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WYBRANE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTU ROZWOJOWEGO
PT. „OPRACOWANIE METODYKI OCENY
SYSTEMU AUTOMATYCZNEGO POWIADAMIANIA
O WYPADKACH DROGOWYCH - ECALL”
W artykule przedstawiono wybrane aspekty realizacji projektu rozwojowego pt.
„Opracowanie metodyki oceny systemu automatycznego powiadamiania o wypadkach
drogowych – eCall”, który zakończył się w grudniu 2011 roku. Omówiono kluczowe dla
działania systemu aspekty związane z dokładnością oceny położenia geograficznego
pojazdu, poprawnością detekcji kolizji i poprawnością nawiązania połączenia z Centrum
Powiadamiania Ratunkowego. W artykule zaprezentowano wyniki analiz i pomiarów
wykonanych w ramach oceny dokładności statycznej powszechnie dostępnych, wybranych
odbiorników GPS. Omówiono pokrótce sposób działania algorytmu detekcji kolizji
i sposób transmisji danych i nawiązania połączenia głosowego z CPR.

SELECTED ASPECTS OF RUNNING THE DEVELOPMENT PROJECT
ENTITLED „DEVELOPING METHODOLOGY OF EVALUATING AUTOMATIC
SYSTEM OF NOTIFICATION ABOUT THE ROAD ACCIDENTS - ECALL”
The article presents selected aspects of running the development project entitled
„Developing methodology of evaluating automatic system of notification about the road
accidents - eCall”, which was completed in December 2011. The key aspects for the
system operation associated with the accuracy of evaluating geographical location of the
vehicle, correctness of detecting collision and making a connection with the Emergency
Notification Centre, have been described. The article presents results of the analyses and
measurements made to evaluate static accuracy of the commonly available, selected GPS
receivers. Described is the way the algorithm works to detect collision and the method of
data transmission as well as establishing voice connection with the ENC.
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1. Wprowadzenie
Od 1 stycznia 2015 roku wszystkie nowo-produkowane w Unii Europejskiej
samochody będą wyposażone w urządzenia pokładowe eCall. Początkowo ich liczba
będzie nieduża, ale będzie rosła i z upływem czasu wszystkie pojazdy poruszające się po
europejskich drogach będą wyposażone w urządzenia eCall. Przy liczbie ponad 416
tysięcy kolizji drogowych (w tym ponad 38 tysięcy wypadków) w 2010 roku, które miały
miejsce tylko na terenie Polski daje to bardzo dużą liczbę zgłoszeń, które będę napływały
do Centrów Powiadamiania Ratunkowego. Jeżeli założymy, że tylko co czwarta kolizja
będzie wymagała interwencji służb ratunkowych to będą one wzywane przez cały rok,
o każdej porze doby, średnio co 5 minut. Tak dużą liczbę zgłoszeń będą musiały
koordynować regionalne Centra Powiadamiania Ratunkowego (CPR). Wiedząc, że akcja
ratunkowa nie kończy się bezpośrednio po zgłoszeniu powoduje to, konieczność
wyposażenia tych centrów w odpowiedni, niezawodny system informatyczny. Pomoc
będzie wzywana za pośrednictwem sieci komórkowej, przez którą będzie wysyłany
komunikat MSD (minimalny zestaw danych – m. in. położenie geograficzne pojazdu, czas
zderzenia i numer VIN pojazdu) i nawiązywane następnie połączenie głosowe pojazdCPR.
Ostateczna ocena systemu uwzględniająca wydajność i niezawodność będzie możliwa
dopiero po jego pełnym wdrożeniu. Możliwa byłaby również ocena pilotażowego
wdrożenia (były już podejmowane takie próby w krajach UE), która powinna poprzedzać
uruchomienie wersji docelowej, polegająca na ocenie działania jednego z Centrów
Powiadamiania Ratunkowego, które rozpoczęłoby obsługę kilku urządzeń eCall
równocześnie. Newralgicznym problemem w takim przypadku będzie prawidłowość
obsługi pojedynczego zgłoszenia. W procesie tym będzie uczestniczyło urządzenie
nadawczo-odbiorcze zainstalowane w pojeździe oraz moduł nadawczo-odbiorczy
zainstalowany w CPR.
O poprawności działania układu urządzenie pokładowe – moduł nadawczo-odbiorczy
CPR, będą decydowały trzy czynniki:
1. Dokładność określenia położenia geograficznego pojazdu na podstawie systemu
nawigacji satelitarnej – odbiornika GPS zainstalowanego w urządzeniu pokładowym eCall.
2. Poprawność detekcji kolizji przez urządzenie pokładowe eCall.
3. Poprawność nawiązania, w ustalonym czasie, połączenia z centralą i przesłania
komunikatu MSD, a następnie zestawienia połączenia głosowego.
W ramach realizowanego w ITS projektu rozwojowego NR10-0016-06/2009 pt.
„Opracowanie metodyki oceny systemu automatycznego powiadamiania o wypadkach
drogowych - eCall” zaproponowano metody weryfikacji urządzenia pokładowego eCall.
Poniżej zostały opisane główne problemy związane z jego funkcjonowaniem.
2. Dokładność określenia położenia geograficznego pojazdu
Kluczowy element komunikatu MSD (Minimum Set of Data) wysyłanego przez
urządzenie eCall do Centrum Powiadamiania Ratunkowego stanowią współrzędne
geograficzne położenia pojazdu ustalone w momencie wysłania wiadomości (pozycja nr 4
w obrębie komunikatu).
Dane te pobierane są z odbiornika GPS (w przyszłości Galileo) stanowiącego element
