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ABSTRAKT: 

Opracowanie dotyczy głównie budowy, właściwości, definicji i znaczenia często 

omawianego kontrolnego wskaźnika uderzeniowego „GEV”. Początkowo niezbędne jest 

wykonanie podstawowych wyprowadzeń, a dopiero następnie można wyciągać wiarygodne 

właściwe wnioski. Opracowanie dotyczy także innego bardzo ważnego wskaźnika 

kontrolnego, czyli „EES”, ponieważ ten parametr jest w większości przypadków tylko 

biernie porównywany (wyliczenia kontra zdjęcie) i nie wchodzi do analizy uderzenia jako 

aktywne dane wejściowe. Ostatnim omawianym parametrem kontrolnym jest dyferencja 

prędkości stycznych pojazdów w fazie bezpośrednio po zderzeniu „vB12'” w połączeniu ze 

współczynnikiem restytucji „k”. 
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1.0 Wstęp 

 

Analiza zderzenia środków transportu należy do w pełni fundamentalnych dyscyplin w 

dziedzinie analizy wypadków drogowych. W analizie zderzenia pojazdów występują 

stosunkowo skomplikowane zjawiska fizyczne, zachodzące między poszczególnymi danymi 

wejściowymi. Dlatego nawet ten wyższy poziom abstrakcji może u ekspertów przejawiać się 

negatywnie poprzez zbyteczną „frustracją” lub uprzedzeniami dotyczącymi kwestii 

analizowania zderzeń. Mogą mieć oni błędne odczucie, że impuls siły zderzenia „w 

płaszczyźnie monitora” podczas edycji zestawu wejściowych parametrów zderzenia i ruchu 

zachowuje się w sposób nieprzewidywalny, a nawet chaotyczny. 

Niniejsze opracowanie ma za cel zebranie najważniejszych zależności dotyczących 

kontrolnego wskaźnika zderzenia GEV w formie praktycznej, z tym założeniem, że 

zainteresowani tą i pokrewną problematyką mogą znaleźć wszelkie wnioskowania 

analityczne, definicje, prawidłowości, argumentacje i szczegółowy opis zachowania się 



poszczególnych parametrów zderzenia we wcześniej publikowanym zbiorze 4 prac, kiedy 

tylko pierwsza z prac zajmuje się specjalistycznie budową, definicją i własnościami GEV 

(czasopismo Verkehrsunfall und Fahrzeugtechnik 6, 9, 11/2001, 1/2003, 3, 4/2004 i 12/2004). 

Na stronie www.rabek.xf.cz w zakładce „Publikacje specjalistyczne” można znaleźć w 

formie elektronicznej wszystkie wskazane prace w języku czeskim, a w zakładce „German 

language” w języku niemieckim). 

W niniejszym opracowaniu będzie zachowane pierwotne numerowanie odniesień, dla ich 

łatwego wyszukiwania w zbiorze podanych 4 prac. Impuls siły uderzenia w niniejszej pracy 

jest oznaczany nie koniecznie jako „I”, ale jako „S” (Stoßantriebimpuls), [2]. Symbol 

„GEVAA” oznacza parametr „GEV” wg określenia używanego przez autorów programu 

CARAT, albo wg Kart katalogowych EVU (dalej tylko KTL EVU), przy czym GEV(1), 

GEV(2) odpowiadające określeniu danego parametru używanemu przez autorów programu 

PC Crash [8]. 

 

 

2.0 Kontrolny wskaźnik uderzenia GEV  

2.1. Historia, umotywowanie i znaczenie GEV 

  

Kontrolny wskaźnik uderzenia oznaczany jako „GEV” jest skrótem pojęcia „Verhältnis von 

Geschwindigkeitsänderung / EES”, czyli stosunek zmiany prędkości „v” do „EES”, (czyli 

GEV = v / EES). „EES” znaczy tu naturalnie notoryczny znany parametr uderzenia 

„Energy Equivalent Speed”. Poprzez zmianę prędkości „v” nie wynika nic innego, niż 

zmiana prędkości ruchu środka ciężkości podczas zderzenia, czyli prosty skalarny udział 

impulsu siły uderzeniowej „S” względem masy odpowiedniego pojazdu „m”, (v = S / m), 

zależność (8). 

Wskaźnik kontrolny „GEV” wyznaczył pan Prof. Dr. Dipl.-Ing. Karl Heinz Burg w roku 

1984, przy czym przedmiotowe wyznaczenie „GEVAA” i zalecany zakres „GEVAA” dla 

poszczególnych typów zderzeń stanowią zawartość podanej literatury [2].  

Wartość kontrolna GEV była wprowadzona w celu umożliwienia uwzględnienia specyfiki 

zderzenia z poślizgiem. Przy zderzeniach bez poślizgu zmian prędkości „v” jest w 

przybliżeniu równa „EES”, jeśli pojazdy zderzenia mają wzajemnie podobną strukturę 

sztywności i jeśli wartość współczynnika restytucji „k” nie odbiega zbytnio od wartości „0”. 

http://www.rabek.xf.cz/


Dlatego eksperci głównie w przeszłości (w latach około 1970 - 1995) szacowali zmianę 

prędkości „v” bezpośrednio na podstawie uszkodzenia pojazdów, czyli wg „EES”. Taka 

procedura często była wystarczająca. Jednak przy zderzeniach z poślizgiem, takie 

postępowanie może być przyczyną istotnych błędów. O tym problemie należy pamiętać 

podczas wyliczeń i przy wyznaczaniu zakresu wartości założeń pod względem technicznym.  

„GEV” nie jest niczym innym, niż współczynnikiem nieefektywności wykorzystania 

potencjału pędu pojazdów w zakresie absorpcji energii układu obu pojazdów za pomocą 

trwałych odkształceń. Im „GEV” jest wyższy, tym słabiej był wykorzystany podczas 

zderzenia dany potencjał pędu do wytworzenia energii odkształcenia. Dlaczego tak jest? 

