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METODY OCENY 
UKŁADÓW MECHATRONICZNYCH 

ZWIĘKSZAJĄCYCH 
BEZPIECZEŃSTWO POJAZDÓW 

Streszczenie 
W niniejszej pracy założono, że istnieje potrzeba oceny układów mechatronicznych stosowanych 

dla potrzeb bezpieczeństwa czynnego pojazdów. Stworzono metodę i dokonano oceny tych układów 
z punktu widzenia ich wpływu na bezpieczeństwo czynne pojazdów. Ocena układów w aspekcie bez-
pieczeństwa czynnego została dokonana poprzez oszacowanie zmiany wskaźników bezpieczeństwa 
ruchu drogowego przy zastosowaniu określonego układu mechatronicznego. Istota oceny polegała na 
identyfikacji grup zagrożeń na drogach, przyjętych w danych statystycznych wypadków, w których 
układ ten mógłby doprowadzić do uniknięcia tych zdarzeń, lub co najmniej znacznie zmniejszyć ich 
skutki. Przy wyznaczaniu zmiany tych wskaźników wzięto pod uwagę czynniki zewnętrzne mogące mieć 
wpływ na skuteczność układu w warunkach rzeczywistych. 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo czynne, ocena układów mechatronicznego.  

WSTĘP 

Współczesne samochody są wynikiem ponad stuletniej pracy inżynierów z całego świata. 
Można by stwierdzić, że otrzymano pojazd prawie idealny pod względem technicznym. Oka-
zuje się jednak, że szybki rozwój motoryzacji spowodował wzrost zagrożenia dla zdrowia 
pasażerów, jak i innych uczestników ruchu drogowego. Głównymi przyczynami zagrożenia 
w ruchu drogowym jest czynnik ludzki (ok. 95%), w mniejszym stopniu otoczenie i pojazd. 
Jednym ze sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom jest stosowanie szeregu układów 
mechatronicznych zwiększających bezpieczeństwo czynne samochodu. Układy te w coraz 
większym stopniu zmniejszają rolę kierowcy w prowadzeniu pojazdu. Dąży się do stworzenia 
pojazdu inteligentnego, w którym rola kierowcy byłaby całkowicie wyeliminowana. 

1. PROBLEM OCENY WPŁYWU ZASTOSOWANIA UKŁADU  
NA POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA CZYNNEGO RUCHU  
DROGOWEGO 

Przez bezpieczeństwo czynne, zwane też bezpieczeństwem aktywnym, rozumie się zespół 
takich cech samochodu, które umożliwiają kierowcy zmniejszenie lub uniknięcie ryzyka, czy-
li zmniejszenia prawdopodobieństwa powstania kolizji drogowej [2]. Podstawowymi wielko-
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ściami określającymi poziom bezpieczeństwa są wskaźniki liczby wypadków, ofiar śmiertel-
nych oraz rannych przypadających na 100 tys. mieszkańców rozpatrywanego regionu. Na tej 
podstawie można stwierdzić, że skuteczność zastosowania układu mechatronicznego zwięk-
szającego bezpieczeństwo czynne najlepiej będzie przedstawić przez szacowanie zmian pod-
stawowych wskaźników bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Główne przyczyny wypadków występujących na drogach jedno jezdniowych dwukierun-
kowych to: 
– niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 10545 wypadków, 
– nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu – 7471 wypadków, 
– nieprawidłowe zachowanie się wobec pieszego – 3939 wypadków, 
– nieprawidłowe wyprzedzanie – 2514 wypadków, 
– niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 1764 wypadki, 
– nieprawidłowe wykonywanie manewru skrętu – 1114 wypadków. 

Dane statystyczne dotyczące wypadków samochodowych przedstawiają rzeczywistą sytu-
ację na drogach w 2008 r. w Polsce. Pozwala to określić, do jakich wypadków dochodziło, 
w jakich sytuacjach, częstość występowania poszczególnych zjawisk i ich przyczynę. Jest to 
niezbędne do określenia stopnia zwiększenia bezpieczeństwa na Polskich drogach, gdy pojazd 
jest wyposażony w dany układ w porównaniu do pojazdu niewyposażonego. Każdemu rodza-
jowi wypadku drogowego odpowiadają konkretne układy mechatroniczne, które mogłyby 
w tej sytuacji zmniejszyć skutki tych wypadków. 

