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Tematyka publikacji dotyczy analizy poszczególnych etapów deformacji 
struktury nadwozia pojazdu podczas kolizji czołowej w oparciu o  
zarejestrowaną charakterystykę przebiegu: zmienności opóźnienia, 
prędkości oraz deformacji pojazdu w czasie. Przebieg kolizji został 
podzielony na etapy, których granice wyznaczane są na podstawie 
charakterystycznych dla danych przedziałów, przebiegów krzywej na 
wykresie.  
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Wstęp  
W przedmiotowym artykule został opisany przebieg kolizji 
czołowej na podstawie wykresów opóźnienia, przemieszczenia 
oraz prędkości pojazdu, jakie są rejestrowane podczas testów 
zderzeniowych. Jako źródło pozyskania danych do 
przedmiotowej analizy posłużą bazy raportów z testów 
zderzeniowych  NHTSA (National Highway Traffic Safety 
Administration VSR Vehicle Crash Test Database). W raportach 
tych, przebieg rejestrowanego sygnału opóźnienia został 
poddany obróbce przez filtr dolnoprzepustowy CFC60 (100Hz),a 
dla pomiaru prędkości i przemieszczenia filtr CFC180 (300Hz) - 
zgodnie z SAE J211 [1]. Na rysunku nr 1. Przedstawiono trzy 
wykresy przebiegów opóźnienia jakie zarejestrowano podczas 
kolizji czołowej pojazdu Honda Civic z prędkościami A-20km/h, 
B-40km/h i C-56 km/h.  

 

Rys.1. Przebiegi krzywej opóźnienia w czasie dla trzech 
prędkości kolizji [2].  

Przebieg kolizji zostanie podzielony na etapy, których 
zaproponowane granice wyznaczane są na podstawie 
charakterystycznych dla danych przedziałów, przebiegów 
krzywej na wykresie. 

1. Etap I. 
 W chwili kontaktu pojazdu z przeszkodą podczas kolizji jako 
pierwsze ulegają deformacji absorbery zderzaka wraz z jego 
belką. Są to elementy, które w swej genezie mają spełnić 
funkcję absorbera energii uderzenia, dla której odpowiadająca 
jej prędkość 16 km/h powinna zostać rozproszona na tyle aby 
nie powodować, w strukturze podłużnicy, trwałych deformacji, 
przekraczających 2%  [3].  

 
Rys.2 Schemat ideowy początkowej deformacji nadwozia. [3] 
  
Charakterystyka opóźnienia w tym zakresie deformacji ma 
przebieg niemalże liniowy. Dokładania analiza tego 
zagadnienia, wykazała, dla wielu niezależnych przykładów, że 
model regresji uwzględniający zmienną niezależną (t), wyjaśnia 
od 94% do 99% wariancji zmiennej zależnej jaką jest (g). 
Przebieg ten charakteryzuje się, poza wspomnianą liniowością, 
także wzniosem krzywej, która jest zależna od prędkości 
uderzenia. Poniżej przedstawiono wykres na którym 
przestawiono graficzną zależność kąta wzniosu linii trendu 
krzywej przebiegu opóźnienia na tym odcinku, w zależności od 
prędkości kolizji dla pojazdu Honda Civic 2003.        
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Rys. 3. Graficzna zależność kąta pochylenia linii trendu 
względem prędkość kolizji. 
 
Etap ten jest jeszcze z jednego powodu bardzo istotny, a 
mianowicie, jest to część przebiegu opóźnienia, na podstawie 
którego, w zależności od zarejestrowanego sygnału przez 
akcelerometr w module ACU(Airbag Control Unit), a także 
dodatkowe sygnały z czujników wykrywania obecności i wagi   
pasażerów, i innych satelitarnych sensorów jak czujniki huku, 
ciśnienia itd., aktywowany jest w różnym czasie zapalnik 
poduszki powietrznej. Analizując poniższy przebieg wykresu 
opóźnienia i przemieszczenia, który jest miarą deformacji 
(rys.4.), możemy odczytać, że pomiar ten odbywa się na 
odcinku odpowiadającemu 16 centymetrom deformacji 
nadwozia, co odpowiada mniej więcej zgniotowi absorberów 
belki zderzaka oraz sztywności podłużnic w stanie 
przedwyboczeniowym, przedstawionym na rys.2. 