W ramach zasady zachowania pędu wektorowo składamy wszakże prędkości (a 

dokładniej pędy) w ich pierwszej potędze i podczas badania energetycznego szukamy już 

głównie równowagi skalarnej drugich potęg tych prędkości. 

Uwaga: Całkiem analogicznie w przypadku tzw. pitagorejskiego trójkąta prostokątnego 

obowiązuje zasada dla długości boków (a = 3, b = 4, c = 5), że 3
2
 + 4

2 
=

 
5

2
, choć obowiązuje 

też, że 3 + 4 = 7, choć nieprawdą jest, że 3 + 4 = 5. Tak więc sumowanie kwadratów 

poszczególnych członów ma zupełnie inną „wagę”, niż sumowanie pierwszych potęg tych 

członów, zob. szczegółowy opis rys. 1 i rys. 2. 

 

Niżej podano uproszczony model matematyczny, opisujący zachowanie kontrolnego 

wskaźnika zderzenia „GEV” podczas zderzenia pojazdu przy poślizgu ze stałą przeszkodą. To 

wyliczenie po raz pierwszy zaprezentował pan Dr. Dipl.-Ing. Manfred Becke w dniu 19.06. 

2006 w Neumünster (AREC) w ramach swojego wykładu [1]. Uproszczone wyliczenie, choć 

nie uwzględnia absorpcji energii odkształcenia przez przeszkodę, ekscentryczności zderzenia 

i rodzaju zderzenia, jednak w sposób transparentny dowodzi, że jeśli pojazd po zderzeniu 

odłączy się od przeszkody i po zderzeniu porusza się z pewną niepomijalną resztkową 

prędkością „v'”, to wartość „GEV” zgodnie z prawidłowością spada, ponieważ stosunkowo 

efektywnie wykorzystano dostępny potencjał pędu pojazdu uderzającego (przed i po 

zderzeniu) na rzecz powstania energii odkształcenia „Edef” albo „EES”, jak opisano 

wcześniej. 

 



 

 

Rys. 1: Podstawowe zależności zderzenia z poślizgiem przy uderzeniu pojazdu w stałą 

przeszkodę 

 

 

 

Rys. 2: Uproszczony rachunek GEV wg literatury [1] dla schematu zderzenia na bazie rys. 1 

 

Przy wprowadzonej konwencji oznaczeń dla danego typu zderzenia trzeba rozważać dodatnie 

wartości zarówno prędkości odejścia po zderzeniu „v'”, jak i zmiany prędkości pojazdu przy 

zderzeniu „v”. Obowiązuje więc zasada, że mianownik wzoru obliczeniowego „GEV” 

zawsze jest większy niż jeden dla dowolnej dodatniej wartości „v'”. Wartość „GEV”, ze 

wzrastającą prędkością odejścia „v'”, czyli stale wyższą i wyższą efektywnością energetyczną 

wykorzystania dostępnego potencjału pędu pojazdu uderzającego przed i po zderzeniu, 

„porusza się” w zakresie <1, 0>, czyli dąży do niższych wartości. Jest to zasadnicze 

zachowanie „GEV”, kiedy jakikolwiek przyrost poślizgu i ekscentryczności zderzenia tylko 

pasywnie powoduje spadek „GEV”, niezależnie, czy się nam to podoba, czy nie. 



 

Dla bardziej ogólnego rodzaju obliczeń zderzenia należy jednak zastosować inny opis 

matematyczny tego problemu. Na bazie podstawowej analizy wzorów matematycznych (74) 

do (85) stwierdzono, że uderzeniowy wskaźnik kontrolny „GEVAA” przy jakimkolwiek typie 

zderzenia centrycznego tylko i zaledwie funkcją współczynnika restytucji „k” i był także 

wyprowadzony prosty wzór (85), patrz rys. 3, mówiący o tym, jakie dokładnie wartości 

uzyskuje każde zderzenie centryczne „GEVAA = f (k)”. Wskaźnik „GEVAA” z tak wyrażonej 

wartości maksymalnej „GEVAAmax = f (k)”, patrz wzór (85), spada wraz ze wzrostem 

ekscentryczności uderzenia, ale przede wszystkim ze wzrostem stopnia poślizgu w obszarze 

płaszczyzny uderzenia pojazdów. Nie musi to dotyczyć tylko obligatoryjnie „czołowego” 

zderzenia pojazdów, które jest specjalnym przypadkiem uderzenia centrycznego, ale o 

dosłownie dowolną konfigurację uderzenia, gdy impuls siły uderzenia przechodzi dokładnie 

przez środki ciężkości obu pojazdów i logicznie także przez punkt zderzenia. Raczej nie 

trzeba tu podkreślać, że w przypadku centrycznego (doskonale rozwartego) uderzenia 

zasadniczo nie występuje tendencja do poślizgu pojazdów w strefie deformacji, nawet gdyby 

tarcie w tym obszarze było zerowe. 

Sprawdzenie wartości „GEVAA” zgodnie z zależnością (85) każdy może w łatwy sposób 

sprawdzić, w taki sposób, że w jednym z programów analitycznych uzyska rozwiązanie na 

podstawie równania dowolnego ogólnego uderzenia centrycznego dwóch pojazdów. 

Uzyskane w programie CARAT „GEVAA” naturalnie będzie natychmiast zgodne z wartością 

„GEVAAmax” zgodnie z zależnością (85). W przypadku wykorzystania programu PC Crash, 

najpierw trzeba będzie wyliczyć wartość kompatybilną „GEVAA” za pomocą prostego wzoru 

(59), patrz rys. 6, kiedy wystarcza tylko do wzoru (59) dodać wartości dla danego zderzenia, 

których komplet dostarczy protokół PC Crash („Edef, S, m1 i m2”). 

