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TESTY ZDERZENIOWE KASETY OCHRONNEJ  
SYSTEMU REJESTRACJI PARAMETRÓW LOTU S2-3A 

 
W artykule został opisany etapowy przebieg badań zjawiska zderzenia z przeszkodą sondy pomiarowej imitującej kasetę 

ochronną systemu rejestracji parametrów lotu S2-3a. Celem badań było uzyskanie wymaganego impulsu trapezoidalnego 
przeciążenia, o wartości 3400 g, działającego na kasetę przez co najmniej 3 ms dla ustalenia zgodności z normą NO-16-
A200:2006 oraz EuroCAE ED-112.  

 

WSTĘP 

Jednym z urządzeń na pokładzie samolotów, które muszą 
spełniać najbardziej restrykcyjne wymagania są rejestratory kata-
stroficzne lub kasety ochronne systemu rejestracji parametrów lotu.  

Rejestratory katastroficzne należą do wyposażenia pokładowe-
go statków powietrznych(SP), których zadaniem jest poprawna 
praca w każdych warunkach lotu, realizacja zapisu parametrów lotu 
oraz parametrów pracy systemów pokładowych, ale również ochro-
na zapisanych danych w razie zaistnienia katastrofy lotniczej. Cha-
rakterystycznymi dla katastrofy są: zderzenie z powierzchnią ziemi 
lub wody, pożar, zanurzenie szczątków samolotu w wodzie lub 
płynach eksploatacyjnych.  

W związku z powyższym urządzenia te muszą spełniać wyma-
gania dotyczące pracy na pokładzie statku powietrznego oraz wy-
magania związane z narażeniami jakie mogą mieć miejsce podczas 
katastrofy lotniczej.  

Wymagania te zawarte są m.in. w  normie europejskiej Euro-
CAE ED-112 [1] oraz normie polskiej NO-16-A200:2006 [2]. 

Jednym z wymogów związanych z warunkami zaistnienia kata-
strofy lotniczej jest wytrzymałość rejestratora katastroficznego na 
przyspieszenie o wartości 33354 m/s2 (przeciążenie o wartości 3400 
g) [1], [2]. 

Dokumenty normatywne zawierają wymagania oraz opis metod 
badawczych proponowanych w celu potwierdzenia spełnienia tych 
wymagań. Norma EuroCAE ED-112 zawiera szczegółowy opis 
wszystkich metod oprócz realizacji badania wytrzymałości na prze-
ciążenie o wartości 3400g. Metoda ta jest skomplikowana i skrótowo 
opisana. Wzorujący się na niej autorzy polskiej normy NO-16-
A200:2006 pominęli kwestię realizacji badań ograniczając się tylko 
do ogólnego opisu warunków pomiaru. 

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych (ITWL) chcąc potwierdzić 
spełnienie wymagań dla swojego produktu stanął przed konieczno-
ścią opracowania stosownej metodyki i wykonania badań testu 
zderzeniowego. Obiektem badań była kaseta ochronna S2-3a-K 
systemu rejestracji parametrów lotu S2-3a. 

W trakcie realizacji testów wykonano kilkuetapowe badania 
mające na celu określenie parametrów charakteryzujących zderze-
nie obiektu badań z przeszkodą w postaci złoża piasku. W ten 
sposób uzyskano warunki odpowiednie dla zapewnienia zgodności 
z normą EuroCAE ED-112 w kwestii uzyskania przeciążenia 3400 g. 

Badania zrealizowano w Instytucie Lotnictwa z wykorzystaniem 
działa pneumatycznego DPZ-250.  

W trakcie badań wykorzystano różne wersje sond pomiaro-
wych, projektu ITWL, w których docelowo istniała możliwość zabu-
dowy pakietu elektroniki kasety ochronnej systemu rejestracji. 

Do zatrzymania obiektu badań wykorzystano stanowisko ha-
mujące projektu ITWL z medium hamującym na bazie złoża piasku. 

W trakcie realizacji badań zastosowano modelowanie zjawiska 
hamowania obiektu badań w złożu piasku w celu uzyskania możli-
wości wpływu na proces hamowania przez zmianę charakterystyki 
przeszkody hamującej. W konsekwencji uzyskano wymagane pa-
rametry testu zderzeniowego. 

W artykule przedstawiono etapy realizacji testów zderzenio-
wych kasety ochronnej systemu rejestracji parametrów lotu S2-3a. 

1. KASETA OCHRONNA S2-3A-K SYSTEMU 
REJESTRACJI  

Kasetę ochronną S2-3a-K systemu rejestracji parametrów lotu 
S2-3a stanowi pakiet elektroniki, w postaci układu pamięci półprze-
wodnikowych, zabezpieczony kilkoma różnymi warstwami chronią-
cymi przed narażeniami występującymi w trakcie wypadku lotnicze-
go. Widok kasety ochronnej S2-3a-K [3] przedstawiono na rys. 1. 

 

 
Rys.1. Widok kasety ochronnej S2-3a-K 
 

Kaseta ma za zadanie przechować zapisane w pamięci pół-
przewodnikowej dane z lotu SP nawet w przypadku wystąpienia 
katastrofy.  
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Zapis danych odbywa się w pętli. Możliwe jest uzyskanie od 
kilku do kilkunastu godzin zapisu danych z lotu, w zależności od 
wielkości zastosowanych pamięci. 

Podstawowe parametry kasety S2-3a-K są następujące: 
– masa - ok. 5 kg; 
– wymiary zewnętrzne - 190(220) x 115 x 145 mm [dł. x wys. x gł.] 

(ze złączem). 
Głównym elementem kasety ochronnej jest pakiet elektroniki 

zalany w kauczuku silikonowym. Całość zawinięta jest w folię alu-
miniową. W ten sposób zrealizowana jest ochrona elektroniki przed 
wibracjami i dużymi przeciążeniami oraz zakłóceniami elektroma-
gnetycznymi. Widok pakietu elektroniki kasety ochronnej przedsta-
wiono na rys. 2. 

 

 
Rys.2. Widok pakietu elektroniki kasety ochronnej 
 

Kolejną warstwą ochronną jest termoizolacyjny materiał mikro-
porowaty o przewodności cieplnej mniejszej od spokojnego powie-
trza chroniący elektronikę przed podwyższoną temperaturą.  

Widok przestrzennego przekroju kasety [3] przedstawiono na 
rys. 3. 

 

 
Rys.3. Widok przestrzennego przekroju kasety ochronnej: 
1 - pakiet elektroniki; 2, 4 - termoizolacyjny materiał mikroporowaty; 
3 - obudowa z tytanu; 5 - obudowa ze stali; 6  - powłoka z farby 
ogniochronnej. 

