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 Robert Owsiański    

Obliczanie EES dla zderzeń samochodów z dużymi 
prędkościami na podstawie danych z testów 
i parametrów odczytanych z EDR  

 Streszczenie 
W artykule przedstawiono metodykę obliczania wartości EES na podstawie wyników
testów zderzeniowych z dużymi prędkościami. Wskazano możliwości wykorzystania
danych z rejestratorów EDR (Event Data Recorder) w rekonstrukcji zderzeń. Porów-
nano wartości współczynników A i B stosowanych w metodzie CRASH3 i wartości
EES obliczonych na podstawie testów OMBD (Oblique Moving Deformable Barrier)
i standardowych testów NHTSA. 
Słowa kluczowe 
Zderzenia, EDR, Delta-v, EES, impuls uderzenia, CRASH3, praca deformacji. 

* * * 

1. Wstęp 

ysokoenergetyczne zderzenia samochodów osobowych sprawiają trudności 
w obliczeniach prędkości kolizyjnych. Znaczne deformacje nadwozi, po-

cząwszy od kilkudziesięciu centymetrów i brak adekwatnych wzorców, a nawet 
brak najzwyklejszych pomiarów uszkodzonych nadwozi przyczyniają się do błę-
dów w wyliczeniach. Coraz częściej w opiniach pojawia się praktyczne wykorzy-
stywanie metody CRASH3, ale wypada pamiętać o jej ograniczeniach.  

W metodzie CRASH3 zakłada się, że skrócenie nadwozia zależy proporcjo-
nalnie od przyrostu pracy sił deformacji. Założenie to jest słuszne, ale do pewnej 
granicy, powyżej której spada odporność uszkodzonych podłużnic i szkieletu nad-
wozia. Znaczącą rolę odgrywa także nieodkształcalny zespół napędowy wgniata-
jący przegrodę czołową i klatkę pasażerską. Można to łatwo zaobserwować na wy-
kresach ze zderzeń czołowych w płaską ścianę pomiarową w standardowych te-
stach zderzeniowych organizacji NHTSA1. Dla zobrazowania problemu posłuży 
                                                           
Dr inż. Robert Owsiański, biegły sądowy z list Sądów Okręgowych w Poznaniu i Szczecinie, rze-
czoznawca Stowarzyszenia POLEKSMOT.  
1 National Highway Traffic Safety Administration. 
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wykres NHTSA nr 7076 Hondy CR-Z. Na podstawie przebiegu rejestrowanych sił 
można stwierdzić, że liniowość deformacji nadwozia może być przyjmowana 
w pewnym uproszczeniu do 32 cm. Daje to podstawę do twierdzenia, że przy 
znacznych deformacjach współczynniki sztywnościowe A i B, stosowane w meto-
dzie CRASH3, powinny być inne od tych, jakie są wyliczane na podstawie pła-
skiego uderzenia z prędkością 56 km/h. Nie bez znaczenia jest również wpływ 
współczesnych konstrukcji pojazdów z udziałami nowoczesnych stali, lekkich ma-
teriałów, czy wytrzymałych kompozytowych materiałów wzmacniających nadwo-
zia.  

 

 
Ryc. 1. Charakterystyka skrócenia przodu nadwozia Hondy CR-Z (źródło: program NHTSA 
Load Cell Analysis). 

2. Testy zderzeniowe OMDB  

Pewną pomocą w nakreślonym problemie mogą być testy zderzeniowe opra-
cowane przez NHTSA w 2015 roku, których wdrożenie nastąpiło od 2019 roku dla 
programu NCAP (New Car Assessment Programme). W testach OMDB (Oblique 
Moving Deformable Barrier) bada się w sposób szczegółowy przyspieszenia no-
wego manekina antropomorficznego THOR w ukośnej konfiguracji testowej. Wó-
zek badawczy o masie 2486 kg uderza z prędkością 90 km/h w stojący samochód 
pod kątem 15 z pokryciem 35% (ryc. 2). Wózek jest zaopatrzony z przodu w od-
kształcalny aluminiowy „plaster miodu” MDB o dwóch warstwach po 30 cm gru-
bości, których wytrzymałość na ściskanie wynosi 0,74 MPa i 1,71 MPa. Obecnie 
jest opublikowanych ponad sto czterdzieści wyników testów, z których część jest 
przydatna rekonstruktorom, a najbardziej pożyteczne są wyniki z testów, w których 
przedstawiono również dane odczytane z modułów EDR za pomocą aplikacji CDR 
firmy Bosch (Crash Data Retrieval). 
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Ryc. 2. Test zderzeniowy Hondy Accord nr 8789. 

