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Tematyka publikacji dotyczy analizy sztywności konstrukcji pojazdu, w 
jego początkowym stadium deformacji. Przedstawione zostaną wyniki 
badań, testów zderzeniowych, które posłużą do określenia wpływu 
prędkości na przebieg opóźnienia w początkowej fazie kolizji. Zostaną 
przedstawione trendy sztywności struktury nadwozia w zależności od 
klasy pojazdu.   
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Wstęp  
 
Każdy z obecnie produkowanych i sprzedawanych pojazdów 
samochodowych, posiada zintegrowany system bezpieczeństwa 

biernego nazwany SRS (Supplemental Restriant System). Jego 
centralnym punktem jest moduł ACU (Airbag Control Unit), 
gdzie sygnał analogowy rejestrowany przez akcelerometr jest 
filtrowany,  próbkowany i kwantyzowany [2]. Informacja 
zapisana w kodzie binarnym jest przekazywana do 
mikroprocesora, w którym zostaje poddana dalszej obróbce, z 
wykorzystaniem zapisanych algorytmów, przy pomocy których, 
wdrażany jest, dedykowany do zdefiniowanego przebiegu 
opóźnienia,  protokół czasów i dynamiki wdrażania Airbag. W 
zależności od zarejestrowanego opóźnienia przez akcelerometr 
w module ACU, 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.  
Czym większa prędkość tym czas aktywowania jest szybszy. 
Aby zidentyfikować prawidłowo wielkość różnicy prędkości 
podczas kolizji, moduł analizuje sygnał i porównuje go z 
wzorcowymi parametrami. Weryfikacja zarejestrowanego 
sygnału w zależności od rozwiązania może  następować w 
oparciu o pochodną przyspieszenia, zmianę różnicy prędkości, 
opóźnienie, energię, przemieszczenie, itd. w czasie pierwszych 
chwili kolizji max do ok. 8-10ms [8]. Wszystkie parametry 
przebiegu protokołu SRS są opracowywane indywidualnie do 
określonego pojazdu, z uwagi na ich różne rozmiary, sztywność 
konstrukcji, sposób umiejscowienia pasażerów, a także 
wykorzystane materiały i rozwiązania  systemu bezpieczeństwa 
[4,3]. Dlatego decydujące, dla prawidłowej aktywacji  

dedykowanego protokołu, są pierwsze chwile kolizji, w których 
przebiega deformacja struktury nadwozia pojazdu.    
 

1. Sztywność struktury nadwozia, a prędkość kolizji. 
 
Podstawowym czynnikiem determinującym wybór protokołu 
ochrony pasażera systemu SRS, jest szybkość narastania 
opóźnienia, która jest zależna od prędkości kolizji. Jak można 
się domyślać czym mniejsza prędkość tym szybkość narastania 
opóźnienia w pierwszych chwilach kolizji jest  mniejsza, a co za 
tym idzie przebieg badanej prostej w początkowej części 
wykresu charakteryzuje się mniejszą wartością współczynnika 
kierunkowego , mniejszym kątem. Aby przeanalizować 

dokładniej zależność prędkości kolizji do współczynnika 
kierunkowego  posłużono się wynikami czołowych testów 

zderzeniowych, wybranej marki pojazdu, której testy 
prowadzone były dla wielu prędkości. Do analizy wybrano 
pojazd segmentu klasy średniej  Honda Civic 2003r. oraz 
segmentu SUV Saturn Voe 2003r. Testy zderzeniowe jakim 
zostały poddane ww. pojazdy w nieodkształcalną przeszkodę, 
przebiegały z następującymi prędkościami 20 km/h, 30 km/h, 40 
km/h ,48 km/h, 56 km/h(3).    
 

 
Rys. 1. Zależność prędkości kolizji i współczynnika  
kierunkowego regresji  pojazdu Honda Civic 2003r.. 

 
Graficzne przedstawienie zależności prędkości i współczynnika 
kierunkowego ukazuje bardzo ścisłą liniową zależność tych 
dwóch zmiennych w omawianym przypadku.  W tabeli nr 1 
przedstawiono szczegółowe wyniki przeprowadzonej analizy z 
uwzględnieniem kąta wzniosu linii trendu zmiennej opóźnienia, 
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w omawianym przedziale czasowym tj. do miejsca pierwszego 
rejestrowanego maksimum lokalnego, przebiegu wykresu 
opóźnienia.   
 

lp Prędkość km/h] Wsp.kierunkowy [ ] Kąt [°] 

1 20 0,9571 44 

2 30 1,82745 61 

3 40 2,653 69 

4 48 3,4659 74 

5 56 4,1291 77 

Tabela 1. Zestawienie wyników analizowanego przypadku  
pojazdu Honda Civic 2003r. 
 