 
Elementy kasety zabudowane są w dwuczęściowej obudowie 

pancernej wykonanej z tytanu. Obudowa ta zabezpiecza pakiet 
elektroniki przed uszkodzeniami mechanicznymi, płynami oraz 
ciśnieniem. 

 Pancerna obudowa zabezpieczona jest kolejną warstwą ter-
moizolacyjną.  

Wszystkie z wymienionych elementów umieszczone są 
w stalowej obudowie. Obudowa jest osłoną mechaniczną kasety. 

Zewnętrzną warstwę kasety ochronnej jest powłoka z farby 
ogniochronnej stanowiąca zabezpieczenie kasety przed wysoką 
temperaturą co uzyskuje się w wyniku zwiększenia objętości przy 
wzroście temperatury. 

2. WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ODPORNOŚCIĄ  
NA UDAR  KASETY OCHRONNEJ 

Wymagania dotyczące kasety ochronnej systemu rejestracji 
zostały precyzyjnie określone w dokumentach normatywnych Euro-
CAE ED-112 [1] oraz NO-16-A200:2006 [2].  Norma europejska 
zawiera również szczegółowy opis większości metod badawczych 
proponowanych do zastosowaniu przy potwierdzaniu spełnienia 
stosownych wymogów. Wyjątek stanowi badanie odporności kasety 
na przeciążenie 3400 g, które jest skomplikowane technicznie i w 
sposób pobieżny opisane w normie EuroCAE ED-112. W normie 
NO-16-A200:2006 pominięto kwestię realizacji badań ograniczając 
się tylko do ogólnego opisu warunków pomiaru.  

Kaseta ochronna podczas badania odporności na udar zgodnie 
z wymaganiami powinna być poddana udarowi skierowanemu 
wzdłuż najbardziej podatnej na uszkodzenia osi, w najbardziej 
podatnym na uszkodzenia kierunku. Udar powinien być generowany 
przez poddanie kasety rosnącej lub malejącej prędkości. 

Energia udaru powinna być równa lub większa energii udaru 
o przebiegu fali półsinusoidalnej o czasie trwania 6,5 ms 
i szczytowym przyspieszeniu 33354 m/s2 (3400 g). Szczytowe 
przyspieszenie powinno osiągnąć wartość co najmniej 3400g.  

Opisane wymaganie można zrealizować równoważnie poprzez 
wygenerowanie udaru trapezoidalnego o energii równej energii fali 
półsinusoidalnej. Przebieg takiego przeciążenia [3], [4] został zo-
brazowany na rys. 4. 

 

 
Rys. 4. Przebieg przeciążenia trapezoidalnego oddziaływującego 
na rejestrator katastroficzny: A = 3400g (33354 m/s2) minimum; Tr = 
3,5 ms maksimum; Td = 3,0 ms minimum; Tf > 0 ms 

 
Wynik badania uznaje się za pozytywny, jeżeli po oddziaływa-

niu na rejestrator opisanego przeciążenia można odczytać dane 
zarejestrowane w pamięci rejestratora.  

Norma EuroCAE ED-112, w graficzny sposób, przedstawia me-
todę uzyskania przeciążeń wymaganych dla kasety ochronnej. 
Zaproponowano wirówkę przeciążeniową. Metoda ta pozostawia 
wiele niewiadomych dotyczących szczegółów przeprowadzenia 
procesu badawczego. Przede wszystkim wymaga dostępu do bar-
dzo specyficznego urządzenia jakim jest wirówka przeciążeniowa w 
odpowiedniej konfiguracji oraz urządzeń umożliwiających zatrzyma-
nie rozpędzonego obiektu badań. 

Rozpoznanie rynku w kwestii znalezienia wykonawcy niezbęd-
nych badań dało wynik negatywny. Z racji braku dostępu do propo-
nowanych przez normę rozwiązań technicznych ITWL był zmuszony 
do przeprowadzenia niezbędnych badań z wykorzystaniem działa 
pneumatycznego DPZ-250 w Instytucie Lotnictwa. 

Taka sytuacja spowodowała, że przebieg badań odporności na 
przeciążenia kasety ochronnej realizowano etapowo - rozpoznając 
nowe i mało opisane w literaturze zjawiska. 
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3. STANOWISKO POMIAROWE  

W badaniu mającym wykazać spełnienie wymagania odporno-
ści na przeciążenie 3400 g kasety ochronnej można wyróżnić dwa 
zasadnicze zagadnienia: 
– nadanie obiektowi badań odpowiedniej prędkości; 
– wyhamowanie obiektu zgodnie z wymaganą charakterystyką 

energetyczno - czasową.  
Z uwagi na brak dostępu do urządzeń wskazanych w normie 

została opracowana metoda wymuszenia prędkości obiektu badań 
w oparciu o działo pneumatyczne DPZ-250 w Instytucie Lotnictwa.  

Elementami wchodzącymi w skład realizowanego eksperymen-
tu wchodziły: 
– działo pneumatyczne - stanowisko napędzające obiekt badań; 
– sonda badawcza - element, którego poruszanie się w prze-

strzeni rejestrowano w celu określenia zmian prędkości w cza-
sie i  pozwalający na docelową zabudowę obiektu badań tzn. 
pakietu elektroniki kaset ochronnej oraz systemu rejestracji; 

– stanowisko hamujące - złoże piasku zapewniające zatrzymanie 
obiektu badań umieszczone na sztywnej podstawie; 

– kamera do rejestracji procesów szybkozmiennych; 
– rejestrator do rejestracji udarów (umieszczony w sondzie ba-

dawczej) - opcja; 
– czujniki do pomiaru udarów (umieszczone w sondzie badaw-

czej) - opcja; 
– reflektory oświetlające strefę strzałów. 

 
Schemat stanowiska pomiarowego [3], [4] przedstawiono na 

rys. 5. 
 

 
Rys. 5. Schemat stanowiska pomiarowego 
 

Sonda pomiarowa wystrzeliwana była z działa pneumatyczne-
go w przeważającej większości zastosowań służącego do symulacji 
warunków zderzenia SP z ptakami lub innymi obiektami. Widok 
działa DPZ-50 [3], [4] przedstawiono na rys. 6. 

 

 
Rys. 6. Widok działa pneumatycznego DPZ-250  

Przy planowaniu wykorzystania działa należy uwzględnić masę 
obiektu i jego wymaganą prędkość lotu po opuszczeniu lufy w po-
wiązaniu z ciśnieniem powietrza w lufie V= f(p) niezbędnym do 
osiągnięcia wymaganych parametrów testu.  