Wśród danych z EDR jest wyliczony parametr ΔV (total change of velocity), 
czyli skokowa zmiana prędkości na kierunku działania impulsu siły uderzenia, 
który jest głównym argumentem określania ciężkości wypadków w anglosaskiej 
praktyce rekonstrukcyjnej. Oceniając jego przydatność warto zwrócić uwagę, że 
impuls siły uderzenia jest iloczynem masy i parametru ΔV, co powinno być po-
mocne w obliczeniach zderzeń, nawet gdy ΔV będzie ustalony tylko dla jednego 
z kolidujących pojazdów.  

3. Oszacowanie energii straconej w zderzeniach testowych 

Znany jest z literatury [9] ogólny wzór na ΔV dla zderzeń ukośnych: 
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gdzie: 
Δv1  – zmiana prędkości na kierunku impulsu uderzenia, 
m1   – masa samochodu, 
Es – sumaryczna praca deformacji, 
k  – współczynnik restytucji, 
I1, I2  – momenty bezwładności, 
h1, h2  – ramiona siły uderzenia.  

(1) 
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Po przekształceniu wzoru i wyprowadzeniu, sumaryczna praca deformacji 
z uwzględnieniem restytucji ma postać: 
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gdzie: 
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Wyznaczenie parametru ΔV w zderzeniu z wystarczająco dobrą dokładnością2 
z testowego samochodu, daje już możliwość obliczenia energii zaabsorbowanej na 
odkształcenia plastyczne jako sumaryczną pracę deformacji. Zaabsorbowana ener-
gia we wzorze (2) dotyczy pracy sił deformacji obu zderzających się obiektów. Tak 
więc niezbędne jest jej rozdzielenie pomiędzy samochód a wózek badawczy. Ra-
porty z testów zawierają dokładnie wymiary deformacji nadwozia oraz tabela-
ryczne dane odkształceń „plastra miodu” MDB.  

  

 
Ryc. 3. Przykład przestrzennej siatki deformacji MDB [4]. 

Autorzy publikacji [4] z firmy Ford Motor Company spostrzegli, że w więk-
szości testów OMDB wgniecenia następowały w pierwszej, bardziej podatnej war-
stwie „plastra miodu”, wyjątkiem były testy z kilkoma najcięższymi pojazdami. Co 
oczywiste lżejsze samochody były bardziej zgniatane, więc wykorzystali wskaźnik 
porównawczy MR (Mass Ratio) – masa samochodu do masy wózka badawczego. 

                                                           
2 Amerykańska norma 49 CFR §563.8 wymaga dokładności danych ΔV ±10%.  
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Opracowali macierz deformacji absorbera MDB i wyliczyli zakresy straconej ener-
gii dla komórek prezentowanych na ryc. 3. Następnie opracowano wykres tej ener-
gii w odniesieniu do wskaźnika porównawczego MR dla siedmiu testów, co po-
zwoliło wyznaczyć linię trendu (ryc. 4). 

 

 
Ryc. 4. Energia deformacji elementu MDB. 

4. Przykład wykorzystania danych z testu nr 8789 Hondy Accord 

Zgodnie z wykresem (ryc. 4), wskaźnik MR dla Hondy Accord o masie 
1744 kg w teście nr 8789 wynosił 0,7 (masa wózka badawczego 2486 kg), wobec 
tego stracona energia na deformację elementu MDB wynosiła około 49 000 J.      

