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Problematika vzniku střelných poranění a jejich následků je neustále v popředí
zájmu širokého spektra představitelů nejrůznějších vědních oborů – medicínských
i technických.
Vzhledem ke složitosti uspořádání, tvaru a stavby živého organismu není často
známo, jakým způsobem a jakou mírou jsou mechanicky zatíženy jednotlivé struktury
lidského těla.
Lidské tkáně a živé organismy jsou z mechanického hlediska velmi složité a mají
těžko předvídatelné chování. Tento výzkum má zásadní význam pro ochranu zdraví a
vývoj ochranných pomůcek obecně, nejen při balistických impaktech.
Testování účinků mechanického poškození na lidské či zvířecí tkáni, je v rozporu
s lékařskou etikou. Z uvedených důvodů probíhají v balistických zkušebnách
experimenty s různými materiály (nehumánními a syntetickými), které se vlastnostmi
podobají živé tkáni.

V současné době se používají především
výpočtové metody, kdy se postupuje od experimentálně
zjištěných hodnot vnějšího zatížení (na styku s vnějším
prostředím) na základě znalosti zákonů mechaniky,
k zatížení vnitřních struktur.
Pro měření a posouzení biomechanické stránky
pohybu budou využity metody dynamické a kinematické
analýzy (QALISYS, silové plošiny Kistler).
Počítačová tomografie (CT) nebo magnetická resonance (MRI) patří v současné době ke
standardním diagnostickým vyšetřením. Pomocí těchto metod dostáváme 3D informaci o situaci,
struktuře a vlastnostech tkání v nasnímaném úseku těla.
Destrukční účinky projektilu a ochranné pomůcky budou snímány měřeny pomocí záznamu
vysokofrekvenční rychlokamery.
S využitím software kamerového systému lze se záznamem dále pracovat, analyzovat odezvu
bloku na průnik střely, stanovit okamžitý tvar, rozměry a objem dočasné dutiny ve zvoleném
okamžiku, ale i jejich časové změny, stejně jako balistické parametry střely
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