Charakterystykę V= f(p) [3] dla wybranych mas obiektów badań 
przedstawiono na rys. 7. 

 

 
Rys. 7. Charakterystyka V=f(p) działa pneumatycznego DPZ-250  

 
Żółtym polem oznaczono obszar wykorzystywanych w testach 

kasety parametrów. 
Sonda pomiarowa, wystrzeliwana z działa pneumatycznego, 

trafiała w przeszkodę złoża piasku w stanowisku hamującym. Prze-
lot i proces wbijania się sondy pomiarowej w piasek rejestrowany 
był przez kamerę do szybkozmiennych zjawisk typu PHANTOM 
V711. Widok kamery przedstawiono na rys. 8. 

 

 
Rys. 8. Widok kamery PHANTOM V711 

  
Podstawowe parametry kamery wykorzystywane docelowo 

podczas rejestracji lotu sond pomiarowych były następujące: 
– rozdzielczość - 1024x 240; 
– szybkość zapisu - 30000 kl/s; 
– interwał czasowy 33,32 μs. 

W celu oświetlenia pola obserwacji kamery wykorzystano 24 
reflektory halogenowe - każdy o mocy 1500 W. 

Do rejestracji zjawiska hamowania planowano wykorzystanie 
systemu rejestracji przyspieszenia zabudowanego wewnątrz sondy. 
W związku jednak z uszkodzeniem rejestratora w pierwszym teście 
i długiej procedurze zakupu nowego systemu rejestracji większość 
pomiarów oparto na wynikach rejestracji uzyskanych z kamery. 

Systemu rejestracji użyto wybiórczo przy realizacji ostatnich te-
stów. 

4. REALIZACJA BADAŃ 

W niniejszym artykule przedstawiono wyniki kluczowych testów 
zderzeniowych. 
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4.1. Etap I  

Pierwsze testy miały na celu zapoznanie się ze zjawiskami za-
chodzącymi podczas wystrzeliwania obiektu badań oraz jego ha-
mowania w złożu piasku. W etapie tym wykorzystano sondę pomia-
rową będącą ekwiwalentem masowym kasety ochronnej oraz sta-
nowisko hamujące w postaci pryzmy z worków z piaskiem. 

Sonda pomiarowa 

W pierwszych testach użyto sondy pomiarowej w postaci walca 
wykonanego ze stali o masie równoważnej masie kasety ochronnej. 

Sonda posiadała budowę dostosowaną do montażu rejestrato-
ra przeciążeń TSR 6 DXP firmy DTS posiadającego zabudowany 
trójosiowy czujnik przeciążeń o zakresie pomiarowym 6000 g 
i przeciążeniu dopuszczalnym 10000 g. Widok sondy pomiarowej [3] 
przedstawiono na rys. 9.  

 

 
Rys. 9. Widok sondy pomiarowej z I etapu badań  

 
Podstawowe parametry sondy były następujące: 

– masa - 5 kg; 
– długość - 123 mm; 
– średnica - 112 mm. 

Stanowisko hamujące 

W początkowej fazie testów jako przeszkodą hamującą zasto-
sowano złoże piasku w postaci pryzmy z worków z piaskiem ułożo-
nej na stalowym podeście. Widok stanowiska hamującego [3] 
przedstawiono na rys. 10. 

 

 
Rys. 10. Widok pierwotnego stanowiska hamującego 

Wyniki badań 

Widok sondy w locie [3] przedstawiono na rys. 11. 
 

 
Rys. 11. Widok sondy pomiarowej w locie  

 

Przebieg zmian prędkości sondy pomiarowej po zetknięciu 
z przeszkodą przedstawiono na rys. 12, natomiast przebieg zmian 
przyspieszenia oraz wymagana normą zmiana przyspieszenia 
zostały porównane na rys. 13. 

 

 
Rys. 12. Przebieg zmian prędkości hamowania sondy 

 

 
Rys. 13. Przebieg zmian przyspieszenia sondy w odniesieniu do 
wymaganego impulsu 

 
W trakcie zderzenia sondy z przeszkodą nastąpił gwałtowny 

i krótkotrwały wzrost przeciążeń. Maksymalnej wartości przeciąże-
nia nie udało się określić fotogrametrycznie z powodu zbyt małej 
długości sondy.  

W wyniku realizacji testu uszkodzeniu uległ rejestrator przecią-
żeń TSR 6 DXP firmy DTS. Danych nie udało się odzyskać. W 
związku z tym, że firma DTS zrezygnowała z produkcji ww. rejestra-
tora podjęto starania w kierunku pozyskania rejestratora przewi-
dzianego do pomiaru przeciążeń 20000 g.  

Wnioski z etapu badań 

Płaska powierzchnia zderzeniowa sondy generuje dużą ampli-
tudę przeciążenia w bardzo krótkim czasie. W następnym etapie 
zaplanowano kilka wariantów stożkowej powierzchni zderzeniowej 
sondy pomiarowej. 

Krótka sonda nie pozwala wystarczająco długo rejestrować 
procesu zagłębiania się sondy pomiarowej w przeszkodzie z piasku. 
W następnym etapie zaplanowano dłuższą sondę pomiarową. 

4.2. Etap II  

W tym etapie wykonano testy z wykorzystaniem sondy pomia-
rowej ze stożkowym penetratorem wykonanym z duraluminium Pa-9 
oraz korpusem z poliacetalu.  

Sonda pomiarowa 

Do badań w II etapie użyto sondy pomiarowe, których korpus 
wykonano z poliacetalu POM-C (polioksymetylen). Tworzywo to 
wybrano ze względu na krystaliczną budowę, która łączy w sobie 
wysoką sztywność, wytrzymałość i ciągliwość.  Ponadto poliacetal 
jest o połowę lżejszy od duralu.  Elementem zderzeniowym sondy 
były penetratory w kształcie stożka.  
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Do pierwszego testu tego etapu badań wykorzystano penetra-
tor w formie ściętego stożka o kącie rozwarcia 90°. Widok sondy 
pomiarowej z penetratorem w kształcie ściętego stożka o kącie 
rozwarcia 90° [3] przedstawiono na rys. 14. 

 

 
Rys. 14. Widok sondy pomiarowej z penetratorem w kształcie ścię-
tego stożka o kącie rozwarcia 90º 

 
Podstawowe parametry sondy były następujące: 

– masa - 11,8 kg; 
– długość korpusu - 400 mm; 
– długość całkowita - 470 mm; 
– średnica - 150 mm. 

