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Wprowadzenie

1

Podstawowym kierunkiem prac badawczo-rozwojowych dotyczących współczesnych pojazdów wojskowych jest ograniczenie masy pojazdów przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony załogi i wysokich parametrów
eksploatacyjnych. Wymagania te podyktowane są przez charakter współczesnych
działań bojowych związanych z udziałem mobilnych oddziałów w misjach stabilizacyjnych, bądź działaniach zbrojnych w różnych częściach świata. W celu
poprawy zdolności obronnych UE oraz przygotowywania i unowocześnienia
wyposażenia odpowiednio dostosowanego do konkretnych zagrożeń, wspierania
badań jak i koordynowania zamówień rządów krajów członkowskich w zakresie
uzbrojenia i przemysłu obronnego UE w czerwcu 2003 roku powstała Europejska
Agencja Obrony (EDA). Agencja jest organizacją międzyrządową a do jej działań
należy m.in. wspieranie badań, których celem jest opracowanie technologii strategicznych dla obronności i bezpieczeństwa, kluczowych dla potencjału przemysłowego Europy. Analizując technologie dotyczące rozwoju przyszłych pojazdów
opancerzonych, eksperci EDA jako priorytetowe kierunki rozwoju wskazują m.in.
następujące technologie: napędy hybrydowe, aktywne zawieszenia pojazdów, aktywna ochrona, lekkie pancerze, elektronizacja pojazdu, modułowa budowa pojazdów i integracja systemów.
Kwestia ochrony załóg pojazdów wojskowych zaczęła dominować w krajach
NATO wraz z pojawieniem się pierwszych analiz i skutków działań zbrojnych
w Iraku i Afganistanie. Na podstawie statystyk obecnych konfliktów zbrojnych
oszacowano, że w około 60% przypadków miny oraz improwizowane urządzenia
wybuchowe (tzw. IED imprvised explosive devices) stanowią główną przyczynę śmierci bądź poważnych urazów żołnierzy, w tym polskich, uczestniczących
w obecnych działaniach zbrojnych lub misjach stabilizacyjnych. Na tej podstawie
powstały dokumenty określające kryteria i zakres wymagań, jakie powinny spełniać nowoczesne pojazdy wojskowe projektowane dla na zapewnienia ochrony
żołnierzy.
To właśnie ten typ zagrożenia wpłynął na rozwój nowych rozwiązań konstrukcyjnych pojazdów wojskowych mających chronić przed skutkami fali uderzeniowej wybuchu. Korzystając z wcześniejszych doświadczeń RPA, powstały
pojazdy o specyficznym ukształtowaniu dna, w tzw. „V-shape”, powodującym
rozpraszanie fali uderzeniowej wybuchu i zmniejszenie jej oddziaływania na
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