Przed obliczeniem energii deformacji samochodu, niezbędne było obliczenie 
momentów bezwładności, które wynosiły: Honda Accord 3041 kgm2, wózek ba-
dawczy z elementem MDB 5400 kgm2. Następnie konieczne było odczytanie z ra-
portu CDR Bosch wartości ΔV na kierunku wzdłużnym i poprzecznym (longitudi-
nal i lateral), z wykresu lub tabeli, które dla chwili zakończenia fazy kompresji 
(80 ms) wynosiły odpowiednio 52 km/h (14,4 m/s) i 17 km/h (4,7 m/s). Wobec tego 
wypadkowa wartość to ΔV=15,2 m/s, a kąt pomiędzy wypadkową ΔV a osią hondy 
wynosił około 18. Kolejnym krokiem było sporządzenie szkicu z przebiegiem im-
pulsu siły uderzenia do wyznaczenia ramion siły uderzenia (ryc. 5). 
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Ryc. 5. Impuls i ramiona siły uderzenia hondy. 

Po podstawieniu danych do wzoru (2), w tym ramion h1=0,05 m, h2=0,82 m, 
mas i momentów bezwładności hondy i wózka oraz współczynnika3 restytucji 
k=0,1, energia stracona w testowym zderzeniu wynosiła 316 300 J. Po odjęciu 
49 000 J na deformacje „plastra miodu”, pozostało 267 300 J, co stanowiło energię 
deformacji Hondy Accord, a dla takiej energii wskaźnik EES był równy 63 ±2 km/h. 

 

 
Ryc. 6. Widok deformacji hondy z testu 8789 – EES=63 ±2 km/h. 

Zebrane dane z testu OMDB pozwoliły na wyliczenie wskaźników sztywno-
ściowych do metody CRASH3 za pomocą programu Mathcad, dla tego typu asy-
metrycznej deformacji hondy przedstawionej na ryc. 6. Wartości współczynników 
wyniosły: A=1333 N/cm oraz B=222 N/cm2. 

                                                           
3 M. Marine, J. Cuadrado – Restitution in Frontal Impact Simulations Using the EDSMAC4 and  

SIMON/DyMESH Collision Models – dla deformacji w zakresie 50–76 cm – HVE-WP-2013-1. 
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5. Porównanie wyników hondy w metodzie CRASH3 

Zderzenie testowe OMDB było offsetowe i znacząco była zgniatana część 
szkieletu przodu nadwozia z przemieszczeniem silnika, co jest częstszym skutkiem 
wysokoenergetycznych zderzeń niż kolidowanie czołowe z pełnym pokryciem. 
W związku z tym zasadne wydaje się być porównanie osiągniętego wyniku ener-
gochłonności ze współczynnikami ze standardowego testu czołowego NHTSA 
przy prędkości 56 km/h (ryc. 7).  

 

Ryc. 7. Widok deformacji hondy z testu 8035 – EES ≈55 km/h. 

Ryc. 8. Wyliczenie wartości EES na bazie standardowego testu. 
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Wykorzystano test nr 8035 Hondy Accord o masie 1718 kg, w którym uśred-
niony zakres deformacji wynosił 43,9 cm na szerokości 142,4 cm oraz przy pręd-
kości w fazie restytucji 12,4 km/h, co stanowi, że wyliczony EES≈55 km/h. Współ-
czynniki sztywnościowe obliczone zgodnie z zasadami CRASH3 [9] wynoszą: 
A=818,7 N/cm, B=112,5 N/cm2, G=2979 N. Jak łatwo zauważyć są one blisko 
dwukrotnie mniejsze, niż obliczane na podstawie offsetowego testu OMDB. Osią-
gnięte wyniki skłaniają do porównania, jaka będzie różnica w oszacowaniach EES 
za pomocą dwóch testów takiego samego modelu samochodu. Bazując na standar-
dowym teście NHTSA wyliczona praca sił deformacji dla offsetowego odkształce-
nia (ryc. 9), przekraczającego zasięg z „płaskiego” testu, wyniosła około 157 200 J. 
Uwzględniając kąt uderzenia 18, wskaźnik EES wyniesie 48 ±2 km/h, co jest już 
znaczącą różnicą wobec poprzedniego wyniku 63 ±2 km/h. 

  

 
Ryc. 9. Deformacje hondy z testu 8789 NHTSA. 

