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KRAWCZYK Zbigniew            

NOWE TECHNOLOGIE ICT DLA 
PRZECIWDZIAŁANIA KOLIZJOM 

GRUPOWYM W RUCHU DROGOWYM  

Streszczenie 
      W referacie potraktowano przekrojowo problematykę dotyczącą dedykowanych systemów 

poprawiających bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Głównie systemów wczesnego ostrzegania 
opartych na nowych inteligentnych technologii komunikacyjnych. W celu przybliŜenia powstawania 
zjawiska karambolu zamieszczono model ruchu pojazdów w stadium kolizji grupowej. Niezawodność 
dedykowanych systemów ICT  zaleŜy od sposobu przesyłaniu informacji w zróŜnicowanym środowisku 
propagacyjnym. Dokonano przeglądu powstałych systemów w trakcie zmian technologicznych. 
Podkreślono rolę systemów wielo-antenowych w procesie adaptacji systemów ostrzegania. 

WSTĘP 
W Polsce w roku 2012 doszło do co najmniej kilkunastu karamboli drogowych . Liczba 

aut biorących udział  w oddzielnie rozpatrywanych kolizjach grupowych wahała się od 6 do 
35. Wg wiedzy autora referatu ( na podstawie komunikatów GDDKiA , KGP, KSP (1,2,3)) w 
karambolach w Polsce w 2012 brało udział ponad 100 pojazdów  co skutkowało 4 osobami 
zabitymi i co najmniej 35 rannymi (hospitalizowanymi). Wobec gigantycznych karamboli na 
świecie w 2012 r ( przykładowo, USA –47 pojazdów, Szwecja 50 pojazdów, Czechy 50 
pojazdów), dane z Polski nie są „imponujące”. NaleŜy jednak wziąć pod uwagę stały wzrost 
liczby pojazdów oraz powstawanie okresowo trudnych warunków atmosferycznych (anomalie 
pogodowe). Dla poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym stosuje się od wielu lat 
technologie ICT. W szczególności naleŜałoby zwrócić uwagę na prototypowe i proponowane 
systemy DFD 1 np. [4,5] oraz systemy wczesnego ostrzegania jak np. DSRC [6]. Rozwój 
technologii pozwala na coraz lepsze rozwiązania dedykowane dla bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. 

Twierdzono, Ŝe współczesne pojazdy wyposaŜone w systemy antykolizyjne mają 
niewielkie szanse uczestniczyć tzw. karambolach. Jednak lata 2011-12  pokazują wyraźnie, Ŝe 
był to pogląd nieuzasadniony.  

1. MECHANIZM POWSTAWANIA KARAMBOLU  
Autor niniejszego referatu posłuŜył się  poniŜej prostym modelem, nas podstawie którego 

scharakteryzował kolumnę pojazdów w stadium kolizyjnym  
Zakłada się n pojazdów jadących w kolumnie oraz pojazdy k i n takie, Ŝe  n < k ≤ n,   

, ,k n N C+∈   

                                                 
1 Drowsiness/ Fatigue Detection 
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To kolizji uległo n-k+1 pojazdów . 
  

Gdzie v- prędkość pojazdów w kolumnie [m/s] 
i
rt -czas reakcji i-tego kierowcy [sek], 

iT∆ - odstęp pomiędzy pojazdami (i-ty) [sek.], 
iL -długość i-tego pojazdu [m], 

k
hD -długość 

drogi hamowania k- tego pojazdu [m]. Odstęp pomiędzy pojazdami liczony jako róŜnica 
odległości mierzona od tyłu lidera do frontu podąŜającego. 
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Rys.1. Ilustracja karambolu wg wzoru (1), opracowanie własne 

      Przy załoŜonych tych samych prędkościach pojazdów, takich samych czasów reakcji 

1 2r rt t= = ....1s i drogach hamowania hD  wykreślono zaleŜności odległościowe pomiędzy 

pojazdami (rys.1.2). Oś a oznacza stan przed rozpoczęciem hamowania. Pozostałe b, c, d, e 
przedstawiają sytuację po zahamowaniu. Dla odstępów  T∆ =0,5s (pojazdy 1,2,3) kolizje 
przy załoŜonych wcześniej warunkach są nieuniknione (oś b, c, d). Przy odstępie większym tj. 