2. METODA OCENY UKŁADÓW MECHATRONICZNYCH  
W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA CZYNNEGO 

Wyznaczenie szacowanej zmiany wskaźników bezpieczeństwa w Polsce w 2008 r. przy 
założeniu, że wszystkie pojazdy samochodowe uczestniczące w tych wypadkach byłyby wy-
posażone w oceniany układ: 
– wskaźnik wypadków przypadających na 100 tys. mieszkańców (WW), 
– wskaźnik osób zabitych w tych wypadkach, przypadających na 100 tys. 

mieszkańców (WZ), 
– wskaźnik osób rannych w tych wypadkach, przypadających na 100 tys. 

mieszkańców (WR). 
Wyznaczenie szacowanej zmiany tych wskaźników uwzględnia wpływ czynników zakłó-

cających skuteczność działania układu. 
Szacowana zmiana wskaźnika liczby zabitych na 100 tys. mieszkańców w Polsce w 2008 r., 

przy założeniu, że wszystkie pojazdy uczestniczce w wypadkach są wyposażone w rozpatry-
wany układ: 
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gdzie: 
nz – liczba osób zabitych w wypadkach wyselekcjonowanych dla rozpatrywanego układu. 
Nm – liczba ludności w Polsce w 2008 r., 
WK – współczynnik określający wpływ doświadczenia i braku skłonności do brawurowej jaz-
dy kierowcy na skuteczność układu, 
WU – współczynnik określający możliwość wykonania manewru, 
WP – współczynnik określający prawdopodobieństwo nieposiadania rozpatrywanego układu 
w pojazdach, które uczestniczyły w wypadkach w 2008 r. 
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Szacowana zmiana wskaźnika liczby rannych w 2008 r., przy założeniu, że wszystkie po-
jazdy wyposażone są w rozpatrywany układ: 
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gdzie: 
nR – liczba osób rannych w wypadkach wyselekcjonowanych dla rozpatrywanego układu, 
Nm – liczba ludno ci w Polsce w 2008 r., 
WK – współczynnik określający wpływ doświadczenia i braku skłonności do brawurowej jaz-
dy kierowcy na skuteczność układu, 
WU – współczynnik określający możliwość wykonania manewru, 
WP – współczynnik określający prawdopodobieństwo nieposiadania rozpatrywanego układu 
w pojazdach które uczestniczyły w wypadkach w 2008 r. 

3. OCENA PRZYDATNOŚCI UKŁADU ABS 

Na podstawie danych statystycznych można wyznaczyć grupę sytuacji drogowych, w któ-
rych doszło do wypadku, a zastosowanie układu ABS mogłoby umożliwić wykonanie ma-
newru i uniknięcie, bądź zmniejszenie skutków tych wypadków: 
Nieustąpienie pierwszeństwa poza obszarem zabudowanym. 
– na drogach ekspresowych (wypadki – 120, zabici – 33, ranni – 164) – duże prędkości po-

jazdów, duży ruch, jednak wymiary drogi zwiększają prawdopodobieństwo możliwości 
wykonania manewru, 

– na drogach o dwóch jezdniach jednokierunkowych (wypadki – 1457, zabici – 1154, ranni – 
1812) – brak możliwości wystąpienia pojazdu nadjeżdżającego z naprzeciwka, nawet 
w przypadku braku miejsca najechanie na pojazd jadący w tym samym kierunku zmniejsza 
prawdopodobieństwo wystąpienia urazów, w porównaniu z uderzeniem czołowo w bok 
pojazdu wyjeżdżającego z drogi podporządkowanej. 

– droga dwukierunkowa jedno jezdniowa (wypadki –7471, zabici – 808, ranni – 8700) – w 
tym przypadku jest trochę gorzej, pojazdy nadjeżdżające z naprzeciwka uniemożliwią wy-
konanie manewru jezdni, często też blisko tych jezdni rosną drzewa, co uniemożliwia omi-
nięcie pojazdu poboczem, a w przypadku panicznej reakcji kierowcy może spowodować 
jeszcze większe zagrożenie. Prawdopodobieństwo możliwości ominięcia pojazdu zwiększa 
jednak to, że kierowcy w większości przypadków nie zauważają lub próbują wymusić 
pierwszeństwo tylko na pojedzie z jednej strony. 

Najechanie na: 
– drzewo (wypadki – 3596, zabici – 848, ranni – 4946), 
– słup, znak (wypadki – 936, zabici – 88, ranni – 1244), 
– unieruchomiony pojazd (wypadki – 483, zabici – 31, ranni – 632). 

