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ZASTOSOWANIE PROGRAMÓW  
PC-CRASH I V-SIM DO SYMULACJI  

„RAJDOWEJ” JAZDY SAMOCHODEM 

Streszczenie 
Podczas wypadku drogowego samochód bardzo często porusza się ruchem odbiegającym od 
ruchu ustalonego. Tymczasem w większości przypadków symulacje wykonywane w progra-
mach używanych do rekonstrukcji wypadków oparte są na wynikach prób przeprowadzanych 
zgodnie z odpowiednimi normami i stawianymi im założeniami. W takich przypadkach pojazd 
porusza się ruchem ustalonym, a nieliniowości charakterystyk kół ogumionych czy zawieszenia 
nie są w zasadzie wykorzystywane. Niniejszy artykuł został napisany w oparciu o przeprowa-
dzone na Politechnice Krakowskiej badania samochodu rajdowego Subaru Impreza. Badania 
drogowe polegały na „rajdowym” pokonywaniu toru „testu łosia” oraz toru do jazdy okręż-
nej. Następnie dokonano symulacji przeprowadzonych prób w programach komputerowych 
PC-Crash i V-SIM. Symulacje wykonano na podstawie wyników przeprowadzonych prób, 
z wykorzystaniem wszystkich dostępnych w tych programach modeli styku koła ogumionego 
z jezdnią. Modele te, a także modele pojazdów zastosowane w tych programach, zostały krótko 
scharakteryzowane. 
Słowa kluczowe 
Symulacja komputerowa, PC-Crash, V-SIM, walidacja. 

* * *  
1. Wstęp 

Przedstawiona praca polegała na przeprowadzeniu dynamicznych prób prze-
jazdów stylem „sportowym” rajdowym samochodem Subaru Impreza oraz na 
walidacji dwóch najczęściej używanych w Polsce programów do rekonstrukcji 
wypadków drogowych, tj. programów PC-Crash i V-SIM. Na podstawie wyników 
tych badań, podczas VII Konferencji Naukowo- Technicznej „Problemy bezpie-
czeństwa w pojazdach samochodowych”, która miała miejsce w Kielcach, 
w dniach 9–10 lutego 2010 r., zaprezentowaliśmy referat [9]. Jednakże później, 
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w symulacjach, których wyniki są przedstawione we wspomnianym referacie, 
dokonaliśmy zmian niektórych parametrów – w szczególności parametrów kół 
ogumionych, które mają istotny wpływ na otrzymywane wyniki. W rzeczywisto-
ści, biegli z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych zazwyczaj nie mają 
dostępu do tego typu parametrów. Dlatego też, w stosunku do wspomnianego 
pierwszego opracowania, w niniejszym artykule zostały przestawione wyniki sy-
mulacji przeprowadzonych przy użyciu parametrów standartowych, przyjętych 
we wspomnianych programach symulacyjnych (podkr. red.).  

2. Modele pojazdów w programach PC-Crash i V-SIM 
Modele pojazdów stosowane w programach służących do rekonstrukcji wy-

padków drogowych są z reguły modelami stosunkowo prostymi. Spowodowane 
jest to brakiem dostępu do wielu parametrów niezbędnych do wykonania symula-
cji ruchu w bardziej złożonych programach, takich jak te, używane przez produ-
centów samochodów. Dodatkowym ograniczeniem jest moc obliczeniowa kom-
puterów, z jakich korzystają biegli podczas rekonstrukcji wypadków drogowych. 

2.1. Model pojazdu zastosowany w programie V-SIM 

W programie V-SIM pojazd przedstawiony jest jako układ pięciu ciał sztyw-
nych o 10 stopniach swobody, z których 6 przypada na nadwozie, a jeden na każ-
de z kół. Dodatkowo uwzględniony został skręt kół osi kierowanej [1]. 

 
Ryc. 1. Model pojazdu zastosowany w programie V-SIM [2]. 

 
Pojazd jest bryłą sztywną, poruszającą się w wyniku oddziaływania na niego 

sił zewnętrznych, co przedstawione jest wzorem (1): 
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''''' ayaxig FFFFF


         (1) 
gdzie: 

'
gF


 – siła grawitacji, 
'
iF


 – siły generowane przez zawieszenia poszczególnych kół, 
'
axF


 – siła czołowego oporu aerodynamicznego, 
'
ayF


 – siła bocznego oporu aerodynamicznego. 

Zastosowane są trzy rodzaje układów współrzędnych: 
▪ układ globalny (inercjalny), 
▪ układy nieinercjalne, związane ze środkiem masy każdego z pojazdów, 
▪ układy związane z punktem styku ogumionego koła z jezdnią. 