 
Po pierwszym strzale zmieniono kształt penetratora na stożek 

o kącie rozwarcia 60º. Widok sondy pomiarowej z penetratorem 
stożkowym o kącie rozwarcia 60º [3] przedstawiono na rys. 15. 

 

 
Rys. 15. Widok sondy pomiarowej z penetratorem w kształcie stoż-
ka o kącie rozwarcia 60º 

 
Podstawowe parametry sondy były następujące: 

– masa - 12,4 kg; 
– długość korpusu - 380 mm; 
– długość całkowita - 520 mm; 
– średnica - 150 mm. 

Do ostatniego testu tego etapu użyto sondy z dzielonym i drą-
żonym korpusem, który zapewnił przestrzeń do zamocowania pakie-
tu elektroniki kasety ochronnej osłonięty w jednej warstwie osłony 
z materiału termoizolacyjnego o grubości odpowiadającej zastoso-
wanej w kasecie. Długość sondy uległa nieznacznemu zwiększeniu. 
Zachowano wcześniej używany penetrator. Widok sondy pomiaro-
wej z dzielonym i drążonym korpusem [3] przedstawiono na rys. 16. 

 

 
Rys. 16. Widok sondy pomiarowej z drążonym korpusem 

 
Podstawowe parametry sondy były następujące: 

– masa sondy z pakietem elektroniki - 8,65 kg; 

– długość korpusu - 412 mm; 
– długość całkowita - 552 mm; 
– średnica - 150 mm. 

Widok elementów korpusu sondy z umieszczonym pakietem 
elektroniki zabezpieczonego warstwą materiału termoizolacyjnego 
przedstawiono na rys. 17. 

 

 
Rys. 17. Widok elementów korpusu sondy z umieszczonym pakie-
tem elektroniki 

 
Pakiety elektroniki montowano w sondzie tylko w końcowych 

testach etapów badań ze względu na koszt ich wytworzenia. 

Stanowisko hamujące 

Pierwsze trzy testy tego etapu zrealizowano z wykorzystaniem 
wcześniej opisanej przeszkody hamującej. Przy wzroście prędkości 
sondy przeszkoda hamująca okazała się mało stabilna - następowa-
ła znaczna destrukcja pryzmy. Przede wszystkim zaś sposób ukła-
dania worków z piaskiem nie zapewniał powtarzalności odtwarzania 
stanowiska hamującego. W związku z powyższym podjęto decyzję 
o wykonaniu stanowiska hamującego w postaci cztero-
segmentowego stalowego pojemnika wypełnianego piaskiem. Każ-
dy moduł posiadał własną pokrywę. Ściankę czołową stanowiska 
hamującego stanowiła blacha stalowa o grubości 2 mm osłonięta 
płytą z gumy. Wlot do pojemnika zasłonięty był płytą styropianu. 
Widok stanowiska hamującego [3] przedstawiono na rys. 18. 

 

 
Rys. 18. Widok stanowiska hamującego 

 
Podstawowe parametry stanowiska hamującego to: 

– masa własna - ok. 300 kg; 
– masa piasku - ok. 3300 kg; 
– wymiary zewnętrzne - 3,5 x 0,8 x 0,8 m [dł. x wys. x gł.]; 

Pojemnik mocowany był do podestu stanowiska hamującego 
z wykorzystaniem pasów transportowych. Testy z wykorzystaniem 
pojemnika wykazały, że pokrywy oraz ścianka przednia były zbyt 
mało zabezpieczone przed działaniem ciśnienia będącego wynikiem 
działania przemieszczającego się piasku. Widok uszkodzeń powsta-
łych podczas pierwszych testów pojemnika na piasek przedstawio-
no na rys. 19 i 20. 
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Rys. 19. Widok uszkodzenia pokrywy 

 

 
Rys. 20. Widok uszkodzenia ścianki przedniej 

 
Wzmocniono pokrywy dwóch pierwszych segmentów pojemni-

ka oraz zastosowano płytę z twardszej gumy. Widok pojemnika ze 
wzmocnionymi pokrywami przedstawiono na rys. 21. 

 

 
Rys. 21. Widok pojemnika ze wzmocnionymi pokrywami 

 
Zastosowane wzmocnienia nie przyniosły jednak zadowalają-

cych rezultatów. Nie udało się uniknąć postępującej degradacji 
pokryw i ścianki przedniej. Widok uszkodzeń przedstawiono na rys. 
22. 

 

 
Rys. 22. Widok deformacji płyty gumowej ścianki przedniej oraz 
wzmocnionych pokryw 

 

Z uwagi na występowanie uszkodzeń stanowiska hamującego 
zdecydowano się na zmiany konstrukcyjne elementów pojemnika, 
dla potrzeb kolejnych etapów badań.  

Wyniki badań 

a) test z wykorzystaniem sondy z penetratorem w kształcie stożka 
o kącie rozwarcia 90º 
Widok w locie sondy z penetratorem w kształcie stożka o kącie 

rozwarcia 90º [3] przedstawiono na rys. 23. 
 

 
Rys. 23. Widok sondy z penetratorem w kształcie stożka o kącie 
rozwarcia 90º w locie 

 
Przebieg zmian prędkości sondy pomiarowej z penetratorem 

w kształcie ściętego stożka o kącie rozwarcia 90º po zetknięciu 
z przeszkodą [3] przedstawiono na rys. 24, przebieg zmian przy-
spieszenia oraz wymagana normą zmiana przyspieszenia [3] zosta-
ły porównane na rys. 25. 

 

 
Rys. 24. Przebieg zmian prędkości hamowania sondy 

 

 
Rys. 25. Przebieg zmian przyspieszenia sondy w odniesieniu do 
wymaganego impulsu 

 
Przy stosunkowo małej prędkości uzyskano przyspieszenie 

około 2000 g o szybko narastającej wartości. Spadek przyspiesze-
nia jest wolniejszy ale również niezadowalający. W związku z pla-
nowanymi około dwukrotnie większymi prędkościami lotu sondy 
zdecydowano się zmniejszyć kąt rozwarcia penetratora do 60º. 

 
b) test z wykorzystaniem sondy z penetratorem w kształcie stożka 

o kącie rozwarcia 60º 
Widok w locie sondy z penetratorem w kształcie stożka o kącie 

rozwarcia 60º przedstawiono na rys. 26. 
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Rys. 26. Widok sondy z penetratorem w kształcie stożka o kącie 
rozwarcia 60º w locie 

 
Przebieg zmian prędkości sondy pomiarowej z penetratorem 

w kształcie stożka o kącie rozwarcia 60º po zetknięciu z przeszkodą 
przedstawiono na rys. 27, natomiast przebieg zmian przyspieszenia 
oraz wymagana normą zmiana przyspieszenia zostały porównane 
na rys. 28. 