30% tych wypadków jest spowodowane wpadnięciem pojazdu w poślizg podczas hamo-
wania [1]. Skutki pozostałych wypadków, były by mniejsze, gdyby pojazd nie wpadł w po-
ślizg, a kierowca umiał to wykorzystać. 

Szacowana zmiana wskaźnika liczby wypadków na 100 tys. mieszkańców w Polsce 
w 2008 r., przy założeniu, że wszystkie pojazdy uczestniczce w wypadkach są wyposażone 
w układy ABS ze wzoru: 
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gdzie: 
nw(ABS) – liczba wyselekcjonowanych wypadków dla układu ABS, 
Nm – liczba ludności w Polsce w 2008 r., 
WK – współczynnik określający wpływ doświadczenia i braku skłonności do brawurowej jaz-
dy kierowcy na skuteczność układu, 
WU – współczynnik określający możliwość wykonania manewru, 
WP – współczynnik określający prawdopodobieństwo nieposiadania rozpatrywanego układu 
w pojazdach, które uczestniczyły w wypadkach w 2008 r. 

Szacowana zmiana wskaźnika liczby ofiar śmiertelnych na 100 tys. mieszkańców w Pol-
sce w 2008 r., przy założeniu, że wszystkie pojazdy uczestniczce w wypadkach są wyposażo-
ne w układy ABS ze wzoru: 
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gdzie: 
nZ(ABS) – liczba osób zabitych w wypadkach wyselekcjonowanych dla układu ABS, 
Nm – liczba ludności w Polsce w 2008 r., 
WK – współczynnik określający wpływ doświadczenia i braku skłonności do brawurowej jaz-
dy kierowcy na skuteczność układu, 
WU – współczynnik określający możliwość wykonania manewru, 
WP – współczynnik określający prawdopodobieństwo nieposiadania rozpatrywanego układu 
w pojazdach, które uczestniczyły w wypadkach w 2008 r. 

Szacowana zmiana wskaźnika liczby rannych na 100 tys. mieszkańców w Polsce w 2008 r., 
przy założeniu, że wszystkie pojazdy uczestniczce w wypadkach są wyposażone  
w układy ABS: 
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gdzie: 
nR(ABS) – liczba osób rannych w wypadkach wyselekcjonowanych dla układu ABS, 
Nm – liczba ludności w Polsce w 2008 r., 
WK – współczynnik określający wpływ doświadczenia i braku skłonności do brawurowej jaz-
dy kierowcy na skuteczność układu, 
WU – współczynnik określający możliwość wykonania manewru, 
WP – współczynnik określający prawdopodobieństwo nieposiadania rozpatrywanego układu 
w pojazdach, które uczestniczyły w wypadkach w 2008 r. 

4. OCENA PRZYDATNOŚCI UKŁADU ESP 

Wyselekcjonowane grupy wypadków, w których układ ESP mógłby doprowadzi do ich 
uniknięcia na podstawie danych statystycznych wypadków zaistniałych w Polsce w 2008 r.: 
– wypadki drogowe, do których doszło na zakręcie/łuku, część tych wypadków, które zaist-

niały z powodu niedostosowania prędkości do warunków ruchu (wypadki – 4054; zabici – 
580; ranni – 5790) [1]. Badania wykazały, że stosowanie układu ESP zmniejsza występo-
wanie poślizgu bocznego o 80%. [3]. 
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Szacowana zmiana wskaźnika liczby wypadków na 100 tys. mieszkańców w Polsce w 
2008 r., przy założeniu, że wszystkie pojazdy uczestniczące w wypadkach są wyposażone 
w układy ESP ze wzoru: 
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gdzie: 
nw(ESP) – liczba wyselekcjonowanych wypadków dla układu ESP, 
Nm – liczba ludności w Polsce w 2008 r., 
WK – współczynnik określający wpływ doświadczenia i braku skłonności do brawurowej jaz-
dy kierowcy na skuteczność układu, 
WU – współczynnik określający możliwość wykonania manewru, 
WP – współczynnik określający prawdopodobieństwo nieposiadania rozpatrywanego układu 
w pojazdach, które uczestniczyły w wypadkach w 2008 r. 