Analogicznie przeprowadzono analizę dla drugiego z badanych 
pojazdów segmentu SUV dla prędkości 30 48 i 56 km/h, 
przedstawiając wyniki w postaci graficznej na poniższym 
wykresie.  

 
Rys. 2. Zależność prędkości kolizji i współczynnika  
kierunkowego regresji  pojazdu Saturn Voe 2003r. 

 
lp Prędkość km/h] Wsp. kierunkowy [ ] Kąt [°] 

1 30 2,171 65 

2 48 3,0397 71 

3 56 3,8484 75 

Tabela 2. Zestawienie wyników analizowanego przypadku  
pojazdu Saturn Voe 2003r. 
 

Po mimo, już nie tak ścisłej zależności liniowej jak w 
poprzednio omawianym pojeździe, nadal jest wyraźnie 
zauważalna niemalże liniowa zależność. 

2. Sztywność struktury nadwozia, a klasa pojazdu. 
 
Aby zweryfikować sztywność, jaką cechują się nadwozia 
różnych klas pojazdów we wspomnianym początkowym stadium 
deformacji kolizji czołowych, wykorzystano bazy danych testów 
zderzeniowych  NHTSA [6]. Do badania wybrano grupę 
reprezentującą popularne segmenty pojazdów i podzielono je 
na cztery klasy: klasa A/B do której należą pojazdy typu Smart 
Fortwo, Chevrolet Aveo,  klasę C/C+ Ford Focus, Toyota 
Corolla,  klasę D/D+  Honda Accord, Volvo S60, klasę SUV 
Volvo XC90, Lexus RX330. Przeanalizowano wyniki testów 
zderzeniowych przeprowadzonych z prędkością 40 km/h w 
nieodkształcalną przeszkodę. W zależności od liczby 
dostępnych wykresów przebiegu opóźnienia,  dla różnych klas 
modeli, poddano je obróbce, za pomocą programu „GetData 

Graph Digitizer” gdzie zostały zdefiniowanie współrzędne 
punktów leżących na krzywej z krokiem Δx = 0,08 – 0,1, w 
zależności od wielkości zarejestrowanego wzniosu krzywej 
opóźnienia do miejsca pierwszego rejestrowanego maksimum 
lokalnego, przebiegu wykresu opóźnienia. Zarejestrowaną 
krzywą poddano aproksymacji liniowej, metodą najmniejszych 
kwadratów. Wyniki zestawienia przedstawiono na rys. 3.  

 
 
Rys. 3. Wyniki zestawienia klas pojazdów z uzyskanym, z 
przebiegu opóźnienia,  współczynnikiem kierunkowym (regresji) 

. 

Dla powyższego zestawienia wyników, posłużono się 
współczynnikiem regresji  równania prostej w celu  określenia 

sztywności struktury nadwozia pojazdu w początkowej fazie 
deformacji. Czym większa wartość wyznacznika prostej   tym 

większy kąt nachylenia linii regresji, a to wskazuje na większą 
sztywność struktury nadwozia w omawianym przedziale 
czasowym. Ja widać z wykresu, wartość współczynnika maleje 
wraz z wyższą klasą pojazdu. Dla pojazdów wyższych 
segmentów, sztywność jest wyraźnie mniejsza, a dla pojazdów 
z segmentów klas niższych, wartość współczynnika, będącego 
wyznacznikiem sztywności wyraźnie wzrasta. Wydaje się to 
potwierdzać, że mniejsze pojazdy charakteryzują się większą 
sztywnością konstrukcji z uwagi na ograniczoną wielkość tzw. 
strefy kontrolowanego zgniotu (oczywiście, proporcjonalnie do 
ich wielkości i wagi), co determinuje konieczność skrócenia 
głębokości deformacji i szybszej aktywacji poduszki powietrznej. 
Ograniczona wielkość przedniej części pojazdu, wymusza przez 
to większą sztywność pojazdu, a co za tym idzie, zwiększa 
niebezpieczeństwo wywołania u pasażerów obrażeń 
związanych z narażeniem ich na wyższe przeciążenia podczas 
kolizji. Ilość użytych do powyższego zestawienia pojazdów, była 
ograniczona ilością przeprowadzonych testów, dlatego w klasie 
A/B wykorzystano tylko  trzy testy, jednakże intuicyjnie można 
zauważyć wyraźną linię trendu jaka towarzyszy temu zjawisku. 
 