 

 
Rys. 27. Przebieg zmian prędkości hamowania sondy 

 

 
Rys. 28. Przebieg zmian przyspieszenia sondy w odniesieniu do 
wymaganego impulsu 
 

Dzięki zmniejszeniu kata rozwarcia penetratora sondy do 60º 
uzyskano wcześniej osiągniętą wartość przyspieszenia 2000 g przy 
prędkości sondy 128 m/s. Spadek przyspieszenia był zdecydowanie 
mniejszy i bardziej długotrwały. W docelowym teście z wykorzysta-
niem sondy z korpusem wykonanym z poliacetalu zdecydowano się 
zabudować pakiet elektroniki w przestrzeni wydrążonej sondy. 

 
c) test z wykorzystaniem sondy z penetratorem w kształcie stożka 

o kącie rozwarcia 60º z umieszczonym pakietem elektroniki 
Widok w locie sondy z penetratorem w kształcie stożka o kącie 

rozwarcia 60º z umieszczonym pakietem elektroniki przedstawiono 
na rys. 29. 

 

 
Rys. 29. Widok sondy z penetratorem w kształcie stożka o kącie 
rozwarcia 60º z umieszczonym pakietem elektroniki  

Przebieg zmian prędkości sondy pomiarowej z penetratorem w 
kształcie stożka o kącie rozwarcia 60º, z umieszczonym pakietem 
elektroniki, po zetknięciu się z przeszkodą [3] przedstawiono na rys. 
30. 

 

 
Rys. 30. Przebieg zmian prędkości hamowania sondy 

 
Wyznaczony na podstawie analizy prędkości przebieg zmian 

przyspieszenia oraz wymagana normą zmiana przyspieszenia [3] 
zostały porównane na rys. 31. 

 

 
Rys. 31. Przebieg zmian przyspieszenia sondy w odniesieniu do 
wymaganego impulsu 

 
W trakcie testu uzyskano chwilowe przyspieszenie o wartości 

przewyższającej wartość pożądaną. Czas trwania impulsu był zbyt 
krótki. Czas rejestracji był również niewystarczający. 

Powodzeniem natomiast zakończyła się próba odczytu danych 
zapisanych w pakiecie elektroniki. 

Wnioski z etapu badań 

Zastosowanie stożkowej powierzchni zderzeniowej sondy po-
miarowej o kącie rozwarcia 60o pozwoliło na zmniejszenie amplitudy 
przeciążenia w początkowej fazie procesu zderzenia przy jednocze-
snym zwiększeniu czasu trwania tej fazy. Przed realizacją dalszych 
testów podjęto decyzję dotyczącą przeprojektowania budowy sondy 
pomiarowej pod kątem możliwości zabudowy pakietu elektroniki 
oraz systemu pomiarowego z uwzględnieniem zmniejszenia masy 
sondy. Podjęto również decyzję o przedłużeniu sondy docelowej. 

Koncepcja stanowiska hamującego w postaci pojemnika na 
piasek była trafna. Pozwalała ona na stosowanie powtarzalnych 
warunków hamowania. W związku z realizowaniem testów z coraz 
większymi prędkościami wystrzeliwania sondy należało wprowadzić 
zmiany konstrukcyjne zapobiegające destrukcji stanowiska.  

4.3. Etap III  

W III etapie badań wykorzystano sondy pomiarowe wykonane 
z duraluminium Pa-9 ze stożkowym penetratorem o kącie rozwarcia 
60o. Bazując na doświadczeniach poprzedniego etapu badań 
wzmocniono pojemnik na piasek. 
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Sonda pomiarowa 

W tym etapie badań do testów użyto sondy pomiarowe o meta-
lowej konstrukcji. Elementy sondy wykonano z duraluminium Pa-9. 
Podstawowe elementy sondy [3], [4] przedstawiono na rys. 32.  

 

 
Rys. 32. Widok budowy sondy 

 
Pentrator i integrator wykonano z pręta Pa-9 a korpus i denko 

z blachy Pa-9. Korpus uzyskano przez walcowanie blachy 
z duraluminium oraz spawanie płaszczowe szwu. Integrator połą-
czono z korpusem przez spawanie. Penetrator i denko były przykrę-
cane śrubami. Od strony korpusu integrator umożliwiał montaż całej 
kasety ochronnej lub obudowy z pakietem elektroniki. Od strony 
penetratora przewidziano montaż systemu pomiarowego przeciąże-
nia. 

Wykonano trzy wersje sondy różniące się długością korpusu. 
Do badań przyjęto sondy pomiarowe o długościach: 641 mm i 846 
mm. W badaniach wykorzystano je z oznaczeniem „średnia” i „dłu-
ga”. Sonda „średnia” była przewidziana do testów z wykorzystaniem 
pakietu elektroniki oraz systemu pomiarowego przeciążenia.  

Widok sondy „średniej” [3] przedstawiono na rys. 33.  
 

 
Rys. 33. Widok „średniej” sondy 

 
Podstawowe parametry „średniej”  sondy były następujące: 

– masa z wyposażeniem lub jego ekwiwalentem - 8,9 kg; 
– długość korpusu - 468 mm; 
– długość całkowita - 641 mm; 
– średnica - 198 mm. 

Widok elementów systemu pomiarowego przeciążenia zabu-
dowanych na integratorze „średniej” sondy przedstawiono na rys. 
34. 

Przewody oraz złącza instalacji systemu pomiarowego zabez-
pieczono z wykorzystaniem elementów stosowanych na pokładzie 
samolotów. Mimo to w wyniku działania przeciążenia rozłączeniu 
uległo złącze zasilania rejestratora a obudowa złącza czujników 
pomiarowych została uszkodzona. Brak zasilania podczas wystą-
pienia maksymalnych przeciążeń nie wpływa na pracę rejestratora 
przez 200 ms. Zanikowi napięcia zasilania przeciwdziała superkon-
densator zabudowany w rejestratorze i pozwalający na pracę po 
spadku napięcia przez określony czas. 