 6. Przykład wykorzystania danych z testu nr 9976 Mazdy CX-5 

W identyczny sposób wykorzystano test zderzeniowy OMDB samochodu 
Mazda CX-5, o masie 1767 kg, momencie bezwładności 2758 kgm2 i stosunku 
masy pojazdu do masy wózka badawczego odpowiadającemu współczynnikowi 
MR=0,7. Tak jak poprzednio praca sił deformacji elementu odkształcalnego MDB 
również wynosiła 49 000 J (ryc. 4). Odczytane z wykresów CDR Bosch wartości 
ΔV w fazie kompresji 70 ms, wynosiły na kierunku wzdłużnym i poprzecznym 
odpowiednio 52 km/h (14,4 m/s) i 18 km/h (5 m/s), a wartość wypadkowa to 
15,3 m/s. Niewielkiej zmianie o 1 uległ kąt działania impulsu uderzenia (ryc. 10) 
oraz ramiona działania siły h1=0,12 m i h2=0,72 m. 
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Ryc. 10. Impuls i ramiona siły uderzenia mazdy. 

Po podstawieniu danych do wzoru (2) energia stracona w testowym zderzeniu 
mazdy osiągnęła 316 900 J, wobec tego samochód zaabsorbował 267 900 J, a tym 
samym EES mazdy wynosił 63 ±2 km/h (ryc. 11).   

 

Ryc. 11. Widok deformacji mazdy z testu 9976 – EES=63 ±2 km/h. 

Przy znanych parametrach ukośnego zderzenia, za pomocą programu Mathcad 
wyznaczono współczynniki sztywnościowe mazdy do metody CRASH3, które wy-
niosły A=1131 N/cm oraz B=200 N/cm2. 
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7. Porównanie wyników mazdy w metodzie CRASH3 

Mazda CX-5 była poddana testowi NHTSA nr 9966, przy uderzeniu z pełnym 
pokryciem z prędkością 56 km/h (ryc.12). W teście tym uśredniona głębokość de-
formacji wynosiła 47,4 cm, na szerokości 136 cm. Wyliczone współczynniki 
CRASH3 dla tego zderzenia wyniosły A=831,7 N/cm oraz B=105,9 N/cm2. 

 

 
Ryc. 12. Widok deformacji mazdy  z testu 9966 – EES≈55 km/h. 

Po wykorzystaniu wymiarów deformacji z offsetowego testu OMDB (ryc. 13) 
i współczynników ze standardowego uderzenia wyliczony EES mazdy wyniósł 
47 ±2km/h, a faktycznie było to 63 ±2 km/h. 

 

 
Ryc. 13. Deformacje mazdy z testu 9976 NHTSA. 
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8. Podsumowanie 

Wykorzystywanie dostępnych badań NHTSA i danych pochodzących z reje-
stratorów EDR pozwala na uzyskiwanie większej precyzji wyliczeń, czego przy-
kładem są wysokoenergetyczne testy zderzeniowe OMDB. Offsetowe i ukośne 
zderzenia z pokryciem 35% wskazały, że obliczenia pracy sił deformacji na pod-
stawie „liniowych” założeń współczynników sztywnościowych CRASH3, mogą 
prowadzić do zaniżania parametrów EES w obliczeniach zderzeń podobnych do 
testowych. Przedstawione wyniki sugerują, że przy deformacjach głębszych niż 
uzyskane z testów ze sztywną płaską barierą, obliczone parametry EES wysokoe-
nergetycznych deformacji stanowią około 0,75 rzeczywistych wartości. Przedsta-
wione przykłady ilustrują zauważony trend i wymagają szerszego badania danych 
z testów, ale mogą być pomocne przy opiniowaniu szczególnych wypadków. 
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EES calculation for collisions of cars at high speeds on the basis of 
crash test data and parameters provided by EDR 

 Abstract 
The methodology of calculating EES on the basis of data from crash tests at high speeds
is presented. The applicability of data provided by EDR (Event Data Recorder) in col-
lision reconstruction is indicated. The values of coefficients A and B used in the
CRASH3 methods and the values of EES based on OMBD (Oblique Moving Deform-
able Barrier) tests as well as standard NHTSA tests are compared. 
Key words 
Collision, EDR, Delta-v, EES, impulse of impact, CRASH3, work of deformation. 

 