 

  

 

GEVAA wg danej zależności dotyczy każdego zderzenia centrycznego 



Rys. 3: Proste wyliczenie GEVAA, które bez wyjątku obowiązuje dla każdego uderzenia 

centrycznego 

 

Obecnie niemal wszystkie zderzenia środków transportu są analizowane za pomocą metod 

zderzeniowych (analiza kontaktu), czyli ekspert już nie ocenia na podstawie zmian deformacji 

pojazdów „EES” wielkości impulsu siły zderzenia „S”. Parametr kontrolny „GEVAA” nie ma 

więc, z punktu widzenia rozwiązania, istotnego znaczenia, jak to wyglądało w przeszłości. W 

przeszłości ekspert nie analizował aktywnych warunków styku (tylko pędu, momentu pędu i 

energii odkształcenia „Ek”), a czynni „GEVAA” tylko mu mówił: „Ekspercie, jeśli widzisz na 

podstawie specyfiki odkształcenia środków transportu, że doszło do poślizgu w strefie 

plastycznej środków transportu podczas zderzenia, to zwróć uwagę na to, że zmiana prędkości 

„v” musi być prawidłowo niższa, niż energia plastyczna wyrażona przez parametr „EES” i 

czym „większy być poślizg”, tym dany spadek będzie istotniejszy. Zgodnie z tą zależnością i 

szacunkiem „EES” następnie bezpośrednio wyznacza się wielkość zmiany prędkości „v” 

albo wielkość impulsu siły uderzenia „S”. Obecnie ekspert zauważa na podstawie deformacji, 

że doszło do poślizgu w strefie deformacji i aktywnie dobiera i optymalizuje właśnie 

rozwiązanie dla zderzenia z poślizgiem tak, że wyliczona wartość „GEVAA” tylko 

aktywnemu założeniu eksperta pasywnie towarzyszy, a następnie przy minimalnie 

sensownym założeniu zwyczajowo „GEVAA” zawsze „wyjdzie dobrze”. 

Dlatego, czy może to być odpowiedni parametr kontrolny, jeśli zawsze daje dobry wynik? 

Sens ma tylko taki parametr kontrolny, który „coś” rzeczywiście wykazuje, zwrotnie reguluje 

i jest owym „uchem od igły”, czy probierzem… Jeśli przez owe „ucho igły” z dużą rezerwą 

„przeleci nawet rakieta z otwartym spadochronem”, to prze to „ucho” może przejść niemal 

każdy środek transportu. W sposób dominujący więc wartość „GEVAA” „automatycznie” 

obniża się ze wzrostem stopnia poślizgu (czyli mniejsze tarcie „”, czyli gdy płaszczyzna 

zderzenia będzie więcej i więcej zbliżać do kierunku impulsu bez poślizgu), większą 

ekscentrycznością zderzenia i spadającą wartością współczynnika restytucji „k”. Jak wynika z 

poprzedniego zdania, parametr „GEVAA” obecnie tylko w sposób pasywny towarzyszy 

obliczeniom zderzeń i nie wskazuje niczego znaczącego. 

Jeśli jednak ekspert nie rozpozna na podstawie charakteru uszkodzenia pojazdów, czy ich 

końcowych pozycji, że miało miejsce zderzenie z poślizgiem, to później takiemu 

rzeczoznawcy nie pomoże nawet owy wskaźnik kontrolny „GEVAA”. Jest to właściwie 

klasyczny „zaczarowany krąg”, ponieważ jeśli ekspert nie rozpozna poślizgu pojazdów w 



strefie deformacji na podstawie „blach”, to nie będzie mu przeszkadzać wysoka wartość 

„GEVAA”. Ekspertom z reguły w tym zadaniu bardzo mocno pomagają końcowe położenia 

pojazdów, ponieważ są one w przeważającej większości przypadków bardzo mocno zależne 

od tego, czy doszło do zderzenia z poślizgiem, czy bez poślizgu. Jeśli więc rzeczywiście 

nastąpiło zderzenie z poślizgiem, to kolizja jest zazwyczaj po prostu „nie do rozróżnienia” od 

zderzenia bez poślizgu.  

W przypadku zderzenia centrycznego „GEVAA” jest nawet prostą funkcją współczynnika 

restytucji „k”, czyli „GEVAA” w tym szczególnym przypadku nie ma nic wspólnego ze 

sztywnością, masami, usytuowaniem kolizyjnym pojazdów i ich stanem ruchu przed i po 

zderzeniu. 

Niemal wszystko, co obecnie ma miejsce wśród ekspertów w zakresie „istotnego” parametru 

kontrolnego zderzenia „GEV” jest tylko „zwykłą burzą w szklance wody”, bez głębszego 

zrozumienia zależności. 

Podczas centrycznego zderzenia dwóch kul bilardowych („k = np. 0,99”) uzyskamy wartość 

„GEVAA = 14,1”, co każdy może łatwo sprawdzić za pomocą programów analitycznych (w 

programie PC Crash trzeba tylko zderzenie wyliczać jako zależność płaską, a „GEVAA” 

wyliczyć ze wzoru (59), lub przynajmniej optymalizować głębokości deformacji, czy masy 

pojazdów, w taki sposób, aby przynajmniej w przybliżeniu zaszło równanie „GEV(1) = 

GEV(2)”). Dzieje się tak dlatego, że zderzenie kul bilardowych, z punktu widzenia 

wykorzystania potencjału pędu kul bilardowych, na powstanie energii plastycznej „Edef” jest 

ekstremalnie nieefektywne, kiedy raczej mamy do czynienia tylko z powstaniem energii 

cieplnej. 