urządzenia pokładowego eCall. Są one ważne z punktu widzenia nie tylko ułatwienia
określenia położenia geograficznego pojazdu w celu przyspieszenia rozpoczęcia akcji
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ratunkowej, ale także z punktu widzenia możliwości przyszłego odtworzenia przebiegu
wypadku. Dokładność ta jest szczególnie istotna w sytuacji, kiedy kolizja miała miejsce
np. nad brzegiem rzeki. Błędne określenie strony rzeki, na którym doszło do kolizji może
znacznie wydłużyć (w sytuacji, kiedy najbliższy most, przez który mogą przejechać
pojazdy służb ratunkowych, znajduje się wiele kilometrów od miejsca wypadku) czas
dojazdu na miejsce. W związku z tym dokładność wyznaczonych współrzędnych pojazdu
jest istotna i wymaga wykonania analizy.
System GPS jest używany do wyznaczania współrzędnych geograficznych miejsca
aktywacji urządzenia pokładowego eCall. System NAVSTAR GPS (NAVigation Satellite
with Time And Ranging Global Positioning System) jest satelitarnym, globalnym
systemem nawigacyjnym umożliwiającym pomiar czasu i odległości. Oferuje on
użytkownikom dwa rodzaje usług:
 SPS – Standardowy System Pozycyjny (Standard Positioning Service), który jest
ogólnodostępny dla każdego użytkownika, przy zachowaniu następujących wartości
maksymalnego błędu:
o 13 m - dla horyzontalnego określenia pozycji (z 95% prawdopodobieństwem),
o 22 m - dla wertykalnego określenia pozycji (z 95% prawdopodobieństwem),
o 337 ns błędu czasu rzeczywistego (Uniwersalnego Czasu Skoordynowanego UTC).
 PPS – Precyzyjny Serwis Pozycyjny (ang. Precise Positioning Service) dostępny dla
wyselekcjonowanych, głównie militarnych, użytkowników, zachowujący maksymalny
błąd w poziomie:
o 7,8 m - dla horyzontalnego określenie pozycji (z 95% prawdopodobieństwem),
o 8,7 m - dla wertykalnego określenia pozycji (z 95% prawdopodobieństwem),
o 10 ns błędu czasu rzeczywistego (Uniwersalnego Czasu Skoordynowanego UTC).
Wyznaczanie współrzędnych geograficznych przy użyciu jednego odbiornika GPS, jak
ma to miejsce w nawigacji samochodowej oraz, zgodnie z założeniami w systemie eCall,
jest obarczone błędami pomiarowymi o wartości nawet kilkunastu metrów. Na stosunkowo
małą dokładność składa się wiele czynników, które można pogrupować w następujące
kategorie:
 wpływ ośrodka w którym są propagowane fale z nadajnika GPS,
 błędy systemu,
 błędy geometrii, związane np. z nieprecyzyjnym rozmieszczeniem satelitów, czy
błędami odwzorowania powierzchni ziemi,
 wpływ zastosowanych urządzeń elektronicznych.
Jakość geometrycznej konstelacji satelitów jest charakteryzowana poprzez parametr
PDOP (Position Dilution Of Precision), którego wartość jest wysyłana do odbiornika GPS
w obrębie sentencji GSV zdefiniowanej w standardzie NMEA 0183. Istniejące rodzaje
parametrów DOP są następujące:
 GDOP – parametr zbiorczy, informujący o dokładności wyznaczonego położenia w 3
wymiarach i określonym czasie,
 HDOP – informuje o dokładności współrzędnych horyzontalnych,
 VDOP – informuje o dokładności współrzędnych wertykalnych,
 PDOP – informuje o dokładności uzyskanych współrzędnych przestrzennych oraz
o ilorazie błędu pozycji odbiornika GPS i błędu pozycji satelity,
 TDOP – informuje o dokładności współrzędnej czasowej.
Wartość współczynnika PDOP (Position Dilution of Precision) nie powinna
przekraczać wartości 6. Przyjmuje się, że dla wartości bliskich 1 rozmieszczenie satelitów
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zapewnia idealne warunki do pomiarów, które mogą być obarczone minimalnym,
świadomie pomijanym błędem. Wartości z zakresu 1-3 zapewniają bardzo dobre warunki
pozycjonowania, zakres 4-5 obejmuje warunki dobre, zaś wartości około 6 warunki słabe,
ale o tolerowalnym błędzie. Przyjmuje się, że wartości parametrów PDOP o wartościach
z zakresu 6-20 powodują wykonanie pomiarów o błędzie takiej wielkości, iż pomiar
powinien zostać odrzucony.
W celu określenia dokładności pozycjonowania systemu GPS w warunkach
rzeczywistych dokonano rejestracji długości i szerokości geograficznej. Pomiary
przeprowadzono dla dwóch rodzajów otoczenia – w terenie zabudowanym (z budynkami
o wysokości 2-4 pięter rozmieszczonymi w odległości 2-8 m od odbiornika) oraz na
otwartej przestrzeni, z dala od przeszkód terenowych.
Do rejestracji sygnału wykorzystano odbiornik GPS marki Altina (model GGM309U)
i Holux (model GR-213) z wbudowanym układem SIRFstar III charakteryzującym się:
 czułością odbiornika równą -159 dBm,
 możliwością wykrywania satelitów w czasie krótszym niż 1s (tzw. „gorący start”),
 obsługą sygnałów satelitarnych z systemów wspomagania SBAS (amerykańskiego
WAAS, azjatyckiego MSAS i europejskiego EGNOS) transmitujących poprawki
różnicowe w celu zwiększenia dokładności pomiarów,
 20-kanałowym odbiornikiem zdolnym do jednoczesnego przetwarzania sygnałów GPS
i SBAS.
W tabeli 1 zamieszczono, zadeklarowane przez producentów, specyfikacje techniczne
użytych odbiorników.
Tabela 1
Specyfikacja użytych odbiorników GPS
Table 1
GPS receivers specification