 
Rys.4. Przebieg opóźnienia i przemieszczenia dla kolizji 
czołowej z prędkością 56 km/h Ford Focus [2]. 

2. II Etap 
Granice drugiego etapu wyznaczają, z jednej strony, pierwsze 
maksyma lokalne, na jakie natrafiamy śledząc przebieg 
zmienności funkcji. Z drugiej, zauważalna zmiana tych 
charakterystyk, różnicująca dotychczasowy przebieg. 
Charakterystyczną, dla tego etapu, cechą jest ustabilizowana 
amplituda przebiegu opóźnienia. Ma to ścisły związek z faktem, 
że proces ten przebiega głównie, w wyniku absorbcji energii 
uderzenia przez podłużnice samochodowe, które w strukturze 
nadwozia pojazdu, stanowią jeden z elementów 

pochłaniających energię w sposób progresywny. Na rysunku nr 
5. zostały naniesione, na wykresy dodatkowo, charakterystyki 
przyrostu wielkości pola pod tymi wykresami opóźnień 
oznaczone literami A,B,C. Jeżeli pole pod wykresem przebiegu 
opóźnienia, odczytujemy jako prędkość, to wykres krzywych 
A,B,C, mówi nam o wielkości wytracanej prędkości kolizji. Jak 
widać z wykresów, przebiegają one, na tym etapie, w sposób 
bardzo zbieżny i równomierny, bliski przebiegowi liniowemu. 
Świadczy to o bardzo dobrze skorelowanym opóźnieniu w 
czasie, w którym, na tym etapie, nie zauważalne są znaczące 
przyrosty nagłych przeciążeń. Jeżeli przyjrzymy się przebiegom 
opóźnienia i przemieszczenia, na rysunku nr 4., zauważymy, że 
przebieg wykresu przemieszczenia, który jest wielkością 
deformacji w czasie kolizji,  jest bliski prostej na odcinku i 
odpowiada  ok 0,4 m deformacji.  

 

 

Rys. 5.  Przebiegi krzywej opóźnienia i przyrost wielkości pola 
pod wykresem w czasie dla trzech prędkości kolizji [2]. 

Taki ustalony proces, pod względem przebiegu amplitudy 
opóźnienia, a tym samym spadku prędkości kolizji, przebiega w 
wyznaczonym II etapie, oznaczonym na rysunku nr 5, literami 
A,B,C, z indeksami 1,2,3, głównie za sprawą podłużnic 
samochodowym.   Potwierdzają to przebiegi deformacji profili 
typu kapeluszowego, wykonywane w warunkach 
laboratoryjnych, gdzie możemy zaobserwować pewien ustalony 
przebieg amplitudy, w trakcie tworzenia się kolejnych fałd w 
wyniku wybroczeń lokalnych podczas progresywnej deformacji.  

 

Rys.6. Przebiegi krzywych E, F, Fśr. – dla wybranego profilu 
kapeluszowego podłużnicy [5]. 
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Wskazuje to także na jeszcze jedną własność, a mianowicie, 
spadek prędkości na tym etapie, następuje ze stałym średnim 
opóźnieniem. Na rysunku nr 7. zaznaczone są  widoczne 
granice II etapu, literami A, B, C, D. z indeksami 1 i 4.  

 

Rys. 7.  Przebiegi przyrostu wielkości pola pod wykresem 
opóźnienia dla czterech prędkości kolizji z zaznaczonymi 
granicami II etapu. 