T∆ =1s (pojazd 3 i 4) moŜna uniknąć kolizji (oś e), gdyby długość 3L  była taka jak 

pozostałych lub krótsza. W granicznym przypadku przy odstępach T∆ =1s dla wszystkich 
pojazdów (oś e i f) i przy załoŜeniach jak wyŜej, pojazdy ustawiłyby się jeden za drugim (na 
styk). Zatem zaburzenie wywołane zmianą czasów reakcji, odstępami T∆ , zmiennymi hD  

(czy L ) w szczególnym przypadku  wywoła kolizje wszystkich pojazdów w kolumnie. 
    Nie rozwaŜając rodzaju drogi (sucha, mokra czy oblodzona)  sformułowano wniosek z 

powyŜszego rozumowania –zachowanie właściwych odstępów pomiędzy pojazdami pozwala 
uniknąć karambolu. Zachowanie odpowiednich odstępów w trudnych warunkach 
atmosferycznych i zróŜnicowanej grupy kierowców jest w zasadzie niemoŜliwe. Istotą 
zagadnienia staje się czas reakcji , a szczególnie suma czasów reakcji (wynikowy czas reakcji 
tw) jaką otrzymuje kierowca  jadący z tyłu kolumny. W celu skrócenia tego czasu proponuje 
się adoptowanie róŜnych technologii ICT. 
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2. ADAPTACJA TECHNOLOGII ICT W CELU OGRANICZENIA 
SKUTKÓW KARAMBOLU 
Skrócenie wynikowego czasu reakcji (rys.2) to rozwiązanie  zagadnienia przesłania 

informacji o zagroŜeniu dla pojazdów biorących udział w ruchu na danym odcinku drogi. 
Problem moŜna sformułować w następujący sposób. 

ZałóŜmy, Ŝe rozpatrujemy potok ruchu N pojazdów i pewną część tego potoku –n 
pojazdów , gdzie n N⊂ . Aby oszacować wpływ jednego pojazdu na drugi (w efekcie n –tego 
na pierwszy) posłuŜono się tzw. wynikowym czasem reakcji tw. 

W modelu bez ostrzegania wynikowy czas reakcji wyrazimy zaleŜnością jak poniŜej 

( )wt i =∑
=

n

i
r it

1

)(                                                                     (2) 

     Zaś z ostrzeganiem 
   ( ) (1) (2)w r rt i t t= +       i 1−≤ n                                       (3) 

Wynikowy czas zostanie skrócony do czasów reakcji pierwszego i drugiego pojazdu. 
Dla kaŜdego systemu adoptowanego w transporcie i dotyczącego bezpieczeństwa 

skrócenie czasu powiadamiania jest kluczowym zagadnieniem.     
Problematyka tego zagadnienia obejmuje zarówno obszar propagacji fal radiowych oraz 

warstwę fizyczną formowaną technologicznie (ICT) dla potrzeb danego systemu. Przez 
pojęcie warstwy fizycznej naleŜy rozumieć urządzenia nadawczo odbiorcze tj.  rodzaj anten, 
wysokość ich zawieszenia, moc, kryterium odbioru sygnału, właściwości odbiornika/ 
nadajnika oraz sposób komunikacji (protokół komunikacyjny). 

W latach 2001-2010 zaczęto proponować systemy ostrzegania oparte na technologiach 
komunikacyjnych ,adoptowane dla ruchu drogowego. 