Poprzez proste podstawienie do wzoru (85) od razu widać, że wskaźnik kontrolny „GEV” 

pod względem teorii zderzenia nie jest z góry ograniczony przez wartości 1,1 czy 1,2, ale dla 

doskonale sprężystego zderzenia centrycznego („k = 1”) obowiązuje, że „GEV = ∞”, 

ponieważ takie zderzenie z samej definicji jest doskonale nieskuteczne pod względem 

absorpcji energii plastycznej. 

 

2.2. Różne definicje „GEVAA i GEV(1), GEV(2)”, błędy ekspertów 

 

Trzeba ostrzec ekspertów przed powierzchownym porównywaniem wyliczonej wartości 

„GEV(1) i GEV(2)” …. (PC Crash) z zalecanymi wartościami kompatybilnego „GEVAA” 

(CARAT, KTL EVU) …, czyli pewnymi definiowanymi łańcuchami dla poszczególnych 

typów zderzeń (klasyfikowanych wg wartości współczynnika tarcia albo proporcjonalnie wg 



stopnia poślizgu) określonych przez wartości „GEV < 0,75, GEV = 0,75 - 0,9 i GEV = 0,9 - 

1,2”, ponieważ parametry „GEV(1), GEV(2)” opierają się na innych założeniach 

technicznych i dlatego logicznie na innych wzorach matematycznych, niż przy 

kompatybilnym „GEVAA”! 

Dokładniej, stosunek „GEVAA” w przeciwieństwie od „GEV(1), GEV(2)” wcale nie 

uwzględnia stopnia głębokości deformacji obiektów kolizji („sD2 / sD1”), zob. relację (49) na 

rys. 5, i przyjmuje założenie techniczne, że pojazdy są sztywne dokładnie w stosunku do ich 

masy „m2 / m1”, zob. relacje 50, 51 i 52, rys. 4. 

 

 

 

Rys. 4: Założenie techniczne do wyliczeń kompatybilnego „GEVAA” wg Burga [2] 

 

Dlatego nie ma się co dziwić, że jeśli ekspert nie ma w programie PC Crash 

zoptymalizowanych głębokości deformacji („sD2 / sD1”) lub przynajmniej bezpośrednio i 

prawidłowo podanej przynajmniej jednej z wartości „EES” w oknie „Impuls odejście – 

zderzenie”, że program mu poda nie tylko dwie różne wartości „GEV(1) i GEV(2)”, a te dwie 

wartości mogą być wzajemnie bardzo różne, np. „GEV(1) = 2,66 … GEV(2) = 0,54”, zob. 

relacja (49). 

 

czynna przybliżona zależność rozkładu energii odkształcenia „Edef” 



 

 

Rys. 5: Podział „Edef” na „EES1” i „EES2” wg autorów programu PC Crash [8] 

 

„GEVAA” kompatybilne (CARAT) zawsze jest jedyną wartością [2], [3], [9], przypisaną 

kolizji jako całości a nie każdemu pojazdowi oddzielnie, co zasadniczo uwarunkowane jest 

właśnie przez prawidłowe założenie techniczne wg wzoru (50), co sprawia, że zawsze 

obowiązuje „GEVAA1 = GEVAA2”, zob. zbieżne wzory (59) i (61). 

 

praca mechaniczna = energia = iloczyn siły i drogi w kierunku działania siły 

Pojazd „1” 

Pojazd „2” 

głębokości odkształcenia w kierunku impulsów „S1”, „S2” 



 

 

Rys. 6: Wyliczenie kompatybilnego „GEVAA” wg literatury [2] i [3]  

 

Podane kontrolne wskaźniki zderzenia „GEVAA” z „GEV(1), GEV(2)” nie są 

przedmiotowo powiązane i dlatego nie są powiązane logicznie także zalecane wartości 

kompatybilnego „GEVAA” z całkiem inaczej wyliczonymi parametrami „GEV(1) i 

GEV(2)”, PC Crash. 

Uwaga: Jest to analogiczne, jakbyśmy w pewnym miejscu „nieodpowiednim termometrem” 

dane pomiaru temperatury w Fahrenheitach 20° [F] lub Kelvinach 20° [K] - tylko liczbowo - 

porównywali z zalecaną temp. pokojową 20° [C] i sprawdzali, czy pomieszczenie jest 

ogrzewane zgodnie z normą. Zawsze trzeba uwzględniać definicję parametrów, ponieważ 

„GEVAA” z „GEV(1) i GEV(2)” łączy tylko to, że nazwa tych wielkości zawiera podobne 

litery „G”„E”„V” i oba parametry odnoszą się do opisu tego samego zjawiska, choć przy 

innych założeniach fizycznych, na bazie innych definicji. Dlatego my rozróżniamy oznaczenie 

„GEV” od „GEVAA” i „GEV(1), GEV(2)”. 

 

 

2.3. Wyliczenie kompatybilnego „GEVAA” wg protokołu PC Crash [8] 

analogicznie: 



 

Opracowanie, pomimo wskazanych wyjątków, dot. „znaczenia” wskaźnika „GEV”, 

przedstawia zależność włącznie z wyprowadzeniem, wg którego można łatwo wyliczyć 

kompatybilną wartość „GEVAA” wg danych do obliczeń zderzenia, zawartych w protokole 

PC Crash („Edef, I (S), m1, m2”). Wystarczy tylko podstawić dane z protokołu PC Crash do 

zależności (59), albo do całkiem zbieżnej zależności (61). Trzeba wspomnieć, że jako masy 

„m1” i „m2” należy podstawić całkowite masy pojazdów, włącznie z obciążeniem przez ludzi 

i ładunek. 

Jeśli ekspert poda w programie PC Crash którąś z wartości „EES”, to wartości „GEV(1) i 

GEV(2)” wyliczą się bezpośrednio wg prostej zależności definicyjnej „GEV(1) = v1 / 

EES1” i „GEV(2) = v2 / EES2”, gdyż podanie jednej z wartości „EES” podano inny 

niezbędny warunek do uzyskania wyznaczalności zadania (teraz mamy więc 2 równania i 2 

niewiadome), czyli nie trzeba podejmować zbytecznych założeń technicznych dla podziału 

„Edef” na poszczególne wartości „EES1 i EES2” i można przy wyliczaniu „GEV(1) i 

GEV(2)” oprzeć się na definicji bazowej. 