Szacowana zmiana wskaźnika ofiar śmiertelnych na 100 tys. mieszkańców w Polsce w 
2008 r., przy założeniu, że wszystkie pojazdy uczestniczące w wypadkach są wyposażone 
w układy ESP ze wzoru: 
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gdzie: 
nZ(ESP) – liczba osób zabitych w wypadkach wyselekcjonowanych dla układu ESP, 
Nm – liczba ludności w Polsce w 2008 r., 
WK – współczynnik określający wpływ doświadczenia i braku skłonności do brawurowej jaz-
dy kierowcy na skuteczność układu, 
WU – współczynnik określający możliwość wykonania manewru, 
WP – współczynnik określający prawdopodobieństwo nieposiadania rozpatrywanego układu 
w pojazdach, które uczestniczyły w wypadkach w 2008 r. 

Szacowana zmiana wskaźnika liczby rannych na 100 tys. mieszkańców w Polsce w 2008 r., 
przy założeniu, że wszystkie pojazdy uczestniczące w wypadkach są wyposażone w układy 
ESP ze wzoru: 
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gdzie: 
nR(ESP) – liczba osób rannych w wypadkach wyselekcjonowanych dla układu ESP, 
Nm – liczba ludności w Polsce w 2008 r., 
WK – współczynnik określający wpływ doświadczenia i braku skłonności do brawurowej jaz-
dy kierowcy na skuteczność układu, 
WU – współczynnik określający możliwość wykonania manewru, 
WP – współczynnik określający prawdopodobieństwo nieposiadania rozpatrywanego układu 
w pojazdach, które uczestniczyły w wypadkach w 2008 r. 
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5. OCENA PRZYDATNOŚCI UKŁADU ASR 

Grupy wypadków, w których układ ASR mógłby doprowadzić do ich uniknięcia na pod-
stawie danych statystycznych wypadków zaistniałych w Polsce w 2008 r.: 
– wypadki, których powodem był poślizg kół napędowych (wypadki – 430; zabici – 72; 

 ranni – 487). 
Szacowana zmiana wskaźnika liczby wypadków na 100 tys. mieszkańców w Polsce 

w 2008 r., przy założeniu, że wszystkie pojazdy uczestniczące w wypadkach są wyposażone 
w układy ASR wyniesie ze wzoru: 
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gdzie: 
nw(ASR) – liczba wyselekcjonowanych wypadków dla układu ASR, 
Nm – liczba ludności w Polsce w 2008 r., 
WK – współczynnik określający wpływ doświadczenia i braku skłonności do brawurowej jaz-
dy kierowcy na skuteczność układu, 
WU – współczynnik określający możliwość wykonania manewru, 
WP – współczynnik określający prawdopodobieństwo nieposiadania rozpatrywanego układu 
w pojazdach, które uczestniczyły w wypadkach w 2008 r. 

Szacowana zmiana wskaźnika ofiar śmiertelnych na 100 tys. mieszkańców w Polsce 
w 2008 r., przy założeniu, że wszystkie pojazdy uczestniczące w wypadkach są wyposażone 
w układ ASR wyniesie ze wzoru: 
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gdzie: 
nZ(ASR) – liczba osób zabitych w wypadkach wyselekcjonowanych dla układu ASR, 
Nm – liczba ludności w Polsce w 2008 r., 
WK – współczynnik określający wpływ doświadczenia i braku skłonności do brawurowej jaz-
dy kierowcy na skuteczność układu, 
WU – współczynnik określający możliwość wykonania manewru, 
WP – współczynnik określający prawdopodobieństwo nieposiadania rozpatrywanego układu 
w pojazdach, które uczestniczyły w wypadkach w 2008 r. 

Szacowana zmiana wskaźnika liczby rannych na 100 tys. mieszkańców w Polsce w 2008 r., 
przy założeniu, że wszystkie pojazdy uczestniczące w wypadkach są wyposażone w układ 
ASR wyniesie ze wzoru: 
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gdzie: 
nR(ASR) – liczba osób rannych w wypadkach wyselekcjonowanych dla układu ASR, 
Nm – liczba ludności w Polsce w 2008 r., 
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WK – współczynnik określający wpływ doświadczenia i braku skłonności do brawurowej jaz-
dy kierowcy na skuteczność układu, 
WU – współczynnik określający możliwość wykonania manewru, 
WP – współczynnik określający prawdopodobieństwo nieposiadania rozpatrywanego układu 
w pojazdach, które uczestniczyły w wypadkach w 2008 r. 

6. OCENA PRZYDATNOŚCI UKŁADU BAS 

Według badań przeprowadzonych dla Komisji Europejskiej zastosowanie układu BAS we 
wszystkich pojazdach spowodowałoby zmniejszenie całkowitej liczby wypadków z udziałem 
samochodów osobowych o 4%, ofiar śmiertelnych o 6% oraz zmniejszenie liczby rannych 
o 4%. [4]. 

