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1. WSTĘP 

W obecnie nowoprojektowanych, czy też będących na wyposażeniu wojska pojazdach 
wojskowych szczególny nacisk kładzie się na bezpieczeństwo przewożonych nimi załóg. Aby 
sprostać temu wymaganiu stosuje się wiele  systemów ochrony załogi, których głównym 
zadaniem jest redukcja obciążeń pochodzących od wybuchu i działających na 
przebywających w jego wnętrzu żołnierzach. Dowodem na to może być gwałtowny wzrost 
ofert rynkowych systemów ochrony pasażerów dla pojazdów bojowych oraz liczne publikacje 
związane tą tematyką [1 - 4]. 

Niniejsza praca w głównej mierze stanowi studium modelowania elementów chroniących 
zdrowie i życie załogi pojazdów wojskowych. Głównym celem pracy były symulacje 
numeryczne paneli w postaci mat energochłonnych absorbujących energię pochodzącą  
z detonacji różnego rodzaju ładunków wybuchowych oraz wyznaczenie sił działających na 
piszczel, które mogą być źródłem urazu u żołnierza 

2. ANALIZY NUMERYCZNE PANELI ENERGOCHŁONNYCH 

Obciążenia falą podmuchową pochodzącą z detonacji ładunku wybuchowego oraz 
oddziaływania tej fali na pancerz jest jednym z istotnych problemów związanych  
z poprawą bezpieczeństwa załóg pojazdów bojowych. Przestawione rozwiązania opisują 
koncepcję zastosowania mat ochronnych pozwalających na zredukowanie sił 
oddziaływujących na nogi załoganta umieszczone bezpośrednio na podłodze. Analizy 
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numeryczne wykonano z zastosowaniem modelu antropomorficznego manekina Hybryd III 
50th w wersji Fast [5]. Symulacje numeryczne zostały przeprowadzone z wykorzystaniem 
kodu obliczeniowego LS-Dyna przy pomocy algorytmu CONWEP. 

 

 
Rys. 1. Widok analizowanego modelu 

numerycznego 
Rys. 2. Charakterystyka zmiany siły w funkcji czasu w 

piszczelach manekina 
Materiał, który został wybrany do opisu struktur energochłonnych to Asmaprene Q 55  

a jego parametry wytrzymałościowe służące do opisu modelu zostały zbadane i wyznaczone 
eksperymentalnie w Laboratorium Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Katedry 
Mechaniki i Informatyki Stosowanej WME WAT.  

Wyniki analiz numerycznych, które zostaną przedstawione w formie wykresów zmiany 
siły w funkcji czasu w charakterystycznych punktach pomiarowych manekina a także 
pozostałe charakterystyki pozwalają zaobserwować efekt zastosowania omawianych paneli 
ochronnych do redukcji sił ściskających w piszczelach.  

Zaproponowane maty mogą być z powodzeniem stosowane w pojazdach wojskowych, 
jako dodatkowy system ochronny, w przypadkach gdy nie ma możliwości zastosowania 
dodatkowego dopancerzenia zewnętrznego. 
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