Od razu widać, że używając programu PC Crash uzyskamy takie same wartości „GEV”, czyli 

„GEV(1) = GEV(2)”, jeśli prawidłowo wykonamy edycję w oknie „Impuls rozbieg – 

zderzenie” jednej z wartości „EES”, aż do uzyskania zrównoważenia obu wartości „GEV”. 

Marnie byłoby próbować to robić inaczej, gdyż stosunek obu wartości „EES1 i EES2” wg 

Burga [2] musi odpowiadać wzajemnemu stosunkowi mas wg zależności (52), czyli „EES1 / 

EES2 = m2 / m1”, a następnie z prawidłowości bezpośrednio uzyskamy także w programie 

PC Crash jedną wartość kompatybilnego „GEVAA”, czyli „GEV(1) = GEV(2) = GEVAA”. 

Część ekspertów nie rozumie znaczenia i konstrukcji kontrolnego wskaźnika uderzenia 

„GEV”, choć zazwyczaj właśnie ci eksperci „zawzięcie” dochodzą wartości tego wskaźnika 

„GEV” w sprawdzanych przez nich protokołach ekspertyz swoich kolegów „czy jest to całe 

w porządku” i „odkrywają” domniemane błędy kolegów „nawet w skali setek procentów”, 

choć to podejście jest całkiem błędne i dodatkowo niczego to nie wnosi. Takie przedmiotowo 

nieuzasadnione naciski na badania kolegów są tylko nieuzasadnionym „zagmatwaniem” 

postępowania sądowego i ciężko oczekiwać od osób z wykształceniem prawnym, aby oceniły, 

który z rzeczoznawców „ma rację” w zakresie wartości, jakie na uzyskiwać kontrolny 

wskaźnik zderzenia „GEV”. W tym przypadku żaden z nich nie ma racji, ponieważ „GEV” 

w obecnych procedurach badania przypadków nie ma niemal żadnego znaczenia, 

dlatego spór w tym zakresie nie znajduje uzasadnienia, a problem jest zbytecznie 

wyolbrzymiony. 



 

Trzeba też wspomnieć o pewnym szkopule, kiedy nawet średnia arytmetyczna z różnych 

wartości „GEV(1) i GEV(2)” nie jest zbieżna z identycznym wskaźnikiem kontrolnym 

„GEVAA”. Średnia arytmetyczna wyliczonych wartości „GEV(1) i GEV(2)” przynajmniej 

przy zbliżonej równości stosunku wartości mas pojazdów i wzajemnego stosunku głębokości 

deformacji wg zależności (50) na rys. 4 choć będzie mocno zbliżać się do „GEVAA”, to 

jednak podczas właściwych obliczeń naturalnie opierać się na ścisłych wzorach 

matematycznych. Te ścisłe związki w sposób transparentny podaje niniejsza praca, włącznie 

ze szczegółowym wyjaśnieniem związków i nie trzeba poszukiwać innych zbytecznych 

„przygód obliczeniowych”.  

 

 

3.0 Kontrolny parametr zderzenia „EES”  

 

Parametrem zderzenia, mającym z reguły zasadnicze znaczenie, są wyliczone wartości 

„EES”. W przeważającej większości przypadków eksperci dane wartości „EES” 

pozostawiają i nie wprowadzają ich w programach analitycznych jako czynne dane 

wejściowe. Wartości „EES” są więc rzeczywistym parametrem kontrolnym i porównawczym 

dla zderzenia. Im bardziej zderzenie jest centryczne, tym bardziej na znaczeniu zyskują 

wartości „EES”, ponieważ bez nich ten typ zadania byłby praktycznie niewyznaczalny (1 

równanie, 2 niewiadome). Im większa jest ekscentryczność zderzenia (z reguły wyższy tzw. 

„offset”), tym bardziej relatywnie spada znaczenie wartości „EES” dla optymalizacji 

zderzenia, a głównie dłuższe zakrzywione ślady opon na jezdni podczas ruchu 

pozderzeniowym pojazdów znacznie bardziej pomagają sprecyzować warunki zderzenia 

(kierunki, prędkości), niż wartości EES (zob. rys. 7). 

naturalnie obowiązuje zasada, że błąd „1 cm” w promieniu zderzenia „100 cm” stanowi 

„około 1%” odchyłki dotyczącej rotacji pozderzeniowej danego pojazdu, a błąd „1 cm” w 

promieniu „10 cm” to już odchyłka „około 10%”. Dlaczego „około”, a nie „dokładnie”? Jest 

to dane w przybliżeniu, ponieważ wariacja wielkości promienia zderzenia o „1 cm” wpływa 

dokładnie nie tylko na wielkość danego ramienia, ale i nieco na samą wielkość i kierunek 

impulsu siły uderzenia dla danego promienia. W przypadku bardzo ekscentrycznego 

zderzenia wartości „EES” z reguły „wyjdą rozsądnie”, o ile rzeczoznawca solidnie wyznaczy 

pozycję zderzeniową pojazdów i cierpliwie, bez „naciągania” dynamiki ruchu i pozycji 

punktu zderzenia szuka rozwiązania, pod którym może się podpisać. Właśnie równowaga 



pędów i momentów pędu, razem z warunkami stykowymi mogą wystarczająco fizycznie 

(do)określić daną znacząco ekscentryczną kolizję, a następnie ją optymalizować. Ale i w tych 

przypadkach ekspert zajmuje się wartościom „EES”, ponieważ nie znam eksperta, który by 

dopuścił, aby z jego rozwiązania wynikało coś, co można kwestionować. 

