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METODYKA OKRE LANIA WP YWU WYBRANYCH  
ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH NA BEZPIECZE STWO RUCHU 

WOJSKOWYCH POJAZDÓW KO OWYCH

Streszczenie 

Rozprawa dotyczy zagadnie  zwi zanych z bezpiecze stwem wojskowych pojaz-

dów ko owych. G ównym jej celem naukowym jest opracowanie metodyki okre lania 

wp ywu wybranych zmian konstrukcyjnych na bezpiecze stwo ruchu wojskowych 

pojazdów ko owych.  

W pracy przedstawiono opracowan  przez autora metodyk . W procesie pozyski-

wania nowych pojazdów dla si  zbrojnych, istotny wp yw ma czas oraz wykonywanie 

szerokiego zakresu zmian konstrukcyjnych na wdro onych wcze niej podwoziach. 

Nale y stwierdzi , e przy specyfice obiektów, mog  pojawi  si  trudno ci w wyczer-

puj cym uwzgl dnieniu problematyki bezpiecze stwa ruchu. Dodatkowo w pozyskiwa-

niu sprz tu pojawiaj  si  determinanty: czas oraz koszty. W procesie tym nie ma miej-

sca na popraw  i doskonalenie konstrukcji, a badania w zakresie bezpiecze stwa ruchu 

pojazdów ko owych mog  by  ograniczone. Procedura wdra ania i weryfikacji sprz tu 

k adzie nacisk na optymalizacj  konstrukcji ju  na etapie projektowania oraz budowy 

prototypu. Procedura pozyskiwania nowych pojazdów ko owych dla wojska to jedna  

z g ównych przes anek przemawiaj cych za opracowaniem metodyki z wykorzystaniem 

bada  symulacyjnych. 

Prowadzenie bada  na podstawie opracowanej metodyk  pozwala unika  mo li-

wych do pojawiania si  zagro e  w ruchu. Metodyka pozwala wi c wydajnie wspoma-

ga  aktualny procesu pozyskiwania pojazdów ko owych do si  zbrojnych. W pracy 

weryfikowano, przyj te w metodyce, post powanie badawcze z o one z niezb dnego 

zakresu bada  eksperymentalnych oraz szerokiego zakresu symulacyjnych, za Pomoc

opracowanych, zweryfikowanych eksperymentalnie modeli. W tym celu zbudowano 

dwa modele symulacyjne o ró nym stopniu z o ono ci, opracowane przy wykorzystaniu 

ró nych narz dzi w postaci w asnego oprogramowania jak i programów MBS. Warun-

kiem koniecznym do post powania zgodnie z przedmiotow  metodyk  jest dost p do 

wcze niej zweryfikowanych eksperymentalnie modeli symulacyjnych. Dlatego te  oba 

modele zosta y zweryfikowane eksperymentalnie. Okre lon  metodyk  post powania 

przeprowadzono dla ró nych obiektów. Ze wzgl du na obserwowane tendencje rozwo-

jowe w konstrukcji zawiesze  wojskowych pojazdów ko owych, zw aszcza opancerzo-

nych, okre lone post powanie badawcze przeprowadzono tak e dla opracowanego 

modelu zawieszenia hydropneumatycznego.  

Mankamentem w przypadku realizacji bada  eksperymentalnych realizowanych  

w ograniczonym czasie jest niedu a liczba analizowanych parametrów pojazdu, uzale -

niona od posiadanej aparatury oraz mo liwo ci ingerencji w konstrukcje pojazdu przy 

jej instalowaniu. Ograniczeniem s  kwestie organizacyjne oraz zwi zane z bezpiecze -

stwem. Wspomniane mankamenty nie wyst puj  w badaniach symulacyjnych, które 

umo liwi y szerok  ocen  wp ywu ró nych zmian konstrukcyjnych na bezpiecze stwo 

badanego pojazdu wojskowego. 

W dalszej cz ci pracy zweryfikowano post powanie badawcze, na które z o y y

si  badania eksperymentalne i symulacyjne. Rezultaty pracy mog  by  szczególnie 

przydatne dla Si  Zbrojnych RP. 



162 

METHODOLOGY OF DEFINE SELECTED CONSTRUCTION CHANGES 
INFLUENCE ON MILITARY WHEELED VEHICLES ROAD SAFETY 

Summary 

This work pertains to matters related to the security of military wheel vehicles. Its 

main research aim is to prepare the methodology of defining the influence of chosen 

structure changes for the safety of military wheel vehicle transport.  

The work presents the methodology prepared by the author. During the process of 

acquiring new vehicles for the armed forces time is of the essence in practice of con-

ducting a wide range of structure changes in previously implemented undercarriages. It 

has to be pointed out that with a high individuality and the very nature of the units, 

difficulties in scope of comprehensive testing with regard to matters of transport safety. 

What is more, two determinants are essential in the process of acquiring equipment – 

time and cost. The process does not allow for improvement and perfecting of the struc-

ture, and the research in scope of wheel vehicle movement safety may be limited. The 

procedure of implementation and verification of equipment stresses the structure opti-

mization as early as on the designing and prototype preparation stages. The procedure of 

acquiring new wheel vehicles for the military is one of the main premises for preparing 

the methodology with use of simulation research. 

Conducting research on the basis of the prepared methodology allows for avoiding 

possible traffic risks. The methodology enables an effective support for the current 

process of wheel  vehicle acquisition for the armed forces. In this work the research 

procedure consisting of the necessary range of prepared, experimentally verified mod-

els, accepted by the methodology, have been verified. In order to do that two simulation 

models have been built, both of various levels of complexity. They have been prepared 

with use of various tools such as own software and MBS programs. The condition nec-

essary for proceeding in accordance with the objective methodology is the access to 

previously experimentally verified simulation models. Thus the two models have been 

experimentally verified. The given methodology of proceeding has been conducted for 

various objects. Because of noticed development tendencies of chassis structures of 

military wheel vehicles, and in particular armored vehicles, the research proceeding has 

been conducted also for the prepared hydro-pneumatic undercarriage model.   

In the case of experimental research realized in limited time frames, the drawback 

is a small number of analyzed vehicle parameters dependent on the possessed applianc-

es and possibilities of interference in the vehicle’s structure with its installation. The 

limitation are the organizational matters and those related to security. The above draw-

backs are not present in simulation research which enabled a wide evaluation of the 

influence of various structural changes for the safety of the examined military vehicle.  

In the next part of the work the research procedure consisting of experimental and 

simulation research  has been verified. The work results can be especially helpful for the 

Polish Armed Forces.  