2.2.  Model pojazdu zastosowany w programie PC-Crash 

Model pojazdu w programie PC-Crash jest analogiczny do zastosowanego 
w programie V-SIM. Pojazd, który traktowany jest jako bryła sztywna, porusza się 
w wyniku oddziaływania sił zewnętrznych. W zależności od wyboru modelu sty-
ku koła ogumionego z jezdnią pojazd posiada dziesięć lub sześć stopni swobody. 
Podobnie jak w programie V-SIM wykorzystane są trzy rodzaje układów współ-
rzędnych [4]. 

 
Ryc. 2. Model pojazdu zastosowany w programie PC-Crash [2]. 
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3. Modele styku ogumionego koła z jezdnią w programach PC-Crash i V-SIM 
3.1. Model styku koła ogumionego z  jezdnią w programie V-SIM 

W programie V-SIM użytkownik ma do dyspozycji dwa nieliniowe modele, 
pozwalające wyznaczyć siły i momenty generowane na styku koła ogumionego 
z jezdnią. Są to: 
▪ model HRSI, zwany również modelem Dugoffa [5], 
▪ model TM-Easy, zwany też „Easy-to-use” [6]. 

3.1.1. Model HSRI 

W modelu tym siły i momenty generowane na styku koła ogumionego 
z jezdnia są zależne od szeregu czynników. Ogólnie zależność tę można przed-
stawić w następujący sposób: 
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gdzie:  

Lα, Ls – kinematyczne współczynniki sztywności poprzecznej i podłużnej opony, 
αi – kąt znoszenia i-tego koła, określony wzorem: 
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si – poślizg obwodowy i-tego koła, wyrażony wzorem: 
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μi – współczynnik przyczepności, 
vxi, vyi – składowe poziome prędkości i-tego koła w kierunku wzdłużnym i po-

przecznym, 
"
ziF  – siła normalna do płaszczyzny podłoża i-tego koła w układzie odniesienia 

związanym z punktem styku opony z nawierzchnią. 

W modelu tym został założony równomierny rozkład nacisków w śladzie 
współpracy opony z nawierzchnią [2]. 

3.1.2. Model TM-Easy 

W przypadku modelu TM-Easy siły generowane na styku koła ogumionego 
z jezdnią są określane na podstawie zależności siły podłużnej Fxi i poprzecznej 
Fyi, odpowiednio od poślizgu wzdłużnego sx i poprzecznego sy (ryc. 3). 

Krzywe przedstawione na ryc. 3 mają kilka punktów charakterystycznych. 
Są to: 
▪ nachylenie charakterystyki dla poślizgu si = 0 – 0

idF , 
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▪ poślizg, przy którym występuje siła maksymalna –  M
is , 

▪ wartość siły maksymalnej – "M
iF , 

▪ poślizg, przy którym wartość przenoszonej siły  
ustala się na stałym poziomie – S

is , 

▪ wartość przenoszonej siły dla poślizgu si ≥ S
is  – "S

iF . 

  
Ryc. 3. Zależności siły podłużnej Fxi i poprzecznej Fyi w zależności odpowiednio od pośli-
zgu wzdłużnego sx i poprzecznego sy [3]. 
 

W programie wykorzystywana jest charakterystyka ujednolicona, będąca 
złożeniem charakterystyk jednowymiarowych, co spowodowane jest częstym 
występowaniem w warunkach rzeczywistych zarówno poślizgu wzdłużnego, jak 
i poprzecznego, co ma miejsce na przykład podczas hamowania bądź przyspie-
szania pojazdu na łuku [3]. 

 
Ryc. 4. Ujednolicona charakterystyka zależności między siłą generowaną na styku ogumio-
nego koła z jezdnią, będąca złożeniem charakterystyk "

xi
"
xi FF  (sxi) oraz "

yi
"
yi FF  (syi) [3]. 
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3.2. Model styku koła ogumionego z  jezdnią w programie PC-Crash 

W programie PC-Crash użytkownik ma również do dyspozycji dwa modele 
ogumionego koła. Jednym z nich jest omówiony wcześniej model TM-Easy, za-
implementowany również w programie V-SIM, drugim modelem jest natomiast 
tzw. model liniowy. 