 

 

 

Rys. 7: Jednoznaczność wyników analizy kolizji pojazdów wg metod fizycznych [5] i [6] 

 

DRHI - diagram równowagi pędów i impulsów (Antriebs-Balance-Diagram) 

MDRHI - zmodyfikowany diagram równowagi pędów i impulsów (Impuls-Spiegel-

Verfahren) 

DRRHI - diagram równowagi momentów pędu i impulsów (Drehimpuls-Spiegel-

Verfahren) 

Ek - koło energetyczne (Energie-Ring-Verfahren) 

 

+++ bardzo dobra … ++ dobra … + ograniczona … o ledwo przydatna 

 

Badano także prawa dotyczące lokalnych maksimów energii deformacji „Edef” przy 

zderzeniu z poślizgiem i zmianie tarcia w punkcie zderzenia „” (jak w przekrojach 

diagramu 3D). Udało się całkiem oryginalnie wyrazić 2 podstawowe komponenty energii 

plastycznej „Edef”, gdy pierwszy ze składników „Edg”, stanowi składnik podstawowy 

Zderzenie boczne – 

duża ekscentryczność 

Zderzenie boczne – 

mała ekscentryczność 

Zderzenie pod kątem 

45° 

Zderzenie czołowe – 

małe nałożenie 

Zderzenie czołowe – 

duże nałożenie 



„Edef” w kierunku prostopadłej zderzenia „n”, a „Edr” przedstawia poślizgową składową 

energii „Edef”, która działa tylko w kierunku stycznej styku (czyli tzw. powierzchni 

zderzenia). Pomimo, że energia jest typową wielkością skalarną, to w ten sposób można 

wyrazić jej składowe, patrz zależności (161) i (162) oraz ewentualne kompletne 

wyprowadzenie, zob. zależności (150) do (162). 

Ciekawe jest, że jeśli przy rozwiązywaniu zderzenia z poślizgiem tarcie w punkcie zderzenia 

„” porusza się np. w zakresie ok. 70 – 100% wartości tarcia granicznego „max” (czyli w 

kierunku zderzenia bez poślizgu), następnie krzywa energii plastycznej wykonana nad tzw. 

„odcinkiem tarcia” (łącznik impulsu dla zderzenia bez poślizgu i impulsu zderzenia z tarciem 

zerowym „ = 0” dla danej stałej prostopadłej „n = konst.”) jest bardzo płaska, czyli dla 

całego tego obszaru znacznego tarcia (np. 30%) przy zderzeniu z poślizgiem energia 

plastyczna „Edef” ze względu na to tarcie jest „max” niemal konstans, gdy strefa 

fluktuacji energii plastycznej „Edef = f()” w tym stosunkowo szerokim obszarze ma 

wysokość np. tylko 3-6% w odniesieniu do maksymalnej energii plastycznej „Edefmax”, zob. 

rysunki 8, 9. 

Prościej mówiąc, zderzenia z poślizgiem, które z daleka (nawet do 30%) zbliżają się do 

zaklinowania się pojazdów, wykazują niemal stałą całkowitą energię plastyczną „Edef” i 

ciężko oszacować energię plastyczną „Edef” na tyle dokładnie, aby strefa fluktuacji 3-6% 

„było ciasne”. Uwzględniając znaną zależność kwadratową między „Edef” i „EES” strefa 

fluktuacji dla „EES” jest nawet węższa, czyli w tak definiowanej strefie wartości „EES” są 

już praktycznie stałe, czyli np. orientacyjnie „51,6 km/h do 52,26 km/h” z miejscowym 

maksimum „53,22 km/h”, zob. przypadki A, B, C na rys. 9. 

Tak więc energia plastyczna „Edef” przy zderzeniu z poślizgiem jest niemal 

niewariantowa „Edef = ± Edefmax” w stosunkowo szerokim zakresie wartości znacznych 

tarć w punkcie zderzenia „max”. Dowiedziono matematycznie dlaczego tak się dzieje 

- za tę właściwość „odpowiada” właśnie sinusoidalny przebieg składowej energii plastycznej 

„Edr” w relacji z tarciem „”, czyli „Edr = f()” albo - tylko jest to wyrażone w inny sposób 

- od względnego poślizgu „s”, czyli „Edr = f(s)”. Jak widać na rys. 8, całkowita energia 

plastyczna „Edef” jest prostą sumą arytmetyczną obu składników energii „Edg + Edr”. 

Ponieważ składowa „Edg” wykazuje z zakresie wysokiego tarcia w punkcie 

zderzenia „max” wzrost linearny i właśnie w tym zakresie jednocześnie składowa „Edr” 

wykazuje spadek w formie krzywej stożkowej, więc nie dziwi fakt, że przedmiotowy obszar 

wysokich tarć „max” jest geometrycznie niemal „płaski”, czyli „Edef = ± Edefmax”. 



Zazwyczaj dodatni współczynnik restytucji np. „k = 0,05 - 0,2” będzie leżeć w zakresie 

definicyjnym danej niewariantywności albo „płaskości” nawet szerzej (np. do 40%), 

ponieważ wszystkie częściowe miejscowe maksima energii plastycznej „Edefmax = f (k, )” 

znajdują się na prostopadłej styku „n”, która jest „w płaszczyźnie impulsu (N*s)” 

skonstruowana tak, że przechodzi przez punkt końcowy wektora „Svp”, czyli końcowy punkt 

impulsu siły zderzenia bez poślizgu dla zerowego współczynnika restytucji „k = 0”! To 

zagadnienie ma poniekąd charakter abstrakcyjny, ale dla wyobrażenia czytelników autor 

niniejszej pracy wykonał rys. 9.          