Parametr
Częstotliwość L1
Kodowanie C /A
Liczba kanałów (max)
Czułość

Pozycjonowanie
horyzontalne
Prędkość
Czas

Pozycjonowanie
horyzontalne
prędkość
EGNOS/WAAS
(geostacjonarne,
satelitarne systemy
transmisji poprawek
różnicowych)
Protokół transmisji

ALTINA GGM309U
HOLUX GR-213
Wartość / opis
Wartość / opis
1575,42 MHz
1575,42 MHz
1,023 MHz prędkości chipsetu
1,023 MHz prędkości chipsetu
20
20
Lokalizowanie: -144~-149 bBm,
brak danych
śledzenie: -155~-160 dBm
Bez DGPS (bez stacji referencyjnej)
5 do 25 metrów CEP
5 do 25 metrów CEP
(dla skuteczności 50 %)
(dla skuteczności 50 %)
0,1 m/s, bez SA
0,1 m/s, bez SA
1-o mikrosekundowa
1-o mikrosekundowa
synchronizacja z czasem GPS
synchronizacja z czasem GPS
DGPS (z użyciem stacji referencyjnej)
standardowo 1 do 5 metrów
standardowo 1 do 5 metrów
standardowo 0,05 m/s
< 2,2 m poziomo, przez 95 %
czasu

standardowo 0,05 m/s
< 2,2 m poziomo, przez 95 %
czasu;
< 5 m pionowo, przez 95 %
czasu

WGS-84

WGS-84 (możliwość zmiany)
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„Gorący start” (wszystkie
dane o satelitach
aktualne)
„Ciepły start” (brak
danych o efemerydach
satelitów)
„Zimny start” (brak
jakichkolwiek danych)
Relokalizacja
Protokół GPS
Dane wyjściowe GPS

Prędkość transmisji GPS

Przeciążenia
Limit wysokości
Limit prędkości

ALTINA GGM309U
Czas uruchamiania (średnie czasy)
2s

HOLUX GR-213
1s

38 s

38 s

50 s

42 s

0,1 s
Pozostałe dane
Domyślnie: NMEA 0183 v2.2 lub
SIRF binary
SIRF binary: pozycja, prędkość,
wysokość, status i kontrola.
NMEA 0183 v2.2: GGA, GSA,
GSV, RMC, VTG, GLL (VTG oraz
GLL są opcjonalnie)
Domyślnie: 4800, 8 bitów
danych,1 bit stopu, bez parzystości
dla NMEA
Mniej niż 4G
18 000 metrów
515 m/s

0,1 s
Domyślnie: NMEA 0183 v2.2
lub SIRF binary
SIRF binary: pozycja, prędkość,
wysokość, status i kontrola.
NMEA 0183 v2.2: GGA, GSA,
GSV, RMC opcjonalnie GLL,
VTG, ZDA
4800-domyślnie, 9600, 19200,
38400
Mniej niż 4G
18 000 metrów
515 m/s