3.2.1. Model liniowy 

W modelu liniowym siła hamowania bądź przyspieszania została przyjęta ja-
ko działająca na koło siła podłużna. Pominięty został moment bezwładności ogu-
mionego koła. Model określa zależność siły poprzecznej, powstałej na styku 
ogumionego koła z jezdnią, w zależności od kąta znoszenia koła, dla założonej 
wartości występującej siły podłużnej. Można to przedstawić następującym wzo-
rem [3]: 
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gdzie: 

αi – kąt znoszenia i-tego koła, 
αimax – maksymalny kąt znoszenia i-tego koła, standardowo αimax = 10˚, 

i  – współczynnik przyczepności, 
"
ziF  – siła normalna występująca na styku koła z jezdnią, 
"
yiF  – siła poprzeczna generowana na styku koła z jezdnią. 

 

 
Ryc. 5. Zależność siły poprzecznej od kąta bocznego znoszenia koła w modelu liniowym 
styku ogumionego koła z jezdnią. 
 



z problemów rekonstrukcji wypadków i opiniowania 

48 

4. Badania  

4.1. Badany pojazd 

Próby drogowe przeprowadzono na samochodzie Subaru Impreza (ryc. 6). 
Był to samochód rajdowy o parametrach charakterystycznych odmiennych od 
parametrów tzw. wersji „cywilnych”. Podstawowe dane techniczne badanego 
pojazdu są zestawione tabeli 1. 

 

Ryc. 6.  
Samochód Subaru Impreza. 
Widok ogólny. 

 
Tabela 1. Dane techniczne samochodu Subaru Impreza, wykorzystanego podczas 
symulacji. 

pojemność skokowa silnika 1994 [cm3] 

moc maksymalna/obroty  280 [KM]/5880 [obr/min] 

moment maksymalny/obroty  250 [Nm]/3120 [obr/min] 

obroty minimalne  780 [obr/min] 

obroty maksymalne 6900 [obr/min] 

prędkość maksymalna 260 [km/h] 
 

4.2. Wielkości mierzone oraz wykorzystane przyrządy pomiarowe 

W badaniach wykorzystano następujące przyrządy (ryc. 7): 
▪ dwuwymiarową głowicę Correvit C-SE typu LQ – do pomiaru prędkości po-

dłużnej i poprzecznej samochodu; 
▪ blok pomiarowy Crossbow DMU-FOG – do pomiaru prędkości kątowych oraz 

przyspieszeń względem trzech osi układu współrzędnych; 
▪ linkowe przetworniki przemieszczeń – do pomiaru położenia pedałów przyspie-

szenia i hamulca zasadniczego, położenia dźwigni hamulca awaryjnego oraz ką-
ta obrotu koła kierownicy; 
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▪ przetwornik analogowo-cyfrowy AD-16, przetwarzający na sygnały cyfrowe 
sygnały napięciowe pochodzące z czujników; 

▪ laptop rejestrujący otrzymane wyniki. 

   

  
Ryc. 7. Urządzenia pomiarowe zamocowane w badanym pojeździe. 

 

4.3. Próby drogowe 

Praca została oparta na badaniach przeprowadzonych na Politechnice Kra-
kowskiej, pod kierunkiem dr. inż. Roberta Janczura. Symulacje zostały przepro-
wadzone na podstawie wyników dwóch z przeprowadzonych prób, a mianowicie:  
▪ tzw. „testu łosia” przy prędkości początkowej pojazdu wynoszącej 76 km/h oraz  
▪ próby jazdy po okręgu o promieniu około 20 metrów.  

Jak już wcześniej wspomniano, ze względu na specyficzny cel pracy, próby 
nie były wykonywane zgodnie ze stawianymi im wymaganiami czy istniejącymi 
normami. 

5. Symulacje 
Parametry pojazdu wykorzystane w symulacjach uzyskano podczas badań 

stanowiskowych, bądź bezpośrednio od właściciela samochodu. 
Jako wymuszenia przyjęto przebiegi czasowe kąta obrotu koła kierownicy 

oraz nacisku na pedał hamulca zasadniczego. Porównywane były odpowiedzi 
pojazdu na te wymuszenia, w postaci czasowych przebiegów prędkości odchyla-
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nia i przyspieszenia poprzecznego, uzyskane podczas prób drogowych i będące 
wynikiem symulacji w programach PC-Crash i V-SIM. 

5.1. Jazda po okręgu 

W przypadku symulacji tej próby, wymuszenie zrealizowano za pomocą cza-
sowych przebiegów kąta obrotu koła kierownicy oraz stopnia nacisku na pedał 
przyspieszenia. Ponieważ nie było możliwości bezpośredniego wprowadzenia 
danych uzyskanych podczas prób drogowych, przebiegi zostały aproksymowane 
liniami prostymi, co jest przedstawione na ryc. 8. Pominięto nacisk na pedał ha-
mulca zasadniczego, ponieważ kierowca podczas przejazdu w zasadzie go nie 
używał. Współczynniki przyczepności przylgowej oraz ślizgowej przyjęto na 
poziomie 0,9. 