W roku 2001 pojawił się artykuł Gresham’a [7] na temat praktycznego zastosowania 
radaru 77GHz do adaptacyjnej kontroli prędkości  i odstępu pomiędzy pojazdami- ACC2. 
Obecnie jest to niemal powszechnie stosowany środek w droŜszych samochodach (np. BMW, 
Honda, Audi) jako LRR (Long Range Radar). Oparty na innej zasadzie działania, wpisujący 
się w dziedzinę integracji usług,  jest system komunikowania między samochodami – DSRC 
(Dedicated Short Range Communication) , opracowany w latach 2002-2005 w Berkeley Do 
katalogu funkcji nowego systemu włączono obok komunikacji, takŜe ostrzeganie o 
zagroŜeniach. Szeroko znany był w swoim czasie duŜy program pod nazwą Fleetnet [8]. 
Doprowadził on do wyprodukowania pewnej liczby urządzeń prototypowych o zbliŜonym 
przeznaczeniu, jak DSRC.  

W innych mniej znanych rozwiązaniach proponuje się transmisję rozsiewczą z jednego 
urządzenia (zazwyczaj jest to AP- Acces Point) powiadamiającą grupę uŜytkowników ruchu. 
Autor referatu w [9] zaproponował system wczesnego ostrzegania i-radar. Efektywność 
działania ww systemów ostrzegania ograniczały moŜliwości warstwy fizycznej urządzeń 
nadawczo-odbiorczych w zróŜnicowanych środowiskach propagacyjnych. 

2.1. Ograniczenia w zastosowaniu systemów  ICT w transporcie drogowym 
      Ograniczenia stosowania technologii ICT dotyczy transmisji sygnałów w zmiennych 

środowiskach propagacyjnych zaleŜnych od mobilności pojazdów oraz ukształtowania terenu 
                                                 

2 Radar mikrofalowy pracujący w układzie wspomagania tradycyjnego układu sterowania pojazdem dzięki 
automatycznemu dostosowywaniu prędkości samochodu i jego odległości względem pojazdu znajdującego się 
przed nim. Obecnie stosowane systemy ACC (Automative Cruise Control) oferują głównie funkcje zwiększające 
komfort prowadzenia pojazdu w ograniczonym zakresie prędkości. System ACC jest stosowany przez czołowe 
firmy samochodowe np. BMW, HONDA czy AUDI  
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, jego infrastruktury jak i w dostępnej aktualnie technologii komunikacyjnej. PoniŜej 
pominięto problem dotyczący protokołów komunikacyjnych (rutingowych) z uwagi na ich 
liczność [10]. Mobilne środowisko radiowe jest środowiskiem statystycznym. Opisuje się go 
modelami statycznymi propagacji , quasi-statycznymi  ( np. Model Yakouba 3[11]). Znacznie 
bliŜsze rzeczywistych procesów zachodzących w kanałach transmisyjnych są modele 
dynamiczne propagacji. Ujmują one chwilowe właściwości kanału radiowego. Na skutek jego 
zmienności  ulega zmianom amplituda i faza sygnału. Występują takŜe opóźnienia transmisji. 
Poziom odbioru sygnału jest zmienny na skutek zakłóceń zwanych zanikami (fading). 
Znanych jest szereg metod walki z zanikami.  

Oceną jakości zastosowanego systemu jest zazwyczaj elementowa stopa błędów –BER 
(Bit Error Rate) rzadziej PSR (Packets Success Rate) . Metody klasyczne zapobiegania 
zaników  to stosowanie np. systemu Rake, filtru RCF, LMS, systemu OFDM itp., nie 
wnikając w to, jakiego rodzaju mamy zaniki. Wspomniane metody poprawiają BER co 
najmniej o rząd wielkości – do akceptowalnego poziomu => 10-3. Nieco gorzej przedstawia 
się likwidowanie tzw. Floor efect4. Proponowane szybkie systemy ostrzegania w ruchu 
drogowym DSRC, i- radar  itp.) są oparte na bazie sieci bezprzewodowych WLAN typu 
802.11 a, b/g, p oraz systemów pozycjonowania np. GPS czy DGPS. Odbiorniki i nadajniki 
wyposaŜone są w pojedyncze  anteny typu dookólnego, ewentualnie w antenę kierunkową . 
Szereg praktycznych badań z wykorzystaniem w ruchu drogowym sieci WLAN  
przeprowadzano w USA np. [11]. PoniewaŜ  warstwa fizyczna ulega modyfikacji  stwarza to 
nowe moŜliwości kreowania systemów ostrzegania w tym takŜe systemów powiadamiania 
typu e-call.  

