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1. WSTĘP 

 
 Według Światowej Organizacji Zdrowia liczba ludności na świecie przekroczyła siedem 
miliardów. Prawie 15% tej liczby stanowią osoby niepełnosprawne, wśród których duża część 
ma niepełnosprawność ruchową. Osoby te bardzo często posiadają dobre wykształcenie lub 
unikalne zdolności, które poszukiwane są na rynku pracy. Niestety ze względu na posiadane 
niepełnosprawności ich udział w codziennym życiu zawodowym i społecznym jest znacznie 
ograniczony.  
 Naprzeciw oczekiwaniom osób niepełnosprawnych, chcących samodzielnie się 
przemieszczać, wychodzi wiele firm zajmujących się dostosowaniem pojazdów do ich potrzeb. 
Niestety oferowane rozwiązania nie są tak wnikliwie sprawdzane pod względem 
bezpieczeństwa, jak komponenty będące fabrycznym wyposażeniem. Dlatego trudno jest 
oceniać ich wpływ na bezpieczeństwo kierowcy, zwłaszcza niepełnosprawnego, którego 
kinematyka ruchu znacznie różni się od osoby pełnosprawnej. Stąd też celowe są badania 
skupiające się na określeniu tego wpływu z uwzględnieniem cech charakteryzujących osoby 
niepełnosprawne, takie jak: przesunięty środek ciężkości ciała, zmienione punkty podparcia 
czy siły występujące w kończynach. 
 Celem niniejszego artykułu jest określenie wpływu sił mięśniowych na zachowanie 
kierowcy niepełnosprawnego korzystającego z oprzyrządowania na kierownicy w trakcie 
zderzenia czołowego oraz oszacowanie parametrów biomechanicznych, które charakteryzują 
jego bezpieczeństwo. Artykuł zawiera opis metodyki badań, przygotowania modelu 
numerycznego, algorytmu prowadzenia obliczeń numerycznych oraz uzyskanych wyników. 

 
2. BUDOWA MODELU NUMERYCZNEGO I WYNIKI 

 
 Modelowanie sił mięśniowych oraz badanie ich wpływu na zachowanie kierowcy 
niepełnosprawnego w trakcie zderzenia czołowego przeprowadzono wykorzystując 
komercyjny model manekina oraz autorski model pojazdu, który został opracowany 
z wykorzystaniem techniki inżynierii odwrotnej [1]. Uwzględnia m.in. takie aspekty jak: 
podatność elementów fotela, podatność kierownicy oraz specjalistycznego uchwytu na niej, 
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działanie czujnika przyspieszenia oraz wyzwalanej przez niego poduszki powietrznej, 
napinanie i przewijanie pasów przez elementy montażowe, działanie napinacza 
pirotechnicznego oraz rzeczywiste charakterystyki tych elementów.  
 Kierowcę niepełnosprawnego reprezentował w trakcie badań 50 centylowy męski manekin 
Dummy Hybrid III opracowany przez przedsiębiorstwo Humanetic [2]. Model ten 
charakteryzuje się bardzo wiernym odzwierciedleniem rzeczywistego manekina 
wykorzystywanego w trakcie laboratoryjnych i przemysłowych badaniach, a wyniki 
otrzymywane z wykorzystaniem tego modelu pokrywają się w 95% z wynikami 
z rzeczywistych testów. Charakterystyki sił mięśniowych, które mogą wystąpić w trakcie 
zderzenia zaimplementowano do modelu manekina poprzez przypisanie charakterystyk 
momentów i tłumienia w funkcji kąta obrotu połączeniom obrotowym pomiędzy kończynami 
manekina.  
 W trakcie badań numerycznych analizowano dwa przypadki – z i bez sił mięśniowych. 
W obu analizowanych wariantach prędkość początkowa wynosiła 55 km/h [3]. Prędkość 
karoserii w trakcie zderzenia sterowana była poprzez krzywą uzyskaną w trakcie symulacji 
numerycznych zderzenia pojazdu osobowego ze sztywną przeszkodą.  
 Przebieg obu symulacji może być podzielony na kilka podobnych etapów. W pierwszym 
kroku pasy bezpieczeństwa są napinane, co powoduje minimalizowanie luzu pomiędzy pasami 
i manekinem oraz dociśnięcie tułowia do oparcia fotela. W kolejnym samochód zaczyna 
mocno zwalniać, co powoduje wyzwolenie czujnika przyspieszenia, a tym samym aktywację 
napinacza pirotechnicznego oraz napełnianie poduszki powietrznej. Następnie manekin 
zaczyna przesuwać się na siedzeniu czemu towarzyszy zwiększanie nacisku pasów 
bezpieczeństwa na tułowie kierowcy. Jednocześnie napełniona poduszka powietrzna zaczyna 
naciskać na klatkę piersiową manekina oraz lewą rękę, która jest wypychana w kierunku okna 
drzwi. W końcowej fazie samochód zmienia kierunek ruchu, a manekin uderza głową 
w poduszkę powietrzną. 
 Różnice pomiędzy wynikami otrzymanymi w obu wariantach widoczne są w postaci 
przemieszczeń środka ciężkości manekina, przyspieszeń jakich doznaje jego głowa oraz sił 
występujących w kolanach i kręgach szyjnych. Różnice te przekładają się bezpośrednio na 
wartości kryteriów określających stopień urazów, jakich może doznać kierowca, t.j. HIC 
(Head Injury Criterion) i NIC (Neck Injury Criterion). 

 
LITERATURA 

 
[1] Małachowski J., Płatek P., Sybilski K.: Odwzorowanie geometrii wnętrza pojazdu 

z wykorzystaniem techniki inżynierii odwrotnej. Transport przemysłowy i maszyny 
robocze, nr 2, 2014. 

[2] http://www.humaneticsatd.com/ 
[3] Małachowski J., Sybilski K., Muszyński A., Baranowski P.: Problematyka bezpieczeństwa 

kierowcy wykorzystującego dodatkowe oprzyrządowanie na kierownicy w warunkach 
zderzenia czołowego, Logistyka, nr 3/2014, 2014. 

 
 
PODZIĘKOWANIE: Autorzy wyrażają podziękowanie NCBiR za finansowanie projektu 
INNOTECH-K2/IN2/35/182265/NCBR/13  

http://www.humaneticsatd.com/

