
OCENA ENERGII DEFORMACJI SAMOCHODÓW
POWYPADKOWYCH NA PODSTAWIE ICH F  OTOGRAFII

dyplomant: inż. Paweł Kobojek promotor: dr inż. Bolesław Pankiewicz

W p r o w a d z e n i e

 Liczba wypadków drogowych w Polsce jest stosunkowo duża. 
Pociągają one ze sobą straty osobowe oraz materialne. Konieczne 
jest zatem przeprowadzenie szczegółowych analiz przyczyn 
powstania różnych zdarzeń na drodze. Jednym z narzędzi tej analizy 
jest dokonywanie profesjonalnej rekonstrukcji wypadków drogowych 
przez rzeczoznawców samochodowych.
 Głównym zadaniem rekonstrukcji wypadków drogowych jest 
wyznaczenie prędkości pojazdu bezpośrednio przed uderzeniem 
w przeszkodę lub uczestnika ruchu drogowego. Konieczne jest zatem 
określenie z jak najmniejszym błędem energii deformacji nadwozia na 
podstawie jego fotografii powypadkowej.

 Akta sądowe wypadku drogowego zwykle nie zawierają informacji 
na temat ogniskowej obiektywu aparatu, którym wykonano fotografię 
uszkodzonych pojazdów. Uniemożliwia to zastosowanie metod 
fotogrametrycznych do określenie wymiarów deformacji nadwozia 
samochodu. Wówczas do określenia zasięgu odkształcenia nadwozia 
biegli sądowi stosują metodę opartą na skali zdjęcia.

a) b)

Rys.  1 .  Wymiary  nadwozia samochodu Ford Escape wyznaczone 
z fotografii (rzeczywiste miary podano w nawiasach): a - skala zdjęcia wyznaczona 
na podstawie rozstawu osi, b - skala zdjęcia wyznaczona na podstawie odległości 
krańca tylnego zderzaka i przedniej krawędzi drzwi kierowcy

Rys. 2. Głębokość deformacji 8 analizowanych samochodów wyznaczonych 3 
metodami dla zderzeń centralnych ze sztywną płaską barierą przeprowadzonych 
przez NHTSA (Amerykański Urząd ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego)

 Rysunek 2 przedstawia wpływ wyznaczonej skali zdjęcia na 
zmierzoną głębokość deformacji nadwozi pojazdów wykorzystanych 
w testach zderzeniowych. 

 Rysunek 2 przedstawia wpływ wyznaczonej skali zdjęcia na 
zmierzoną głębokość deformacji nadwozi pojazdów wykorzystanych 
w testach zderzeniowych. 

 Do wyznaczenie energii deformacji nadwozi pojazdów biegli 
sądowi często wykorzystują metody energetyczne m. in. 
analityczną-uproszczoną oraz McHenry’ego.

Rys. 3. Charakterystyka sztywności oraz przebieg energii deformacji dla 
jednego z analizowanych samochodów (Mercedes E 300)

a) b)

Rys. 4. Aproksymacja liniowa charakterystyki sztywności: a - dla metody 
analitycznej-uproszczonej, b- dla metody McHenry’ego

 Wartości parametrów określających sztywności nadwozia dla 
przedstawionych metod są podane w literaturze oraz często stosowane przez 
biegłych sądowych, co zwykle powoduje, że popełnia się znaczne błędy 
w szacowaniu pracy deformacji nadwozia. Nieprawidłowości wynikają 
z aproksymacji liniowej rzeczywistej charakterystyki sztywności.

 Energia deformacji analizowanych samochodów dla metody 
uproszczonej oraz McHenry’ego.
Wyniki uzyskane dla metody uproszczonej, 
oraz wymiarów deformacji wyznaczonych na 
pods tawie  fo tografi i ,  k tó rych  ska lę 
wyznaczono na podstawie odległości krańca 
tylnego zderzaka i przedniej krawędzi drzwi 
kierowcy, a także literaturowych współczy-
nników sztywności nadwozia.

Wyniki uzyskane dla metody McHenry’ego, 
oraz wymiarów deformacji wyznaczonych na 
pods tawie  fo tografi i ,  k tó rych  ska lę 
wyznaczono na podstawie odległości krańca 
tylnego zderzaka i przedniej krawędzi drzwi 
kierowcy, a także literaturowych współczy-
nników sztywności nadwozia.

gdzie: w - szerokość deformacji, h - wysokość deformacji, c - średnia głębokość deformacji, 
k* - współczynnik sztywności jednostkowej, A - jednostkowa siła graniczna odkształcenia 
plastycznego, B - współczynnik jednostkowej sztywności wzdłużnej, G - jednostkowa energia 
deformacji sprężystej

Wnioski:
1.Wyznaczenie energii deformacji na podstawie fotografii powoduje, że większe 
błędy wynikają z niewłaściwie dobranego współczynnika sztywności nadwozia 
niż pomiaru głębokości deformacji w oparciu o dokumentację zdjęciową.
2.Pomiar głębokości deformacji na podstawie skali fotografii różni się od 
rzeczywistego zasięgu odkształcenia w granicach od 2% do 34% w zależności 
od sposobu wyznaczenia skali zdjęcia.
3. Dla metody uproszczonej utworzono rzeczywiste współczynniki sztywności 
dla konkretnego pojazdu. Dzięki temu uzyskano energię odkształcenia różniącą 
się w granicach od 4% do 20% od rzeczywistej pracy deformacji. Konieczne jest 
zatem tworzenie indywidualnych współczynników sztywności nadwozia.

Wymiary nadwozia wyznaczone na podstawie fotografii różnią się od 
ich rzeczywistych odpowiedników.
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