 

  

 

Rys. 8: Graficzne przedstawienie zależności (161) i (162) - Edg, Edr = f (), albo Edg, Edr = 

f (s), [4] 

 

Ciekawe, że maksymalna energia deformacji „Edef” jest przy dodatnim współczynniku 

restytucji „k” i wariacji współczynnika tarcia „” osiągnięta „nieco” wcześniej, niż by 

wskazywało na to logiczne czekanie na pełne zatrzymanie poślizgu, czyli dla tarcia 

odpowiadającego zderzeniu bez poślizgu (impuls musi się jednak znajdować dokładnie na 

obrzeżu stożka tarcia, a nie wewnątrz). 

 



 

 

Rys. 9: Edef (max) - związek względnego poślizgu „s” i współczynnika restytucji „k”, [4] 

 

Energia plastyczna „Edef” jest stosunkowo mniej znaczącym współczynnikiem kontrolnym 

zderzenia dla zderzeń o znacznej ekscentryczności. Także energia plastyczna „Edef” nie jest 

odpowiednim kryterium pozwalającym wybrać jedno z dwóch rozwiązań z poślizgiem, jeśli 

oba dane rozwiązania znajdują się w zakresie wyższego tarcia w punkcie 

zderzenia„max”, np. w stosunkowo szerokim zakresie 70 - 100% tarcia maksymalnego 

„max” do zatrzymania poślizgu. 

 

 

4.0 Dyferencja prędkości stycznych pojazdów w fazie ściśle po zderzeniu „vB12'”  

 

Jeśli ekspert podczas rozwiązywania zderzenia wprowadzi współczynnik restytucji „k”, to 

następnie jako kontrolny parametr zderzenia może uzyskać właśnie dyferencję prędkości 

stycznych ściśle po zderzeniu „vB12'”. Ten parametr podaje, przy jakiej prędkości dochodzi 

do oddzielenia stref kontaktowych pojazdów po zderzeniu. Jednak parametr „vB12'” nie 

musi być tylko wskaźnikiem kontrolnym, gdyż można go wprowadzić jako zmienną do 

wyliczeń (PC Crash i CARAT), co jest bardziej sensowne i komfortowe. Współczynnik 

restytucji „k” i różnica prędkości stycznych pojazdów tuż po zderzeniu „vB12'” są bowiem 

Elipsa poślizgu 

Elipsa energii 

Normalna 

Odcinek tarcia 

Energia 



„naczyniami połączonymi” z bezpośrednią współmiernością, ponieważ współczynnik 

restytucji „k” jest stosunkiem różnicy prędkości stykowych pojazdów tuż po zderzeniu 

względem różnicy prędkości stykowych przed zderzeniem, czyli „k = vB12' / vB12”, zob. 

też zależności (15) i (16-a). Czyli „różnica vB12' ….” nie jest niczym innym, niż 

matematycznym licznikiem wzoru opisującego współczynnik restytucji „k”. Ciekawe jest też, 

że ta wartość jest niemal stała i dla nowoczesnych samochodów osobowych wynosi około 4 - 

6 km/h, [7]. Literatura specjalistyczna podaje, że amerykańskie samochody osobowe mają tę 

wartość jeszcze wyższą. Czym bardziej intensywne zderzenie (czyli wyższa wartość 

„vB12”), tym niższy musi być współczynnik restytucji „k”, tak aby wartość „vB12'” mogła 

być stała, ponieważ „k*vB12 = konst. = vB12'”, czyli chodzi o typową hiperbolę, od 

dziesięcioleci opisywaną w literaturze specjalistycznej, np. [10] strona 135. 

 

 

Rys. 10: Graficzne przedstawienie rzutu prędkości stycznych po zderzeniu „vB1` i vB2`” w 

kierunku normalnej „n” (prostopadła do płaszczyzny zderzenia). 

 

Użycie różnicy prędkości stykowych pojazdów w fazie tuż po zderzeniu„vB12'” ma sens 

przy wykorzystaniu ich jako kontrolnego wskaźnika zderzenia tylko dla zderzeń bez 

poślizgu. 

Trzeba też wspomnieć, że autorzy programów CARAT i PC Crash ponownie przyjęli inne 

założenia techniczne do wyliczeń różnicy prędkości stykowych pojazdów w fazie tuż po 

zderzeniu bez poślizgu. Choć ustawienie normalnej styku „n” i tarcia w punkcie zderzenia 

„”, nie ma żadnego znaczenia fizycznego przy zderzeniach bez poślizgu i nawet naturalnie te 

parametry zderzenia nie wpływają na wyliczenie impulsu bez poślizgu, to jednak autorzy 

programu CARAT zdecydowali się wyliczać kontrolny wskaźnik zderzenia „vB12'” wg 



konkretnego ustawienia normalnej styku „n” także dla zderzeń bez poślizgu. Autorzy 

programu PC Crash w przypadku zderzeń bez poślizgu (gdy impuls siły zderzenia znajduje 

się wewnątrz stożka tarcia) postanowili wyliczać parametr „vB12'” jako sumę wektorową 

różnic prędkości stykowych pojazdów przed zderzeniem „vB12” i wektora oddziaływania 

stykowego (impulsu) „M*S1”, zob. zależność (13-b), [3], [7], [8]. To rozwiązanie jest 

wygodniejsze dla użytkowników. 

 

 

5.0 Współczynnik restytucji „k” przy najechaniu z tyłu samochodów osobowych 

 

Ponieważ współczynnik restytucji „k” może w zasadzie funkcjonować też jako kontrolny 

parametr zderzenia (zob. szczegóły w rozdz. 4.0), przy czym dla kompletności będzie 

omówione też zagadnienie wartości, które może osiągać współczynnik restytucji „k” w 

przypadku tzw. „tylnego wjazdu samochodów osobowych”.  

Autor Dipl.-Ing. Wolfram Kalthoff [11] bardzo poważnie zajmował się tym problemem. 

