu pasów 
bezpieczeństwa); założenia do modelu wymuszenia (opis danych wejściowych). Opracowane 
założenia modelowe pozwoliły na opracowanie modeli pojazdu i manekinów,które następnie 
zostały wykorzystane w badaniach eksperymentalnych. 
 
 
2. BADANIA MODELOWE WPŁYWU FALI UDERZENIOWEJ NA CIAŁO ŻOŁNIERZA 
 
 W ramach pracy opracowano numeryczne modele elementów pojazdu oraz żołnierza 
w środowisku oprogramowania MADYMO. Zastosowane oprogramowanie pozwoliło na 
przeprowadzenie analizy biomechanicznej skutków eksplozji (rys. 1). W badaniach 
modelowych rozważano wpływ następujących czynników na obciążenia manekina: wstępne 
ułożenie załogi na fotelach, typ pasów, właściwości fotela (geometria siedziska, jego 
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elastyczność), miejsce mocowania i odległość między fotelami. Badania modelowe 
charakteryzują się kilkoma ważnymi zaletami: są znacznie tańsze niż doświadczalne testy na 
obiekcie rzeczywistym (w tym przypadku jest to transporter opancerzony), wyniki takich 
badań są powtarzalne, łatwo można modyfikować strukturę modelu czy jego parametrów; 
łatwo można kształtować dane wejściowe; można niezależnie wyznaczać wpływ wybranych 
czynników zewnętrznych, które w rzeczywistości występują jednocześnie i są nierozdzielne 
lub niemierzalne. 

Zasadnicza część badań modelowych dotyczyła analizy kinematyki ruchu ciała, a 
także obciążeń dynamicznych głowy, szyi, tułowia oraz kończyn dolnych. Wyniki symulacji 
posłużyły do oceny bezpieczeństwa żołnierzy oraz proponowanych rozwiązań np. fotel z 
podnóżkiem oraz fotel z tłumikiem o jego różnej charakterystyce. 
 

a) b)  
Rys. 1. A) Model pojazdu i żołnierza w programie MADYMO, b) charakterystyka przyspieszenia 

miednicymanekina podczas symulacji 
 
3. PODSUMOWANIE 

 
 W pracy przedstawiono modele numeryczne elementów pojazdu oraz żołnierza, które 
posłużyły do wstępnych badań modelowych wpływu falii uderzeniowej na ciało żołnierza. 
Wyniki symulacji umożliwiły określić skutki eksplozji miny lądowej oraz ocenić 
bezpieczeństwo załogi pojazdu opancerzonego w takiej sytuacji. Na podstawie kryteriów 
urazowości m.in.: głowy, klatki piersiowej i kończyn dolnych można było oszacować wpływ 
obciążenia pochodzącego od wybuchu na ciało człowieka. Uzyskane wyniki mogą posłużyć 
do walidacji systemów bezpieczeństwa stosowanych w pojazdach wojskowych oraz do ich 
walidacji czy do projektowania nowych rozwiązań.  
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