Z punktu widzenia przydatności pomiarów GPS dla systemu eCall, najważniejszym do
przeanalizowania przypadkiem pomiarowym jest pozycjonowanie z wykorzystaniem
pojedynczego nieruchomego odbiornika, co pozwala na symulację aktywowania
urządzenia eCall po zderzeniu i wysłania komunikatu MSD wraz z wyznaczonymi
współrzędnymi geograficznymi miejsca zdarzenia drogowego. W tym celu przyjęto
następujące warunki pomiarowe:
 pomiary wykonywane przy lekkim zachmurzeniu,
 pomiar pierwszy w warunkach gęstej zabudowy,
 pomiar drugi w terenie niezabudowanym z dala od przeszkód,
 odbiorniki umieszczone na wysokości około 1 m, przy przedniej szybie samochodu,
 pomiar położenia odbiornika wykonywany przez 5 minut z częstotliwością 1 Hz.
Do obliczenia położenia odbiornika użyto tzw. Formuły Vincenta, umożliwiającej
obliczenie odległości między dwoma punktami na powierzchni Ziemi. Równanie to
pozwala na uzyskanie dokładności do 0,000015” kątowych, co odpowiada 5 mm w mierze
liniowej. Wykonane podczas analizy obliczenia bazują na modelu sferycznym zapewniając
dokładność około 0,3%.0020Następnie na podstawie różnicy między teoretycznym
położeniem odbiornika (wyznaczonym na podstawie mapy z dokładnością 0,2 m), a
położeniem określonym przez każdy z odbiorników sporządzono wykresy błędu pomiaru
szerokości (ΔN) i długości geograficznej (ΔE). Wykresy sporządzono dla położenia
wyznaczonego na podstawie trzech pomiarów (t = 3 s) i trzystu pomiarów (t = 5 min),
wykonanych oddzielnie dla terenu zabudowanego i niezabudowanego.
Jako pierwszy, wykonano pomiar w terenie zabudowanym. Wyznaczone na podstawie
mapy współrzędne punktu pomiarowego to 52,27067900o N i 21,019217o E. Poniżej
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znajdują się wykresy zmian współrzędnych zarejestrowanych przez odbiorniki dla t = 5
min.
W przypadku pomiaru współrzędnych w terenie zabudowanym wartości szerokości
i długości geograficznej zmieniają się w czasie, mimo stałego położenia odbiornika.
W odbiorniku firmy Altina dzieje się to w sposób ciągły, zaś marki Holux – skokowo, co
może świadczyć o uśrednianiu i kwantyzacji wyników pomiaru już na etapie wstępnego
przetwarzania wewnątrz odbiornika. Kolejne wykresy obrazują szeregi czasowe różnicy
szerokości i długości zmierzonych przez odbiorniki i ich wartości rzeczywistych wartości
wyznaczonych przy użyciu mapy.

Rys. 1. Wykres zmiany zarejestrowanej szerokości geograficznej w czasie – w terenie
zabudowanym
Fig. 1. Chart for change in longitude that was registered in given time – urban area of latitude
in the time – in urban area

Rys. 2. Wykres zmiany zarejestrowanej długości geograficznej w czasie – w terenie
niezabudowanym
Fig. 2. Chart for change in longitude that was registered in given time – urban area
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Rys. 3. Szereg czasowy błędu pomiaru szerokości (Δ N) wyrażony w metrach
Fig. 3. Time series with measurement error of latitude (ΔN) given in meters

Rys. 4. Szereg czasowy błędu pomiaru długości geograficznej (ΔE) wyrażony w metrach
Fig. 4. Time series with measurement error of longitude (ΔN) given in meters

Maksymalne błędy pomiaru szerokości geograficznej były równe 6,7 m dla odbiornika
Altina i 3,7 m dla odbiornika Holux, zaś długości geograficznej 10,1 m i 3,7 m
odpowiednio dla odbiorników Altina i Holux. Kolejne wykresy przedstawiają wyniki
pomiarów wyrażone w metrach wraz z zaznaczonymi odchyleniami standardowymi.

67

Transport Samochodowy 2-2012

Rys. 5. Błąd pomiaru szerokości (ΔN) i długości (ΔE) geograficznej odbiorników Altina i Holux –
wartość średnia dla trzech pomiarów
Fig. 5. Measurement error of latitude (ΔN) and longitude (ΔE) from Altina and Holux receivers –
mean value for three measurements

Rys. 6. Błąd pomiaru szerokości (ΔN) i długości (ΔE) geograficznej odbiorników Altina i Holux –
wartość średnia dla trzystu pomiarów
Fig. 6. Measurement error of latitude (ΔN) and longitude (ΔE) from Altina and Holux receivers –
mean value for three hundred measurements

Średnie wartości błędów
przedstawiono w tabeli 2.

pomiaru

oraz
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Table 2
Zestawienie wartości błędów i odchyleń standardowych (teren zabudowany)
Table 2
Error values and standard deviation summary (urban area)

t=3s
t = 5 min.