 

 
Rys. 34. Widok elementów systemu pomiarowego przeciążenia 
zabudowanych na integratorze „średniej” sondy 

 
W celu bardziej skutecznego zabezpieczenia elementów insta-

lacji systemu pomiarowego zastosowano płytki pozwalające zmini-
malizować ich ruch podczas występowania przeciążenia oraz będą-
ce dodatkowym elementem mocowania. Widok zmodyfikowanego 
sposobu mocowania elementów instalacji systemu pomiarowego 
przedstawiono na rys. 35. 

 

 
Rys. 35. Widok zmodyfikowanego sposobu mocowania elementów 
instalacji systemu pomiarowego w integratorze „średniej” sondy 

 
Podczas testów z wykorzystaniem „średniej” sondy do integra-

tora od strony korpusu mocowano pakiet elektroniki kasety ochron-
nej w obudowie z duraluminium Pa-6 oraz pokrywą z poliacetalu 
POM-C lub jej ekwiwalent. Widok obudowy pakietu elektroniki 
przedstawiono na rys. 36. 

 

 
Rys. 36. Widok obudowy pakietu elektroniki przewidzianej do mon-
tażu na  integratorze „średniej” sondy 

 
Sondę „długą” zaprojektowano tak aby posiadała masę zbliżo-

ną do wyposażonej sondy „średniej”. Większość testów tego etapu 
badań wykonano za pomocą „długiej” sondy z uwagi na to, że 
„średnia” nie zapewniała pomiaru zjawiska hamowania przez wy-
magany czas - przy wykorzystaniu kamery. Widok „długiej” sondy 
[3], [4] przedstawiono na rys. 37. 
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Rys. 37. Widok „długiej” sondy 

 
Podstawowe parametry „średniej”  sondy były następujące: 

– masa sondy - 8,9 kg; 
– długość korpusu - 673 mm; 
– długość całkowita - 846 mm; 
– średnica - 198 mm. 

 
Poprawny lot sondy powinien zakończyć się: 

– wbiciem w przeszkodę hamującą w centralnej strefie otworu; 
– wbiciem na głębokość zależną od prędkości; 
– brakiem uszkodzeń sondy; 
– brakiem kontaktu sondy z konstrukcją pojemnika na piasek 

podczas jej ruchu do przodu. 
Widok sondy po poprawnie zakończonym teście przedstawiono na 
rys. 38. 
 

 
Rys. 38. Widok sondy po poprawnie zakończonym teście 
 

Na przebieg testu a tym samym na zachowanie się sondy po-
miarowej w locie i podczas procesu hamowania mają wpływ: 
– wartość ciśnienia powietrza wykorzystanego do nadania pręd-

kości sondy; 
– dynamika zmian ciśnienia podczas strzału ustawiana na stano-

wisku sterującym działa pneumatycznego; 
– dokładność wykonania sabotu; 
– materiał sabotu; 
– przedmuch powietrza przez tylne elementy sabotu; 
– uszkodzenie sabotu wewnątrz lufy działa; 
– oddziaływanie tylnych elementów sabotu na sondę pomiarową 

podczas procesu hamowania; 
– złoże piasku, które jest penetrowane przez sondę. 

Z uwagi na powyższe czynniki „zachowanie się” sondy podczas 
penetracji stanowiska hamującego nie zawsze przebiegało zgodnie 
z planem. 

Widok sondy po teście zakłóconym przez czynniki zewnętrzne 
przedstawiono na rys. 39. 

 

 
Rys. 39. Widok sondy po teście zakłóconym przez czynniki ze-
wnętrzne 

Tylna część sondy była narażona na niszczące działanie tyl-
nych elementów sabotu, których ruch pozostaje poza kontrolą. 
Przykłady uszkodzenia elementów sondy przedstawiono na rys. 40. 

 

  
Rys. 40. Widok przykładowych uszkodzeń elementów sondy 

 
Widok uszkodzenia elementów sondy podczas testu z wyko-

rzystaniem pakietu elektroniki przedstawiono na rys.41. 
 

 
 Rys. 41. Widok uszkodzenia elementów sondy podczas testu z 
wykorzystaniem pakietu elektroniki 

 
„Średnia” sonda umieszczana była w lufie działa pneumatycz-

nego w sposób klasyczny tzn. w komorze ładowania działa. Sonda 
„długa” nie mieściła się w komorze ładowania. W związku z tym 
przewidziano wsuwanie tej sondy od strony końca lufy za pomocą 
specjalnie do tego celu zaprojektowanego popychacza lub wciąga-
nia z wykorzystaniem linki przymocowanej do denka. Widok ele-
mentów popychacza oraz początek procesu wsuwania sondy 
przedstawiono na rys. 42. 

 

  
Rys. 42. Widok elementów popychacza oraz początek procesu 
wsuwania sondy 

Stanowisko hamujące 

W celu zapobieżenia degradacji stanowiska hamującego pod-
czas dalszych testów wprowadzono następujące zmiany konstruk-
cyjne pojemnika na piasek: 
– wzmocniono szkielet ścianek bocznych trzech segmentów przez 

wprowadzenie dodatkowego usztywnienia istniejącej przekątnej 
oraz wspawanie drugiej przekątnej; 

– zastosowano ramowe wzmocnienie szkieletowe pokryw wszyst-
kich segmentów; 

– zastosowano płytę gumową o dużej sztywności w ściance 
przedniej pojemnika; 

– zastosowano ramowe usztywnienie przedniej ścianki pojemnika. 



I Bezpieczeństwo i ekologia  

 

   

174 AUTOBUSY 12/2017 
 

Dodatkowo w celu wyeliminowania przesuwania się stanowiska 
w kierunku zgodnym z osią strzału oraz przemieszczania w kierun-
kach poprzecznych zastosowano sztywne połączenie pojemnika z 
podestem stanowiska hamującego. Widok pojemnika na piasek po 
zmianach konstrukcyjnych w komplecie stanowiska hamującego 
przedstawiono na rys. 43.     

 

 
Rys. 43. Widok pojemnika na piasek po zmianach konstrukcyjnych 
w komplecie stanowiska hamującego 

 
W trakcie realizacji testów uszkodzeniu uległy elementy łączą-

ce pojemnik z podestem stanowiska hamującego. Widok uszkodzeń 
sztywnych elementów łączących pojemnik z podestem przedsta-
wiono na rys. 44. 

 

 
Rys. 44. Widok uszkodzeń sztywnych elementów łączących pojem-
nik z podestem stanowiska hamującego 

 
W trakcie realizacji badań nastąpiło uszkodzenie wzmocnienia 

pokrywy pierwszego segmentu pojemnika. Widok uszkodzeń po-
krywy pierwszego segmentu pojemnika przedstawiono na rys. 45. 