2.2. Korzy ści z zastosowania systemów komunikacji o dywersyfikacji 
przestrzennej 

W 2010 roku wykorzystano  standard 802.11n (MIMO- Multiple Input Multiple Output). 
Zastosowanie systemów o dywersyfikacji przestrzennej -MIMO  stwarza większą przestrzeń 
wyboru dróg transmisji w zmiennym środowisku. Zwiększa średnią przepustowość oraz 
redukuje BER o parę rzędów wielkości.  Autor referatu przeprowadził badania symulacyjne a 
ich wyniki zamieścił w (12,13). Zastosowanie systemu wielo-antenowego stwarza moŜliwości 
zwiększenia zasięgu ( dla DSRC było to 400m, dla i-radar –800m, przy systemie MIMO 
powyŜej 800m). Istotą techniczną problemu dobrego odbioru sygnałów ostrzegania, jest 
oddziaływanie szybkości zaników na BER przy zwiększaniu mocy odbieranego sygnału  
(SNR). Pomimo pogarszania się jakości odbioru przy wzroście szybkości zaników  2-
antenowe MIMO daje 20dB zysk [13] w stosunku do tradycyjnego łącza (środowisko 
Rayleigh’a) . W [14] równieŜ zajmowano się zanikami  szybkimi . Wnioski z tych badań z 
wykorzystaniem  modelu dynamicznego potwierdzają powyŜej zaobserwowaną poprawę 
BER, jednak z pewnymi ograniczeniami. Ograniczenia5 te wynikają z korelacji wzajemnych 
utworzonych kanałów w systemie MISO czy MIMO co wiąŜe się z ilością uŜytych anten.  

W celach poglądowych porównania komunikacyjnych technik  klasycznych i  systemów o 
dywersyfikacji przestrzennej podano przykłady dla przypadków : zastosowanie filtru 
podniesiony kosinus (RCF) rys.2a oraz systemu dywersyfikacji przestrzennej MIMO (system 
3x3) rys. 2b w przypadku zaników wolnozmiennych. 

                                                 
3 Model generujący rozkłady : Nakagami, Rice’a, Rayleigh’a, jednostronny Gaussa 
4 Zmiana fazy sygnału uŜytecznego pod wpływem zaników szybkich. Mogą one być ograniczone, głównie 
poprzez zmniejszenie szybkości transmisji oraz pojemności kanału. 
5 ( im większa korelacja tym gorszy BER [14], ale relatywnie lepszy niŜ przy klasycznych metodach  odbioru 
sygnału, np. zdecydowana poprawa BER dla systemu MIMO 3x3). 
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Rys.2.a) Technologia odbioru z zastosowaniem filtru RCF, b)MIMO 3x3 (opracowanie własne) 

Na rysunku 2. a, b, przedstawiono wykres elementowej stopy błędów z zastosowaniem w 
odbiorze filtru : a)podniesiony kosinus , b) MIMO 3x3. Dla obu charakterystyk iloczyn 
wyniósł FdTs =0,01.6  Jak widać BER  w technologii podniesiony kosinus dla SNR=15 dB 
osiąga poziom 0,5x10-2, natomiast w technologii MIMO 3x3 lepiej niŜ 10-6. W tym ostatnim 
przypadku nie uwzgledniono korelacji wzajemnych pomiędzy antenami [15]. Przy ich 
uwzględnieniu BER dla SNR=15dB znajdzie się na poziomie około 10-4. 

PODSUMOWANIE  

W referacie przedstawiono mechanizm powstawania karambolu oraz moŜliwość 
ograniczenia strat wynikających  z tego efektu poprzez adaptację systemów ostrzegania. 
Przedstawiono dotychczasowe osiągnięcia w tej dziedzinie na świecie. Wykazano moŜliwość 
implementacji  technologii ICT w systemach ostrzegania przed zagroŜeniem w systemach 
komunikacji mobilnej. W szczególności dotyczy to technologii wspomaganych systemami 
MIMO. Na podstawie wyników badań symulacyjnych (w tym równieŜ autora referatu) moŜna 
stwierdzić, Ŝe bezprzewodowe systemy komunikacji wykorzystujące systemy wielo-antenowe 
dają wymierny zysk przeliczony na BER. Zapas elementowej stopy błędów moŜna zamienić 
na zwiększenie zasięgu przy tej samej mocy nadawczej. 