Odbiornik Altina
Średnia:
-2,94
Odchylenie stand.:
0,06
Średnia:
0,83
Odchylenie stand.:
2,78

Odbiornik Holux
8,65
-2,55
0,1
0,00
-2,63
3,07
5,91
1,98

2,73
0,00
-2,99
2,02

Zgodnie z oczekiwaniami, w pomiarach dla punktu znajdującego się w ternie gęsto
zabudowanym zanotowano wysokie wartości odchylenia standardowego, które świadczą
o dużym zróżnicowaniu wartości pomiarowych. Jest to widoczne na przedstawionych
powyżej wykresach.
Drugi pomiar został wykonany w terenie niezabudowanym w miejscu o współrzędnych
52,270836o N i 21,021094o E. Poniżej znajdują się wykresy zmian współrzędnych
rejestrowanych przez odbiorniki dla t = 5 min:

Rys. 7. Wykres zmian zarejestrowanych wartości szerokości geograficznych w funkcji czasu –
pomiary w terenie niezabudowanym
Fig. 7. Chart for change in latitude that was registered in given time – measurements for non-urban
area
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Rys. 8. Wykres zmian zarejestrowanych wartości długości geograficznych w funkcji czasu –
pomiary w terenie niezabudowanym
Fig. 8. Chart of longitude values that were registered in given time – measurements for urban area

Teren niezabudowany dzięki wykluczeniu zjawiska wielodrożności sygnału stwarza
znacznie korzystniejsze warunki do pomiarów o wyższych dokładnościach. Dzięki
charakterystyce przetwarzania danych odbiornik Holux wyznaczył stałą w czasie wartość
długości i szerokości geograficznej. Ich zmiany dla danych z odbiornika Altina też wydają
się niewielkie. Kolejne wykresy obrazują szeregi czasowe różnicy szerokości i długości
zarejestrowanych przez odbiorniki i ich wartości wyznaczonych przy użyciu mapy.

Rys. 9. Szereg czasowy błędu pomiaru szerokości (ΔN)
Fig. 9. Time series with measurement error of latitude (ΔN)
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Rys. 10. Szereg czasowy błędu pomiaru długości geograficznej (ΔE)
Fig. 10. Time series with measurement error of longitude (ΔE)

Podczas pomiaru w terenie otwartym maksymalne błędy pomiaru szerokości
geograficznej były równe 4,3 m i 2,3 m, odpowiednio dla odbiorników Altina i Holux oraz
5,9 m i 3,3 m podczas pomiaru długości geograficznej. Kolejne wykresy przedstawiają
wyniki pomiarów wyrażone w metrach wraz z zaznaczonymi odchyleniami
standardowymi.

Rys. 11. Błąd pomiaru szerokości (ΔN) i długości (ΔE) geograficznej odbiorników Altina i Holux
– wartość średnia dla trzech pomiarów
Fig. 11. Measurement error of latitude (ΔN) and longitude (ΔE) from Altina and Holux receivers –
mean value for three measurements
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Rys. 12. Błąd pomiaru szerokości (ΔN) i długości (ΔE) geograficznej odbiorników Altina i Holux
– wartość średnia dla trzystu pomiarów
Fig. 12. Measurement error of latitude (ΔN) and longitude (ΔE) from Altina and Holux receivers –
mean value for three hundred measurements

Średnie wartości błędów pomiaru oraz wartości odchyleń standardowych znajdują się
w tabeli 3.
Tabela 3
Zestawienie wartości błędów i odchyleń standardowych (teren niezabudowany)
Table 3
Error values and standard deviation summary (non urban area)

t=3s
t = 5 min.

Odbiornik Altina
Średnia:
Odchylenie stand.:
Średnia:
Odchylenie stand.:

Odbiornik Holux
-4,30
5,78
0,06
0,10
-3,68
5,02
0,31
0,25

-2,30
0,00
-2,30
0,00

3,32
0,00
3,32
0,00

Jak widać, w przypadku pomiaru w terenie niezabudowanym, uzyskano niewielkie
wartości odchylenia standardowego świadczące o wysokiej dokładności zebranych przez
odbiorniki danych.
3. Poprawność detekcji kolizji
Współczesne samochody wyposażane są w coraz bardziej zaawansowane systemy
bezpieczeństwa biernego i czynnego. Należy do nich system poduszek powietrznych
uruchamianych podczas zderzeń. Uruchomienie poduszki następuje, w warunkach
wysokiego przyspieszenia, podczas kolizji pojazdu. Wartość przyspieszenia jest
analizowana na bieżąco przez sterownik poduszek. Proces uruchamiana poduszki
72

Wybrane aspekty realizacji…

następuję dwu-etapowo, tj. początkowo wyzwalane jest tzw. polecenie „Wakeup”
a następnie uruchamiany jest algorytm, w wyniku działania którego następuje lub nie
następuje uruchomienie poduszki powietrznej [4]. Polecenie „Wakeup” („Enable”) jest
aktywowane w sytuacji, kiedy przyspieszenie pojazdu mieści się w przedziale -1 g do -2 g,
gdzie g – jest wartością przyspieszenia ziemskiego (rys. 13).