Szacowana zmiana wskaźnika liczby wypadków na 100 tys. mieszkańców w Polsce w 
2008 r., przy założeniu, że wszystkie pojazdy uczestniczące w wypadkach są wyposażone 
w system BAS wyniesie ze wzoru: 
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gdzie: 
nw(BAS) – liczba wyselekcjonowanych wypadków dla układu BAS, 
Nm – liczba ludności w Polsce w 2008 r., 
WK – współczynnik określający wpływ doświadczenia i braku skłonności do brawurowej jaz-
dy kierowcy na skuteczność układu, 
WU – współczynnik określający możliwość wykonania manewru, 
WP – współczynnik określający prawdopodobieństwo nieposiadania rozpatrywanego układu 
w pojazdach, które uczestniczyły w wypadkach w 2008 r. 

Szacowana zmiana wskaźnika ofiar śmiertelnych na 100 tys. mieszkańców w Polsce w 
2008 r., przy założeniu, że wszystkie pojazdy uczestniczce w wypadkach są wyposażone 
w system BAS wyniesie ze wzoru: 
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gdzie: 
nZ(BAS) – liczba osób zabitych w wypadkach wyselekcjonowanych dla układu BAS, 
Nm – liczba ludności w Polsce w 2008 r., 
WK – współczynnik określający wpływ doświadczenia i braku skłonności do brawurowej jaz-
dy kierowcy na skuteczność układu, 
WU – współczynnik określający możliwość wykonania manewru, 
WP – współczynnik określający prawdopodobieństwo nieposiadania rozpatrywanego układu 
w pojazdach, które uczestniczyły w wypadkach w 2008 r. 
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Szacowana zmiana wskaźnika liczby rannych na 100 tys. mieszkańców w Polsce w 2008 r., 
przy założeniu, że wszystkie pojazdy uczestniczące w wypadkach są wyposażone w system 
BAS wyniesie ze wzoru: 
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gdzie: 
nR(BAS) – liczba osób rannych w wypadkach wyselekcjonowanych dla układu BAS, 
Nm – liczba ludności w Polsce w 2008 r., 
WK – współczynnik określający wpływ doświadczenia i braku skłonności do brawurowej jaz-
dy kierowcy na skuteczność układu, 
WU – współczynnik określający możliwość wykonania manewru, 
WP – współczynnik określający prawdopodobieństwo nieposiadania rozpatrywanego układu 
w pojazdach, które uczestniczyły w wypadkach w 2008 r. 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

Na podstawie analizy wyników przeprowadzonej oceny rozpatrywanych układów mecha-
tronicznych zwiększających bezpieczeństwo czynne samochodu można stwierdzi, że stosując 
te układy mona znacznie zmniejszy liczb wypadków. Nie można jednak stwierdzić, że stosu-
jąc jednoczenie wyżej wymienione układy otrzymamy zmian wskaźników bezpieczeństwa 
równą sumie zmian wskaźników dla poszczególnych układów, ponieważ obszary działania 
tych układów wzajemnie się przenikają. W największym stopniu na popraw bezpieczeństwa 
mają wpływ układy związane z przebiegiem procesu hamowania, sterownością i utrzymaniem 
pojazdu w przyjętym torze ruchu (ABS, ESP, BAS). Ich pozytywny wpływ na zmniejszenie 
liczby ofiar śmiertelnych oszacowano na zmian od 2 do 8% (w zależności od rozpatrywanego 
układu). 
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METHODS OF EVALUATION 
OF MECHATRONIC SYSTEMS EXCEEDING  

ACTIVE SAFETY OF THE VEHICLE 

Abstract 
The assumption of the presented study is that there is a need of evaluation of mechatronic systems 

applied for active safety of the vehicle. There was invented a method due to which the systems were 
evaluated for their influence on active safety of vehicles. Evaluation of systems for active safety was 
carried out through estimation changes of traffic safety indexes at the application of the determined 
mechatronic system. The essence of the evaluation meant identification of group dangers on roads, 
taken in accident statistical data, in which the system could cause avoidance of the event or at least 
significantly minimize their consequences. At determination of the changes of these indexes there were 
taken into consideration outer factors that could have an influence on the system efficiency in real 
conditions. 

Key words: active safety, the assessment of mechatronic systems. 
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