 

 
Rys. 45. Widok uszkodzenia wzmocnienia pokrywy pierwszego 
segmentu pojemnika  

 
Do kolejnych testów wzmocniono konstrukcję uszkodzonej po-

krywy.  
Widok pojemnika z dodatkowym wzmocnieniem pokrywy 

pierwszego segmentu oraz wymienionymi elementami łączącymi 
pojemnik z podestem [3], [4] przedstawiono na rys. 46. 

 

 
Rys. 46. Widok pojemnika z dodatkowym wzmocnieniem pokrywy 
pierwszego segmentu oraz wymienionymi elementami łączącymi 
pojemnik z podestem 

 
W trakcie realizacji badań zauważono, że podczas penetracji 

przez sondę przednia część stanowiska hamującego unosi się na 
kilka centymetrów. 

Wyniki badań 

a) test z wykorzystaniem „średniej” sondy  
Widok w locie „średniej” sondy przedstawiono na rys. 47. 
 

 
Rys. 47. Widok „średniej” sondy w locie 

 
Przebieg zmian prędkości sondy pomiarowej po zetknięciu 

z przeszkodą przedstawiono na rys. 48, natomiast przebieg zmian 
przyspieszenia oraz wymagana normą zmiana przyspieszenia 
zostały porównane na rys. 49. 

 

 
Rys. 48. Przebieg zmian prędkości hamowania sondy 

 

 
Rys. 49. Przebieg zmian przyspieszenia sondy w odniesieniu do 
wymaganego impulsu 
 
b) test z wykorzystaniem „długiej” sondy  
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Widok w locie „długiej”  sondy [3], [4] przedstawiono na rys. 50. 
 

 
Rys. 50. Widok „długiej” sondy w locie 

 
Przebieg zmian prędkości sondy pomiarowej po zetknięciu 

z przeszkodą przedstawiono na rys. 51, natomiast przebieg zmian 
przyspieszenia oraz wymagana normą zmiana przyspieszenia [3], 
[4] zostały porównane na rys. 52. 

 

 
Rys. 51. Przebieg zmian prędkości hamowania sondy 

 

 
Rys. 52. Przebieg zmian przyspieszenia sondy w odniesieniu do 
wymaganego impulsu 

 
W trakcie testów potwierdzono, że „średnia” sonda jest za krót-

ka aby rejestrować za pomocą kamery wymagane zjawisko przez 
wymagany czas.  

Podczas wykonywania testów osiągnięto barierę możliwości 
działa pneumatycznego w odniesieniu do wartości ciśnienia powie-
trza wymaganego do uzyskania wymaganej prędkości sondy. Dla 
masy sond pomiarowych zastosowanych w tym etapie badań nie-
zbędne było użycie maksymalnego ciśnienia 9 ÷10 Bar. 

Wnioski z etapu badań 

Wykorzystanie sondy „średniej” i „długiej” o jednakowej masie 
i poruszającej się z jednakową prędkością pozwoliło potwierdzić 
ilościowe parametry hamowania.  Zastosowanie sond pomiarowych 
wykonanych z duralu z penetratorem o kącie rozwarcia 60o pozwoli-
ło na osiągnięcie parametrów zderzenia zbliżonych do wymaganych 
przez normy.  Wartość przyspieszenia jest wystarczająca przez ok. 
70% czasu trwania impulsu. Czas trwania impulsu jest wystarczają-
ca. W związku brakiem możliwości zwiększenia ciśnienia a tym 
samym prędkości lotu sondy koniecznym było zmniejszenie masy 
sondy oraz wyposażenia przewidzianego do montażu w jej wnętrzu.  

Powodzeniem zakończyła się próba odczytu danych zapisa-
nych w pakiecie elektroniki. 

Konieczne było dodatkowe wzmocnienie pokryw dwóch seg-
mentów pojemnika na piasek.  

4.4. Etap IV  

Przed realizacją IV etapu przekonstruowano sondę w kierunku 
zminimalizowania masy. Zminimalizowano również masę obudowy 
baterii rejestratora oraz obudowy pakietu elektroniki. 

Bazując na doświadczeniach poprzedniego etapu badań do-
datkowo wzmocniono pokrywy trzech pierwszych segmentów po-
jemnika na piasek. Zrezygnowano również ze stosowania pasów 
transportowych wprowadzając sztywne połączenie trzech pierw-
szych segmentów pojemnika z podestem stanowiska hamującego. 
Wprowadzono także dodatkowe mocowanie podestu do podstawy 
stanowiska hamującego. 

Sonda pomiarowa 

W tym etapie badań do testów użyto sondy pomiarowe 
o metalowej konstrukcji. Elementy sondy wykonano z duraluminium 
Pa-9 i Pa-6. Penetrator, integrator, elementy usztywniające korpusu 
wykonano z pręta Pa-9 a denko z blachy Pa-9. Korpus wykonano 
z rury Pa-6.  

Głównym celem przyświecającym zmianie konstrukcji sond 
pomiarowych było zminimalizowanie masy sondy przy zapewnieniu 
przestrzeni do montażu systemu rejestracji i pakietu elektroniki 
w obudowie oraz długości umożliwiającej niezbędny czas rejestracji 
przez kamerę przelotu sondy. 

Osiągnięto to przez „odchudzenie” penetratora przy zachowa-
niu kąta rozwarcia 60o i średnicy zewnętrznej. Zmniejszono również 
masę integratora przy zachowaniu średnicy zewnętrznej. Średnicę 
korpusu zmniejszono do wartości pozwalającej na zabudowę obu-
dowy pakietu elektroniki kasety ochronnej. Widok sondy pomiarowej 
wykorzystywanej w IV etapie badań przedstawiono na rys. 53. 

 

 
Rys. 53. Widok sondy pomiarowej wykorzystywanej w IV etapie 
badań 

Podstawowe parametry sondy pomiarowej wykorzystywanej 
w IV etapie badań były następujące: 
– masa sondy z wyposażeniem lub jego ekwiwalentem - 6,86 kg; 
– długość korpusu - 682 mm; 
– długość całkowita - 853,5 mm; 
– średnica penetratora i integratora - 198 mm. 
– średnica korpusu - 134 mm. 

 
Sonda była przewidziana do testów w ukompletowaniu z sys-

temem rejestracji przeciążeń oraz obudową do pakietu elektroniki 
lub ekwiwalentów ich mas. W ten sposób uzyskano stałą, docelową 
masę sondy obowiązującą dla wszystkich testów. Widok elementów 
systemu rejestracji zabudowanych na integratorze przedstawiono 
na rys. 54.  