Rys. 13. Schemat procesu uruchamiania poduszki powietrznej [4]
Fig. 13. Scheme of airbag deployment [4]

W przypadku większości sterowników poduszek do aktywowania polecenia „Wakeup”
wymagane jest, aby wektor przyspieszenia był skierowany wzdłuż podłużnej osi pojazdu
(lub pod kątem nie większym niż 30 względem tej osi) i miał wartość ujemną, podobnie
jak przy hamowaniu, jednak pewna grupa sterowników aktywuje to polecenie również
w przypadku dodatniego przyspieszenia, przy uderzeniu w tył pojazdu. W przypadku
zderzenia bocznego również aktywowany jest algorytm detekcji wypadku. Podstawową
wielkością uwzględnianą w procesie decyzyjnym aktywowania poduszek powietrznych
jest wartość zmiany prędkości pojazdu wzdłuż osi pojazdu mierzona w założonym okresie
czasu, stanowiąca przyspieszenie działające na pojazd:
a = -ΔV/Δt
Mimo coraz bardziej zaawansowanych systemów poduszek powietrznych zdarzają się
przypadki, kiedy poduszki nie zostają uruchomione mimo, że doszło do poważnego
wypadku. Jest to spowodowane ograniczoną liczbą informacji jakie docierają do
sterownika poduszek, a także różnorodnością i złożonością sytuacji, które występują
w rzeczywistości. Ponadto sterownik uruchamiając poduszki działa antycypacyjnie
(predykcyjnie) oceniając rozwój wypadku na podstawie krzywej przyspieszenia. Tylko
odpowiednio wczesne uruchomienie poduszek już wtedy, kiedy rozpoczyna się ruch ciała
pasażera spowodowany nagłym spowolnieniem pojazdu, może zmniejszyć skutki
zderzenia.
W rzeczywistych warunkach drogowych dochodzi do złożonych, często wielokrotnych,
trudnych do przewidzenia w skutkach kolizji pojazdów, jednak jak wynika z raportu
opublikowanym w 2009 roku przez amerykańską Narodową Agencję Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego (NHTSA) największy udział w ogólnej liczbie zdarzeń drogowych
miały kolizje jednokrotne pojazdu z pojazdem i stanowiły one 65% wszystkich zdarzeń
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w latach 1997-2005. Wielokrotne kolizje pojazdu z pojazdem stanowiły 35% ogólnej
liczby kolizji.
Na rysunku 14 przedstawiono zderzenie boczne samochodów osobowych Ford Crown
Victoria i Ford Tempo, a na rysunku 15 przyspieszenie działające na pierwszy z nich.

Rys. 14. Zderzenie boczne samochodów osobowych
Fig. 14. Side impact of passanger car

Do oceny prawdopodobieństwa zaistnienia wypadku o założonym poziomie natężenia
służy skala MAIS. Abbreviated Injury Scale (AIS) jest anatomiczną, powszechnie
stosowaną skalą oceny siły wypadku drogowego, która mogłaby być stosowana przez
centra CPR do oceny zdarzenia drogowego. Skala została po raz pierwszy zastosowana
w 1969 roku. Od tego czasu była wielokrotnie weryfikowana i aktualizowana. Jest ona pod
stałym nadzorem Stowarzyszenia Doskonalenia Medycyny Transportu (Advancement of
Automotive Medicine). Wskaźnik MAIS jest maksymalną wartością AIS zarejestrowaną
podczas wypadku drogowego dla wszystkich uczestników. W tabeli 4 zawarte są skrócone
opisy skutków wypadku w odniesieniu do wartości AIS.

Rys. 15. Wykres przyspieszenia działającego na samochód Crown Victoria
Fig. 15. Chart of acceleration acting on Crown Victoria car
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Na rysunku 16 przedstawiono wykresy obrazujące prawdopodobieństwo wystąpienia
wypadku, o skutkach opisanych w tabeli 4, w funkcji wartości parametru DeltaV (gdzie
DeltaV jest zmianą wartości prędkości w jednostce czasu wyrażoną w milach na godzinę).
Zmiana prędkości może być obliczana na podstawie wartości przyspieszenia
zarejestrowanych przez, mierzące przyspieszenie w dwóch prostopadłych kierunkach,
akcelerometry systemu poduszek powietrznych samochodu. Należy jednak pamiętać, że
wartość prędkości jest wyznaczana, w ten sposób, z dokładnością do stałej. Prędkość jest
bowiem wyznaczana jako ∫adt.
Tabela 4
Charakterystyka wypadku wraz z odpowiadającą jej wartością AIS
Table 4
Crash characteristic with corresponding AIS value
Wartość AIS
0
1
2
3
4
5
6

Charakterystyka wypadku
Bez obrażeń
Drobny
Umiarkowany
Poważny
Ciężki
Krytyczny
Najcięższy/śmiertelny

Rys. 16. Wykres prawdopodobieństwa wystąpienia wypadku drogowego o wartości AIS 3+
w funkcji wartości parametru DeltaV
Fig. 16. Chart for crash probability with a value of AIS 3+ in DeltaV parameter function