 
Ryc. 8. Aproksymacja przebiegów wymuszeń w przypadku jazdy po okręgu. 

 
Wynik symulacji w postaci przebiegu przyspieszenia poprzecznego w funk-

cji czasu przedstawia ryc. 9.  
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Ryc. 9. Zależność przyspieszenia poprzecznego od czasu dla jazdy po okręgu. Na wykres 
naniesiono przebiegi uzyskane z badań drogowych oraz z symulacji w programach  
PC-Crash i V-SIM dla różnych modeli styku ogumionego koła z jezdnią. 
 

5.2. „Test łosia” 

W przypadku symulacji testu „łosia” wymuszenie zostało zrealizowane jedy-
nie poprzez kąt obrotu koła kierownicy. Było to spowodowane brakiem większe-
go wpływu na wynik symulacji przebiegów nacisku na pedał przyspieszenia czy 
hamulca zasadniczego. Przebieg wymuszenia też został aproksymowany liniami 
prostymi (ryc. 10), współczynniki przyczepności przyjęto na poziomie 0,95. 

 
Ryc. 10. Aproksymacja przebiegu wymuszenia w przypadku „testu łosia”. 
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Wynik symulacji przedstawia ryc. 11. 
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Ryc. 11. Zależność przyspieszenia poprzecznego od czasu dla „testu łosia”. Na wykres 
naniesiono przebiegi uzyskane z badań drogowych oraz z symulacji w programach  
PC-Crash i V-SIM, dla różnych modeli styku ogumionego koła z jezdnią. 
 

6. Wnioski 

Można zaobserwować, że wartości przyspieszeń poprzecznych uzyskane 
podczas badań drogowych zostały odtworzone dość dobrze, zarówno za pomocą 
programu PC-Crash, jak i V-SIM. Zadowalające wyniki uzyskano przy każdym 
z dostępnych w programach modeli kół ogumionych. Wraz z upływem czasu 
symulacji pojawiają się nieco większe różnice między przebiegami rzeczywistymi 
a uzyskanymi z symulacji (ich charakter jest jednak nadal zachowany). Zostało to 
spowodowane nakładaniem się coraz większej liczby wymuszeń losowych, wy-
stępujących podczas drogowych badań samochodu. Ponadto, na pojawienie się 
różnic między przebiegami rzeczywistymi a symulowanymi wpływ miały: 
▪ liczne nierówności drogi, które w niektórych momentach mogły znacząco zafał-

szowywać uzyskiwane wyniki; szczególnie dotyczy to uzyskanych wartości 
przyspieszenia poprzecznego; 

▪ wrażliwość symulacji na parametryzację modelu opony; rzeczywiste parametry 
konkretnych opon badanego pojazdu nie są znane; 

▪ nieznajomość rzeczywistych momentów napędzających i hamujących, występu-
jących na poszczególnych kołach samochodu; 

▪ pominięcie rzeczywistej kinematyki zawieszeń i stabilizatora przechyłów; 
▪ niepewność danych oraz niepewność modelowania. 

W przypadku symulacji i rekonstrukcji wypadków drogowych, do których 
przeznaczone są użyte programy, przyjęte w programach uproszczenia są jak 
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najbardziej uzasadnione. Mimo tych uproszczeń możliwe jest uzyskanie zadowa-
lających wyników symulacji. Obydwa programy i użyte w nich trzy różne modele 
opon dają bardzo zbliżone wyniki. Przy symulacji „gwałtownych” manewrów 
dynamicznych należałoby jednak uwzględniać modele składowych układów po-
jazdu, takich jak układ napędowy, układ hamulcowy, kierowniczy itp. 
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APPLICATION OF PC-Crash AND V-SIM PROGRAMS  
IN SIMULATING „RALLY” DRIVING MANNER 

Abstract 
In a road accident the car frequently moves in a motion different from the steady motion. 
The simulations of vehicle motion, however, performed in accident reconstruction pro-
grams, are based chiefly on the results of road tests carried out according to valid stan-
dards. In such cases only linear ranges of the coefficients of tire cornering stiffness are 
actually used. For road accident reconstruction, however, it is often necessary to use their 
full range. The present paper deals with the manoeuvre of circular trajectory and the so-
called “moose” test, performed with rally racing rides of Subaru Impreza, which leads to 
entering non-linearities of tire characteristics. The simulations of road tests were done in 
PC-Crash and V-SIM programs. The vehicle responses obtained in calculations were 
compared with real ones. 
Key Words 
Computer simulation, PC-Crash, V-SIM, validation. 