2. Omówienie wyników 
 

Na tle powyższej analizy można zauważyć, że prędkość 
jak i klasa pojazdu odgrywa istotną rolę w doborze 
odpowiedniego protokołu ochrony pasażera podczas kolizji. 
Wgrany w module ACU algorytm pozwala na zdefiniowanie i 
wprowadzenie w odpowiednim czasie aktywacji poduszek 
powietrznych.  Cały przebieg czasów aktywacji podzespołów 
systemu SRS, zostaje zdefiniowany na podstawie 
zarejestrowanego przebiegu opóźnienia w pierwszych 
milisekundach kolizji, będącego w ścisłym związku ze 
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sztywnością struktury pojazdu. Zestawiając wykresy przebiegu 
opóźnienia, jaki i przemieszczenia będącego miarą deformacji, 
można zauważyć, że pomiar zachodzi, dla omawianego 
przykładu, na odcinku 0,16 m deformacji pojazdu. Zakładając, 
progresywny przebieg deformacji można wywnioskować, że 
pomiar odbywa się na podstawie charakterystyki zgniotu 
absorberów belki zderzaka  oraz sztywności podłużnic w stanie 
przedwyboczeniowym.  

 
Rys.4 Przebieg zmienności opóźnienia i deformacji w czasie 
kolizji pojazdu Ford Focus z prędkością 56 km/h [6]. 

To zestawienie przebiegu powyższych charakterystyk wskazuje, 
że dla utrzymania referencyjnego poziomu bezpieczeństwa 
pasażerów, niezbędne jest utrzymanie prawidłowego stanu 
technicznego wspomnianych elementów pojazdu. Ich pierwotna 
sztywność, na której to podstawie zostały opracowane czasy i 
dynamika aktywacji elementów systemu SRS, nie powinna być 
zmieniana, na przykład, w wyniku zastosowania części 
zamiennych z materiałów o innej wytrzymałości, czy w wyniku 
napraw blacharskich bądź ich braku. Wrażliwość tego obszaru 
może wskazywać poniższy wykres, w którym zestawiono czasy 
aktywacji poduszek powietrznych w zależności od prędkości 
kolizyjnej jakie zarejestrowano podczas testów zderzeniowych 
[6].     

 

Rys. 5. Przebieg zmienności czasu aktywacji Airbag w 
zależności od prędkości kolizji [6]. 

 

Wyniki zostały zebrane na podstawie testów zderzeniowych dla 
pojazdu Honda Civic 2003r. Uwzględnione testy zderzeniowe 
pochodziły z dwóch ośrodków doświadczalnych. Testy z 
prędkościami 20 i 30 km/h wykonane zostały przez PMG 
Transport Canada, testy z prędkościami 40, 48, 56 km/h zostały 
wykonane przez NHTSA National Highway Traffic Safety 
Administration VSR Vehicle Crash Test Database. 

Wnioski 
Jak widać z wykresów (rys.1,2.) prędkości kolizji i 
współczynnika  kierunkowego regresji  , charakteryzuje się 

przebiegiem bardzo zbliżonym do liniowego. Na wykresie (rys.5) 
czasy aktywacji poduszki powietrznej w zależności od prędkości 
kolizji także charakteryzują się pewną liniową tendencją w 
badanym zakresie. Szybszy czas aktywacji Airbag wraz z 
przyrostem prędkości kolizji  jest w pełni uzasadniony dla 
sprawnej ochrony pasażera, którego prędkość przemieszczenia 
podczas kolizji wzrasta wraz z prędkością kolizji [7].  
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Stiffness of the vehicle body in the initial stage of collision 

 
The subject of the publication concerns the rigidity of the vehicle at its 
initial stage of deformation. The results of the crash tests will be used 
to determine the impact of speed on the delay in the initial collision 
phase. Trends in body structure rigidity will be presented depending on 
vehicle class. 

Key words: SRS, delay, deformation, speed. 