Przeprowadzone badania symulacyjne potwierdziły, Ŝe zastosowanie systemu wielo-
antenowego pomimo wad (korelacja międzykanałowa) jest w stanie przedłuŜyć zasięg 
systemu ostrzegania do ponad 1000m z BER rzędu co najmniej 10–3 przy wykorzystaniu sieci 
bezprzewodowych w standardach z niewielką mocą nadawczą i anten umieszczanych na 
dachach pojazdów. Stwarza to nowe moŜliwości dla budowanych systemów ICT dla potrzeb 
komunikacji mobilnej. 

BIBLIOGRAFIA  
1. www.gddkia.gov.pl 
2. www.policja.pl 
3. www.straz.gov.pl 

                                                 
6 Iloczyn FDTs=0,01 oznacza, Ŝe częstotliwość Dopplera jest około 100  razy mniejsza od 
szybkości transmisji sygnału, co oznacza zaniki umiarkowanie wolne.  



 

70   TTS 

4. Ruijia F., Guangyuan Z., Cheng B.,”An On-board System for Detecting Driver         
Drowsiness...” Networking, Sensing and Control, ICNSC International Conference, 
Okayama 2009 

5. Pawelec J, Krawczyk Z., „ Bezpieczeństwo w ruchu drogowym. MoŜliwości i przykłady 
zastosowań nowych technologii”, Logistyka 2010 nr 6 

6. Jiang D. et al., „Design of 5.9 GHz DSRC - based Vehicular Safety Communications“, 
IEEE Wireless Communications, October 2006 

7. Gresham I. et al., „A Compact Manufacturable 76-77GHz Radar Module for ACC 
Commercial Application”, IEEE Transaction on Microwave Theory, January 2001 

8. Hartenstein H. et al. ”Position Aware Ad Hoc Wireless Networks for Inter-Vehicle 
Communications - The FleetNet Project”, ACM/IEEE MobiHoc’01, Long Beach (CA), 
2001 

9. Krawczyk Z. , “Application of Wireless Sensor Networks to Early Warning and Collision 
Avoidance in Road Transport”, Doctoral Dissertation, Radom University of Technology, 
2010. 

10. Mukherjee A., Bandyopadhyay S., Saha D., “ Location Management and Routing in 
Mobile Wireless Networks”, Artech House, 2003 

11. Yacoub M., ,, ”k-m Distribution”, XIX Simposio Brasiliero de Telecomunicacoes 2001 
12. Matolak D., et al., „ 5GHz Wireless Channel Charakterization for Vehicle to Vehhicle 

Communications”, IEEE ,Milcom, Atlantic City, October 17-20,  2005 
13. Pawelec J.,  Krawczyk Z., “Nowe moŜliwości komunikacji w sieciach MIMO”, Logistyka 

2011 nr 6 
14. Krawczyk Z., „Korzyści z zastosowania systemów MIMO w  ruchu drogowym”, TST 

2012, nr 9 
15. Pawelec J., Krawczyk Z., Kosmowski K., „Modeling  of MIMO system over fast fading 

channels”,  TST 2012 nr 9.  
16. Kosmowski K., „Symulacja korelacji wzajemnej zaników w systemach MIMO i jej wpływ 

na zysk odbioru”, Krajowe Sympozjum Telekomunikacji, Bydgoszcz, 2008 

NEW ICT TECHNOLOGY  AGAINST GROUP 
COLLISIONS  IN ROAD TRAFFIC  

Abstract 
The ICT technology systems (DSRC, MIMO) against group road collisions has been considered 

The model of carambol has been  presented. The obtained results show a considerable improvement in 
traffic safety.  
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