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1. WSTĘP 

  

We wszystkich pojazdach opancerzonych pojawia się problem małej przestrzenia dla załogi. 

Ciasnota przedziału desantu wpływa nie tylko na komfort podróży, ale również ma istotny 

wpływa na bezpieczeństwo załogi w czasie wybuchu IED (z ang. improvised explosive 

device) lub miny [1]. W niniejszej pracy autorzy przedstawiają jaki wpływ na 

bezpieczeństwo załogi maja takie czynniki jak: umiejscowienie podnóżków, układ foteli, 

ilość załogantów oraz rodzaj zastosowanych pasów bezpieczeństwa.  

Prac modelowe zostały przeprowadzone w oprogramowaniu Madymo. Jest to środowisko 

dedykowane do symulacji crash testów samochodowych, ale również jest używane do 

analizy efektów wybuchów [2]. Znacząca zaleta podejścia numerycznego do 

przedstawionego zagadnienia jest możliwość separacji czynników i danych wejściowych 

takich jak przebieg przyśpieszenia, scenariusz wybuchu czy pozycja pasażera. 

 

2. METODOLOGIA 

 

W celu analizy urazowości autorzy stworzyli numeryczny model pojazdu opancerzonego 

wraz z żołnierzem w ekwipunku. Zgodnie z wytycznymi NATO [2] model żołnierza opiera 

się na manekinie HYBRID III 50th ze zmodyfikowanym modułem kończyny dolnej Mil-LX. 

Do manekina został dodany model hełmu wz. 2005 co ma wpływ na zjawiska związane z 

bezwładnością głowy i ewentualnym kontaktem. Wnętrze pojazdu zostało wyposażone w 

obecnie stosowane siedziska z podnóżkami i system pasów bezpieczeństwa (rys. 1). 

 

 
Rysunek 1: Wnętrze pojazdu wraz z umiejscowieniem załogi 
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W symulowanych przypadkach brano pod uwagę czynniki lokalne i globalne pierwszej fazy 

odziaływania wybuchu jak również fazę odbicia i dalsze skutki eksplozji takie jak 

przewrócenie pojazdu. Autorzy założyli przypadek wybuchu bez deformacji poszycia, 

skupiając się na odziaływaniu przyśpieszeń, pomijając odziaływanie fai ciśnienia, efektów 

termicznych i czynników balistycznych. Impuls przyspieszenia pojazdu został zaczerpnięty z 

eksperymentu wykonanego w programie LS-Dyna [3]. 

W celu określenia wpływu czynników na bezpieczeństwo żołnierzy przyjęto zestaw 

kryteriów urazowości. Przedstawione kryteria zostały przedstawione w dokumencie  

HFM-148 i zostały ustalone na doświadczeń z pośmiertnymi preparatami ludzkimi oraz 

zostały porównane z odpowiedzią manekina w celu zachowania pełnej kompatybilności. 

 

3. WYNIKI I PODSUMOWANIE 

 

Z wykorzystaniem stworzonego modelu przeprowadzono eksperymenty numeryczne 

uwzględniając umiejscowienie stóp, kąt zgięcia nóg w kolanie, odległość między pasażerami 

i różne systemy pasów bezpieczeństwa. Autorzy główny nacisk położyli na analizę 

urazowości kończyny dolnej i głowy. W przypadku umieszczenia stóp na podłodze  siła 

ściskająca w ości piszczelowej znacznie przekracza poziom bezpieczeństwa, natomiast w 

przypadku użycia podnóżka, wartość mieści się w limicie tolerancji. Parametr HIC15 

znacząco różni się dla pasów dwu-punktowych i pięcio-punktowych. W pierwszym 

przypadku dochodzi do kontaktu hełmu z sufitem co skutkuje znacznym przekroczeniem 

dopuszczalnego limitu (HIC15=1260), w drugim przypadku nie występuje ryzyko urazu 

(HIC15=180). 

Autorzy z powodzeniem wykorzystali stworzone modele do analizy urazowości w kontekście 

czynników ergonomicznych. Przeprowadzone symulacje pozwoliły określić pewne założenia 

zmniejszające szanse wystąpienia urazów.  
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