Litery z indeksem 1, wyznaczają początek tego etapu, gdzie 
widać wyraźną krzywoliniowość, spowodowaną nagłym 
przyrostem narastania opóźnienia, w zależności od prędkości 
kolizji. Następnie przebieg krzywej się stabilizuje i przebiega w 
dalszej części niemalże liniowo, do granicy po prawej stronie, 
oznaczonej literami z indeksem 4., Tam z kolei możemy 
zauważyć, wyraźny przyrost wielkości pola pod wykresem, który 
wskazuje na wzrost amplitudy opóźnienia i nagły przyrost 
wielkości wytracanej prędkości, co potwierdzają wykresy na 
rysunku 5. Jedynie charakterystyka dotyczące prędkości kolizji 
20 km/h, nie wyróżnia się widoczną zmiennością przebiegu 
funkcji w tym zakresie. Ma to swoje uzasadnienie, ponieważ 
nadwozie pojazdu jest tak projektowane aby przy małych 
prędkościach do 16 km/h, absorbcja energii, przez elementy 
nadwozia pojazdu, połączone ze sobą w sposób nierozłączny, 
była zbliżona do sprężystej [3].  

 
3. III Etap 
Koniec II etapu wyznacza nagły wzrost przebiegu opóźnienia 
oznaczonego na rysunku 5. indeksami B4,C4. Jest to związane 
z  kolejnymi elementami pojazdu, jakie zostają zaangażowane 
przy wytracaniu energii uderzenia. W chwili, kiedy zgniatany pas 
przedni pojazdu, opiera się o silnik, w zależności od prędkości 
kolizji, mocowanie silnika, pod wpływem działających na nie sił 
bezwładności pęka, a silnik przesuwa się i opiera o ścianę 
grodziową, która wyznacza granicę przedniej części klatki 
bezpieczeństwa, jaka w swej genezie powinna ulegać jak 
najmniejszemu odkształceniu. Równie istotnym elementem, 
który w znaczący sposób powoduje przyrost opóźnienia jest 
zawieszenie przednie, w szczególności koła przednie, które w 
wyniku narastającej deformacji przedniej części nadwozia, 
przemieszczają się do tyłu pojazdu, do czasu, gdy natrafią na 
próg i słupek przedni, czego efektem jest kolejny rejestrowany 
przyrost opóźnienia. W następnej kolejności, deformacja 
przedniej części podłogi przestrzeni pasażerskiej, ramy 
pomocniczej, gniazd amortyzatora doprowadzają do dalszej 

absorbcji energii, aby w ostateczności zatrzymać poruszający 
się siłą bezwładności pojazd. 

4. IV Etap 
Ostatnim etapem kolizji jest etap restytucji, czyli odbicia, 
spowodowane odkształceniami sprężystymi. Wyraża się 
wzorem: 

,  

gdzie:  
- u odnosi się do prędkości ciał przed, zaś v - po zderzeniu;  
- A i B to indeksy odpowiadające poszczególnym ciałom 
- współczynnik restytucji zawiera się w 0≤k≤1 
Przebieg zmienności współczynnika restytucji w zależności od 
prędkości względnej uderzenia przedstawia poniższy wykres, na 
którym wyszczególniono dwa przebiegi krzywej, dla struktury 
nadwozia aut amerykańskich i europejskich, które wg autorów 
tego wykresu charakteryzują się odmiennym przebiegiem tej 
funkcji. Jest to wykres, na który można natrafić już w bardzo 
starych opracowaniach opisujących metody Crash 3. Wynika 
stąd, że dane musiały zostać zebrane w oparciu o konstrukcje 
pojazdów wytworzone z blach tzw. głęboko tłocznych, których 
charakterystyka sprężystości odbiega od dzisiejszych stali 
wysokowytrzymałych do budowy współczesnych samochodów, 
a w szczególności dla stref energochłonnych i klatek 
bezpieczeństwa(). 

 
Rys.8. Zależność współczynnika restytucji k od prędkości 
względnej zderzenia [6] 
 
Dlatego, na podstawie powyższego wykresu, wyznaczono 
wielkość prędkości odbicia, dla wybranego przypadku, a 
uzyskany wynik poddano walidacji, poprzez zestawienie 
charakterystyk wykresów opóźnienia, przemieszczenia i 
prędkości. Graficzne przedstawienie wyników, pokazano na  
rysunku nr 9.  

 
 Rys.9. Przebieg zmienności opóźnienia, przemieszczenia i 
prędkości Ford Focus [2] z naniesionymi wynikami analizy. 
 