Maksymalna wartość obciążeń powodujących obrażenia jest zależna od czasu trwania
obciążenia i kierunku działania. W ogólnym przypadku wartości te są następujące [3]:
 przyspieszenie głowy < 75g,
 wartość współczynnika Head Injury Criteria (HIC) dla głowy < 700 – obliczana na
podstawie dodatkowych zależności matematycznych,
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 siła działająca na kark: punktowo – 4500 N, moment zginający 310 Nm, siła
rozciągająca 125 N,
 przyspieszenie klatki piersiowej < 60 g,
 odkształcenie klatki piersiowej < 65 mm,
 obciążenie nóg < 10 kN.
Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych uruchomienie
poduszek powietrznych musi nastąpić przy przyspieszeniach nie mniejszych niż
równoważne zderzeniu przy 23 km/h (14 mph) z barierą, lub zbliżonych do uzyskiwanych
przy uderzeniu w zaparkowany samochód podobnego rozmiaru, przy uderzeniu czołowym
przy około dwa razy większej prędkości niż w przypadku zderzenia z barierą. Regulacje
międzynarodowe w zakresie progów przyspieszenia, przy których są uruchamiane
poduszki, są opracowywane głównie w wyniku realizacji projektów, częściej jako wyniki
prac badawczo-rozwojowych niż wyniki oparte na obliczeniach związanych
z uwarunkowaniami technologicznymi.
W rzeczywistych warunkach drogowych zdarzają się również przypadki
niepotrzebnego uruchomienia poduszek powietrznych. Może się to zdarzyć np. podczas
uderzenia podwozia pojazdu w znajdującą się na drodze niewielkich wymiarów
przeszkodę. W celu zmniejszenia liczby zdarzeń polegających na niepotrzebnym
uruchomieniu poduszek analizę zmniejszenia prędkości pojazdu prowadzi się
w odpowiednim przedziale czasu, jak to zostało pokazane na wykresie z normy SAE J2431
(rys. 17). Wykres zawiera dwie krzywe. Ciągła krzywa reprezentuje zderzenia
samochodów nie wyposażonych w dodatkowe akcesoria montowane przed przednim
zderzakiem samochodu, popularne szczególnie w amerykańskich wersjach samochodów.
Na wykresie widoczne jest strefa poważnych wypadków, wypadków o umiarkowanych
skutkach i strefa, dla której nie są uruchamiane poduszki powietrzne. Zaznaczono również
strefę, w przypadku której poduszki powietrzne są uruchamiane lub nie są uruchamiane
a decydują o tym dodatkowe czynniki analizowane w połączeniu z wartością
przyspieszenia.

Rys. 17. Wykres progowych wartości ΔV w funkcji czasu
Fig. 17. Threshold values of ΔV in time function
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W celu weryfikacji działania algorytmu detekcji wypadku urządzenia eCall,
zaproponowanego w ramach realizowanego w ITS projektu „Opracowanie metodyki oceny
systemu automatycznego powiadamiania o wypadkach drogowych - eCall”, zbudowano
stanowisko pomiarowe pokazane na rysunku 18.
Na wózku, poruszającym się po pionowo zamocowanych stalowych prowadnicach,
umieszczono akcelerometr ADXL 150 (tab. 5) oraz sterownik poduszki powietrznej typu
6Q0909601, instalowany w seryjnie produkowanych pojazdach grupy Volkswagen (na
przykład VW Golf,VW Polo, Seat Leon) (rys. 20). Akcelerometr jest zasilany przy użyciu
zasilacza laboratoryjnego napięciem 5V.
Tabela 5
Podstawowe dane techniczne akcelerometru ADXL 150
Table 5
Basic technical parameters for ADXL 150 accelerometer
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Nazwa parametru
Zakres pomiarowy
Nieliniowość
Poziom szumów
Zakres dopuszczalnych temperatur
Dryft temperaturowy (zmiana
wskazywanej wartości przyspieszenia
pod wpływem zmiany temperatury)

Wartość/opis
±50g lub ±25g
0,2% zakresu pomiarowego
1 mg/√Hz
minimalna -40°C; maksymalna 85°C
0,2g dla zmiany temp. między 25°C
a temperaturą minimalną lub maksymalną

Rys. 18. Widok ogólny stanowiska eCall
Fig. 18. General view of the eCall installation
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Na wyjściu akcelerometru pojawia się sygnał napięciowy proporcjonalny do wartości
przyspieszenia. Sygnał z akcelerometru przesyłany jest do urządzenia Data Translation
9816, z przetwornikiem analogowo-cyfrowym i transmituje dane do komputera PC przy
użyciu złącza USB (rys. 19).

