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1. WSTĘP 

 
 Motoryzacja jest dziedziną przemysłu, obecną w życiu człowieka już od ponad 200 lat. Ma 
ona duże znaczenie gospodarcze, ponieważ umożliwia transport, a także przyczyniła się do 
powstania społeczeństwa „mobilnego”. W dzisiejszych czasach wielu osobom również ciężko 
jest sobie wyobrazić codzienne funkcjonowanie bez samochodu. Projektowane obecnie 
samochody muszą sprostać coraz to nowszym oczekiwaniom klientów. Są coraz bardziej 
komfortowe, nowoczesne i bezpieczne. Rozwój ten zauważalny jest również w przypadku 
wspierania mobilności osób niepełnosprawnych ruchowo polegającym na opracowywaniu 
nowych konstrukcji umożliwiających adaptację istniejących pojazdów do różnych potrzeb 
kierowców z dysfunkcjami.  

Bardzo ważnymi elementami poprawiającymi bezpieczeństwo bierne kierowcy są 
samochodowe pasy bezpieczeństwa. Elementy te (w szczególności bezwładnościowe) 
zmniejszają ryzyko odniesienia obrażeń w sytuacji niebezpiecznej na drodze, takiej jak np. 
zderzenie. Ograniczają możliwość przemieszczania się ciała wewnątrz kabiny pojazdu, 
wpływają na zmniejszenie przyspieszenia, jakiego doznaje głowa kierowcy oraz obciążeń 
występujących w karku. Wszystko to powoduje obniżenie obrażeń, jakie doznają kierowcy 
oraz zmniejsza ilość ofiar śmiertelnych. Pomimo bardzo skomplikowanej budowy obecnie 
stosowanych pasów, są one ciągle udoskonalane konstrukcyjnie.  Należy jednak zauważyć, że 
wszelkie badania są prowadzone pod kątem bezpieczeństwa osób bez dysfunkcji ruchowych. 
W przypadku osób niepełnosprawnych istnieje wiele problemów, które nie są brane pod 
uwagę ani podczas konstruowaniu pojazdów, ani podczas ich adaptacji dla osób 
niepełnosprawnych. 

W samochodach osobowych stosowane są najczęściej trzypunktowe pasy bezpieczeństwa, 
które są wygodne i świetnie sprawdzają się w przypadku pasażerów bez dysfunkcji 
ruchowych. W przypadku osób niepełnosprawnych często od pasów wymagane jest 
zapewnienie dodatkowej stabilizacji ciała. Wynika to z faktu, że u kierowców po zabiegu 
amputacji, zmienia się kinematyka całego ciała oraz ilość punktów podparcia. Osoby te mają 
większe trudności z utrzymaniem postawy podczas skręcania i jazdy po łuku. Muszą do tego 
użyć większego wysiłku, co dekoncentruje kierowcę i przyczynia się w znacznym stopniu do 
zmniejszenia poziomu bezpieczeństwa na drodze. Ponadto pasy trójpunktowe, które z zasady 
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działają niesymetrycznie, w połączeniu z niesymetrią ciała kierowcy powodują znaczną rotację 
ciała, co również zmniejsza bezpieczeństwo kierowcy. Dlatego zasadne jest analizowanie 
wpływu adaptacji samochodów na bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych.  

Celem pracy jest analiza geometrii pasów bezpieczeństwa na stabilizację i zachowanie 
osoby niepełnosprawnej w trakcie zderzenia czołowego.  

 
2. BUDOWA MODELU NUMERYCZNEGO I WYNIKI 

 
 Budowę modelu numerycznego rozpoczęto od skanowania wnętrza pojazdu typu „cross-
over” wyposażonego w oprzyrządowanie dodatkowe dla osób niepełnosprawnych. 
Oprzyrządowanie składało się z uchwytu na kierownicę oraz ręcznej dźwigni zastępującej 
pedały przyspieszenia i hamulca [1] (RGH). Następnie uzyskaną geometrię wnętrza pojazdu 
wyeksportowano do preprocesora służącego do przygotowania modelu numerycznego, 
w którym to zamodelowane zostały wszystkie elementy wnętrza kabiny istotnie wpływające na 
poziom bezpieczeństwa kierowcy. W opracowanym modelu numerycznym uwzględniono 
odkształcalność fotela, kierownicy oraz oprzyrządowania dodatkowego. W modelu 
zaimplementowano również elementy odpowiadające za bezpieczeństwo z uwzględnieniem ich 
rzeczywistych charakterystyk. Są to: gazowa poduszka powietrza wyposażona w czujniki 
przyspieszenia i pasy bezpieczeństwa wraz z przewijaczem oraz napinaczem pirotechnicznym. 
 Do reprezentacji osoby niepełnosprawnej posłużono się manekinem z rodziny HYBRID III 
50-centylowego mężczyzny. Manekin ten powstał w laboratorium Humanetics, jest 
wyposażony w czujniki do pomiaru siły, przyspieszeń oraz odkształceń. Przeprowadzone 
badania walidacyjnego tego modelu wskazują na 95% zgodność wyników uzyskiwanych za 
jego pomocą z wynikami z rzeczywistych testów [2].  

Analizy numeryczne polegały na symulacji zderzenia czołowego z nieodkształcalną 
przeszkodą z prędkością początkową 55 km/h. W trakcie badań sprawdzono różne warianty 
punktów zaczepiania pasów oraz sposobu ich ułożenia na ciele kierowcy. Pierwsza analiza 
została wykonana z wykorzystaniem zwykłego pasa trójpunktowe z napinaczem, a jej wynik 
posłużył, jako punkt wyjściowy do porównania z kolejnymi analizami. Pozostałe analizy 
dotyczyły różnych konfiguracji pasów czteropunktowych. 
 Wyniki analiz, które były brane pod uwagę, to parametry ilościowo opisujące stopień 
uzyskanych obrażeń. Do opisu obrażeń głowy wykorzystano kryterium HIC (Head Injury 
Criterium) a do obrażeń szyi kryterium NIC (Neck Injury Criterium). Uzyskane wyniki 
pozwoliły na sformułowanie wniosków, które mogą zostać wykorzystane do opracowania 
prototypu pasów bezpieczeństwa poprawiających komfort i bezpieczeństwo kierowców 
i pasażerów będących osobami niepełnosprawnymi. 
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