Doszedł do wniosku, że wartość współczynnika restytucji „k” jest najbardziej zależna od 

prędkości względnej ruchu pojazdów tuż przed zderzeniem „vrel”, a także od stopnia 

nałożenia deformacyjnego pojazdów. Wniosek ten sformułował na bazie analizy literatury 

specjalistycznej, publikowanych wyników testów zderzeniowych (Howard, R., Cipriani, 

A.L.), 38 własnych prób zderzeń i 75 prób zderzeniowych z bazy danych AGU (Szwajcaria), 

a także na podstawie oceny 214 prób zderzeniowych wykonanych przez firmę Crashtest-

service. To wszystko jest powszechnie dostępne, jednak jego praca jest cenna dla rozwiązań 

praktycznych głównie z tego powodu, że całkiem dokładnie kwantyfikuje wpływ ww. 

decydujących parametrów na akceptowalny technicznie zakres wartości współczynnika 

restytucji „k”. Autor Kalthoff wykonał najpierw pewnego doboru prób zderzeniowych, 

analizując w tym celu 328 przypadków zderzeń tylnych. 

Wartość współczynnika restytucji „k” nie ma wpływu tylko na prawidłowe pod względem 

technicznym wyprowadzenie prędkości zderzeniowych pojazdów, ale głównie na ustalenie 

biomechanicznych wartości obciążenia pasażerów pojazdu uderzonego od tyłu. Intensywność 

obciążenia biomechanicznego osób jest przy tym kluczowym parametrem technicznym dla 

późniejszego prognozowania medycznego możliwości obrażeń kręgosłupa szyjnego osób 

pojazdów uczestniczących w kolizji. 



Kalthoff w swojej pracy [11] podaje też, że nie stwierdził żadnej znaczącej zależności między 

prowadzeniem czynności hamowania pojazdów w chwili zderzenia, a wartością 

współczynnika restytucji „k”, choć Grundler taką zależność wymieniał w swojej publikacji. 

Niemniej Kalthoff w swojej pracy [11] podaje, że nie stwierdził żadnego znaczącego związku 

między niewspółmiernością mas pojazdów i wartością współczynnika restytucji „k”, choć 

taką zależność można było w sposób „logiczny” przewidywać. 

Wreszcie Kalthoff wskazuje w swojej pracy [11], że nie stwierdził nawet żadnego znaczącego 

związku między wartością współczynnika restytucji „k”, a tym, czy najechany pojazd jest 

wyposażony lub nie w hak holowniczy. 

Trzeba wyraźnie podkreślić, że autor za cel przyjął omówienie tylko problematyki 

technicznie akceptowalnych wartości współczynnika restytucji „k” w odniesieniu do tzw. 

„najechania tylnego samochodów osobowych”. Przy tym jasno podaje, że nie może 

zagwarantować, że w praktyce może pojawić się przypadek, gdy współczynnik restytucji „k” 

będzie znajdować się poza wyznaczonymi przez niego obszarami stref fluktuacyjnych. 

Z drugiej strony, autor analizując znaczną ilość prób zderzeniowych uzyskał znacznie 

bardziej „wyważone” wyznaczenie zakresów tolerancji współczynnika restytucji „k” i dlatego 

podaje znacznie szersze strefy fluktuacji współczynnika restytucji „k”, niż inni autorzy, 

którzy przy danym typie badań opierali się na nieporównywalnie mniejszej próbie testów 

zderzeniowych i analizowanych zdarzeń rzeczywistych. Dipl.-Ing. Kalthoff analizuje ten fakt 

w sposób bardzo wyważony. Ten paradoksalny brak zależności między ilością zebranych 

danych i owego „rozważnie” wyznaczonego pola tolerancji dla technicznie akceptowalnych 

wartości współczynnika restytucji „k”, w przypadku Kalthoffa, i decydującej większości 

innych autorów zajmujących się tą problematyką, dla nas ekspertów powinien dotyczyć nie 

tylko aspektu „filozoficznego”. 

Wszakże w rozważny sposób można wykorzystać wyznaczone przez tego autora wartości 

współczynnika restytucji „k” także dla innych rodzajów układów kolizji, jak pewne 

interpolacyjne lub ekstrapolacyjne granice, albo bazy do sprecyzowania fachowego szacunku 

danego współczynnika restytucji „k”. Raczej nie trzeba usilnie argumentować, że głównie 

należy uwzględniać stopień odkształcenia stref deformacji pojazdów i charakter sztywności 

stref naruszonych. Nikt jednak nie twierdzi, że ten krok jest łatwy, bez posiadania przez 

eksperta kolejnych materiałów, jak starannie uporządkowane archiwum z analizowanymi 

przypadkami danego rodzaju, wyników prób zderzeniowych, literatury specjalistycznej itp. 

Następnie wymienia się „rys. 9” jego publikację [11], czyli „Abb. 9”, która w tym zakresie w 

sposób przejrzysty podsumowuje wyniki jego badań. Kompletna publikacja jest ogólnie 



dostępna w języku niemieckim, w formacie pliku PDF - zob. link przy bibliografii [11] 

w rozdz. 6.0. 

  

Prędkość względna 

„vrel” 

Stopień nałożenia 

deformacyjnego 

„offset” 

Współczynnik 

restytucji „k” 

< 5 km/h  0,20 - 0,75 

5 - 10 km/h  0,15 - 0,55 

10 - 20 km/h < 60% 0,10 - 0,35 

 > 60% 0,10 - 0,45 

20 - 30 km/h 0 - 30% 0,00 - 0,15 

 > 30 - 60% 0,10 - 0,20 

 > 60 - 100% 0,15 - 0,30 

30 - 70 km/h < 30% 0,00 - 0,10 

 > 30% 0,05 - 0,20 

> 70 km/h  0,00 - 0,10 

 

Rys. 11: Pomoc w klasyfikacji do szacowania współczynnika restytucji „k” (uderzenie 

tylne). 
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