I Bezpieczeństwo i ekologia  

 

   

176 AUTOBUSY 12/2017 
 

 
Rys. 54. Widok elementów systemu rejestracji zabudowanych na 
integratorze  

 
Masę obudowy baterii oraz obudowy pakietu elektroniki kasety 

ochronnej zmniejszono przez zmniejszenie wymiarów zewnętrz-
nych.  

Do mocowania przewodów systemu rejestracji zastosowano 
dodatkowe płytki montażowe. 

Widok obudowy pakietu elektroniki oraz czujników przeciążeń 
z kompletu systemu rejestracji zamontowanych na integratorze 
przedstawiono na rys. 55. 

 

 
Rys. 55. Widok obudowy pakietu elektroniki oraz czujników przecią-
żeń zamontowanych na integratorze  

 
Widok ekwiwalentów masy obudowy z pakietem elektroniki ka-

sety ochronnej oraz elementów systemu rejestracji przeciążeń 
przedstawiono na rys. 56.  

 

  
Rys. 56. Widok ekwiwalentu masy obudowy z pakietem elektroniki 
oraz ekwiwalentu masowego elementów systemu rejestracji  

Stanowisko hamujące 

Pojemnik na piasek przygotowano do IV etapu badań 
w oparciu o wnioski z poprzedniego etapu. Zakres prac obejmował: 
– wykonanie dodatkowego wzmocnienia pokryw drugiego 

i trzeciego segmentu; 
– wykonanie piątego segmentu pojemnika w celu zwiększenia 

masy stanowiska hamującego; 
– rezygnację ze stosowania pasów transportowych do mocowania 

pojemnika do podestu stanowiska hamującego; 
– wprowadzenie sztywnych połączeń trzech pierwszych segmen-

tów pojemnika z podestem stanowiska hamującego; 

– wprowadzenie dodatkowego mocowanie podestu do podstawy 
stanowiska hamującego; 

– wprowadzenie mocowania dla strun wykorzystywanych do 
ustawiania kamery pod kątem prostym do osi pojemnika. 
Widok pojemnika na piasek po zmianach konstrukcyjnych 

w komplecie stanowiska hamującego przedstawiono na rys. 57.     
 

 
Rys. 57. Widok pojemnika na piasek po zmianach konstrukcyjnych 
w komplecie stanowiska hamującego 
 

Podstawowe parametry stanowiska hamującego były następu-
jące: 
– masa własna - ok. 450 kg; 
– masa piasku - ok. 4200 kg; 

wymiary zewnętrzne - 4,33 x 0,8 x 0,8 m [dł. x wys. x gł.]. 
Brak widocznych oznak destrukcji po wykonaniu siedmiu te-

stów dowodzi, że wprowadzone zmiany zapewniły wystarczającą 
poprawę wytrzymałości i trwałości stanowiska hamującego dla 
wykorzystywanej masy i prędkości sondy pomiarowej.  

Wyniki badań 

Widok w locie sondy przedstawiono na rys. 58. 
 

 
Rys. 58. Widok sondy w locie 

 
Przebieg zmian prędkości sondy pomiarowej po zetknięciu 

z przeszkodą przedstawiono na rys. 59. 
 

 
Rys. 59. Przebieg zmian prędkości hamowania sondy 
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Wyznaczony na podstawie analizy prędkości przebieg zmian 
przyspieszenia oraz wymagana normą zmiana przyspieszenia 
zostały porównane na rys. 60. 

 

 
Rys. 60. Przebieg zmian przyspieszenia sondy w odniesieniu do 
wymaganego impulsu 

 
Parametry impulsu przeciążenia uzyskane na poziomie 0,9 

wartości wymaganej przez normę: 
– czas narastania przeciążenia Tr = 0,4 ms; 
– czas trwania wymaganego przeciążenia Td = 3 ms; 
– czas spadku przeciążenia Tf = 0,4 ms. 
Testy zderzeniowe zostały zakończone na tym etapie. 

Wnioski z etapu badań 

Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że uzyskano wymagane 
charakterystyki energetyczno-czasowe opisujące w zadowalający 
sposób testy zderzeniowe kasety ochronnej systemu rejestracji.  

Powodzeniem zakończyła się również próba odczytu danych 
zapisanych w pakiecie elektroniki. 

W uzyskanych charakterystykach można zauważyć jednak 
spadek przeciążenia w środkowej części impulsu. Nie rozpoznano 
jeszcze źródła tego zjawiska. Dla ostatecznego zidentyfikowania 
tego czynnika niezbędne jest wykonanie jeszcze jednego etapu 
badań. 

PODSUMOWANIE 

Opisane w normach i przytoczone w niniejszej pracy warunki 
testu zderzeniowego dla kasety ochronnej są ograniczone do wy-
magań końcowych.  

W sytuacji dużej złożoności zjawisk balistyki końcowej wystę-
pujących podczas testów przy braku skonkretyzowania warunków 
technicznych występuje konieczność zastosowania procedur stop-
niowego dopracowywania warunków testu. Należy przy tym 
uwzględniać nie tylko specyfikę badanego obiektu ale również 
charakterystykę stosowanej metody badań i wykorzystywanego 
w eksperymentach stanowiska badawczego.  

Przedstawione w niniejszej pracy wyniki badań wykazują, że 
metoda ta przyniosła zamierzony efekt.  

Odnosząc się rozbieżności pomiędzy uzyskanym w doświad-
czeniu profilem zmian przyspieszenia hamującego i profilem norma-

tywnym stwierdzić trzeba, że wymagania energetyczno-czasowe 
testu zostały spełnione w 90 %. Ze względu na potrzebę zidentyfi-
kowania przyczyny chwilowego spadku przeciążenia widocznego w 
ostatnich eksperymentach, dla poprawienia zgodności charaktery-
styk czasowych z normatywnymi wymaganiami, niezbędne jest 
przeprowadzenie jeszcze jednego etapu badań.  

W wyniku realizacji badań opracowana została metodyka przy-
gotowania i przeprowadzenia testu zderzeniowego. 
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Crash tests of the protective unit of S2-3a flight data recorder 

In the paper methodology of a crash test execution is de-
scribed. The procedure was developed in a course of repeat-
ed experimental probe impact tests with changed configura-
tions and parameters. The probe contained imitator of a 
crash flight data recorder S2-3a. The purpose of the studies 
was to obtain an test impulse envelope of trapezoidal shape 
of the amplitude 3400 g  for et least 3 ms that comply with 
standards NO-16-A200:2006 and EuroCAE ED-112. 
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