Badany pojazd Ford Focus, poruszał się z prędkością 56 km/h i 
uderzył w nieodkształcalną przeszkodę. Zarejestrowany 
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przebieg wykresu opóźnienia postał scałkowany. Wartość 
współczynnika restytucji ustalona z wykresy (rys.8.), dla 
prędkości 56 km/h (15,5 m/s), wyniosła k=0,1. Odpowiadająca 
temu wartość pola pod wykresem opóźnienia została 
zaznaczona grubą pionową linią z  indeksem B1, co odpowiada 
72 ms czasu trwania kolizji. Tak uzyskany wynik poddano 
walidacji, poprzez zestawione charakterystyki przemieszczenia 
będącego wyznacznikiem deformacji  i prędkości. Z przebiegu 
wykresu przemieszczenia odczytano, że ekstremum tej funkcji, 
odpowiada przedziałowi czasu trwania kolizji od 70 do 79 ms. 
Przedział ten został oznaczony na wykresie przez pionowe 
cienkie linie z indeksami A1 i A2. Następnie Odczytano z 
wykresu prędkości, współrzędne na osi czasu, odpowiadające 
przebiegowi krzywej w momencie gdy zostały zarejestrowane 
wartości bliskie zeru +-0,1 [m/s] i zaznaczono ten przedział 
indeksami C1 =71 ms i C2 = 77,5 ms. Po przekroczeniu tego 
przedziału, zarejestrowano ujemne prędkości, co należy 
interpretować jako zmianę zwrotu kierunku poruszania się 
pojazdu. Wielkość odczytanego z wykresu (rys.8) 
współczynnika restytucji, mieści się w górnych granicach 
przedziałów jakie wyznaczono na podstawie przebiegu 
prędkości i przemieszczenia. Analogicznie wykonano 
weryfikację dla pojazdu Honda Civic. W tym przypadku wyniki 
charakteryzowały się nieporównywalnie większą zbieżnością i 
zostały przedstawione graficznie na poniższym wykresie (rys. 
10). Indeksacja, a także przebieg metodologii walidacji, 
wykonano identycznie dla dwóch omawianych przypadków.  

 
Rys.10. Przebieg zmienności opóźnienia, przemieszczenia i 
prędkości Honda Civic [2] z naniesionymi wynikami analizy. 
 
Powyższa analiza wskazuje, że podejrzenie dotyczące braku 
korelacji krzywej wykresu restytucji (rys.8), z rzeczywistymi 
własnościami współczesnych pojazdów są bezpodstawne dla 
omawianych przypadków.  
Dodatkowo należy zwrócić uwagę, na charakterystyczny 
przebieg funkcji opóźnienia, skorelowany z wyznaczoną granicą 
miejsca początku odbicia, któremu towarzyszy, po odbiciu, 
wzrost krzywej opóźnienia. Stanowi to potwierdzenie prawidło 
wyznaczonego miejsca odbicia, po którym należy się 
spodziewać dodatkowego przyrostu opóźnienia rejestrowanego 
przez akcelerometry.     

 
 
 
 

Podsumowanie 
Zaproponowany czteroetapowy podział przebiegu kolizji, na 
podstawie charakterystyki przebiegu opóźnienia, prędkości i 
przemieszczenia jest jedynie pewnym uogólnieniem procesów 
jakie zachodzą podczas kolizji, a opisane procesy, nie należy 
wprost odnosić do każdej kolizji, gdyż różnorodność ich 
przebiegów wymaga indywidualnej analizy. Materiał został 
oparty przede wszystkim o analizę parametrów rejestrowanych 
podczas testów kolizji czołowych, przedstawionych w formie 
wykresów charakterystyk. Wykresy zostały zczytane za pomocą 
programu „GetData Graph Digitizer”, gdzie zostały 
zdefiniowanie współrzędne punktów leżących na krzywej z 
krokiem Δx = 0,08 – 0,1.  
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Analysis of delay variation in frontal collision 

 
The subject of the publication concerns the analysis of stages of 
vehicle body deformation in frontal collision for the characteristics of 
delay, speed and deformation of the vehicle. The course of the collision 
was divided into stages, whose boundaries are determined by the 
characteristic intervals. 
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