Rys. 19. Urządzenie Data Translation 9816 (źródło: Strona internetowa www.elmark.com.pl)
Fig. 19. Data Translation 9816 device (source: www.elmark.com.pl)

Stanowisko jest również wyposażone w cyfrowy oscyloskop RIGOL DS1102E
o częstotliwości próbkowania 1 GS/s, paśmie 100 MHz, rozdzielczości od 2mV/działkę do
10V/działkę (dla 8-u bitów). Dane są przetwarzane przy użyciu programu DT Scope
umożliwiającego akwizycję i wizualizację danych pomiarowych. Założono częstotliwość
próbkowania równą 5kHz. Do zasilania akcelerometru pomiarowego i sterownika
poduszek powietrznych zastosowano zasilacz DF173005C przystosowany do pracy ciągłej
przy pełnym obciążeniu. Zakres napięcia wyjściowego zasilacza był równy 0-30V przy
maksymalnym natężeniu równym 3A. Napięciowy współczynnik stabilizacji zasilacza jest
równy CV≤1 x 10-4 + 1mV i CC≤2 x 10-3 + 1mA, zaś współczynnik obciążeniowy jest
równy CV≤1 x 10-4 + 2mV, CC≤2 x 10-3 + 2mA. Dane pomiarowe były przetwarzane na
komputerze przenośnym DELL LATITUDE CP M233CT.

Rys. 20. Sterownik poduszek powietrznych zainstalowany na stanowisku badawczym
Fig. 20. Airbag controller mounted in the research installation

Badania wykonywano podnosząc suwak na założoną wysokość i opuszczając ruchem
swobodnym. Suwak z zamocowanym sterownikiem opadał pod wpływem przyspieszenia
ziemskiego. Upadek był amortyzowany przez wymienne elementy sprężyste o różnej
grubości i sztywności. Prędkość uderzenia była regulowana przez zmianę wysokości na
jaką był podnoszony suwak. Konstrukcja stanowiska pozwoliła na otrzymanie
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przyspieszeń zbliżonych do spadku swobodnego, dzięki czemu zachowana została
powtarzalność pomiarów. Regulację długości trwania zdarzenia i występujących w jego
czasie przeciążeń wykonywano za pomocą wymiennych podkładów, wykorzystując
materiały o różnych charakterystykach mechanicznych i grubości.
Dla każdego pomiaru wykonany został pomiar przyspieszenia w momencie bliskim
uderzeniu. Wykonano w ten sposób serię pomiarów, których przykładowe wyniki,
w odniesieniu do wartości przyspieszenia ziemskiego (g), pokazano na rysunkach 21 i 22.

Rys. 21. Wykres wartości przyspieszenia przy upadku suwaka z wysokości 0,5 m i grubości
materiału sprężystego 21 cm
Fig. 21. Chart of acceleration value in the case of slider fall from the 0,5m height and 21 cm elastic
material thickness

Przy użyciu opisanego stanowiska badawczego wykonano serię pomiarów,
w przypadku których zmieniana była wysokość, na którą podnoszono suwak i długość
drogi hamowania. Na podstawie wyników pomiarów opracowano charakterystykę,
wspomnianego wcześniej, sterownika poduszki powietrznej typu 6Q0909601.

Rys. 22. Wykres wartości przyspieszenia przy upadku suwaka z wysokości 1,7 m i grubości
materiału sprężystego 16,5 cm
Fig. 22. Chart of acceleration value in the case of slider fall from the 1,7 m height and 16,5 cm
elastic material thickness
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Wyniki pomiarów przedstawia rysunek 23. Grupę punktów przedstawiających wartość
przyspieszenia i czasu zderzenia, w przypadku których nastąpiło uruchomienie poduszki
powietrznej oddzielono od grupy punktów, w przypadku której nie została uruchomiona
poduszka. Krzywa ta została uzyskana metodą najmniejszych kwadratów na postawie
wyników pomiarów przeprowadzonych w ramach projektu rozwojowego. Opisano ją
następującym równaniem:
y = -110,09x2 + 38,849x+0,6578
4. Teletransmisja danych i nawiązanie połączenia głosowego z CPR
W systemie eCall zastosowana będzie metoda transmisji danych „w kanale głosowym”,
to znaczy, że oba wykorzystywane w tym systemie strumienie, tj. sygnały mowy oraz dane
(komunikat MSD zawierający minimalny zestaw danych, a także komunikaty sterujące)
przesyłane będą przy wykorzystaniu infrastruktury telekomunikacyjnej (komórkowej)
w tym samym kanale głosowym. W związku z powyższym, z punktu widzenia operatora
sieci telekomunikacyjnej, cały strumień informacji powiązany z systemem eCall będzie
przesyłany przez sieć jako „klasyczne” połączenie głosowe.

Rys. 23. Wykres przedstawiający wyniki serii pomiarów wykonanych przy użyciu stanowiska
suwakowego: ● - warunki, w przypadku których nastąpiło wyzwolenie poduszki,
▲ - warunki, w przypadku których nie nastąpiło wyzwolenie poduszki
Fig. 23. Measurements registered on slider installation: ● – conditions without airbag deployment,
▲ – conditions with airbag deployment

Zatem połączenie w systemie eCall, z punktu widzenia operatora i infrastruktury,
będzie dla sieci komórkowej transparentne, to znaczy podczas transmisji w systemie eCall
z technicznego punktu widzenia przesyłane będą sygnały mowy.
W tym celu stosowane będą te same procedury i wykorzystywane będą te same zasoby
sieciowe operatorów sieci komórkowych, które byłyby niezbędne dla obsługi dwóch
abonentów rozmawiających ze sobą za pośrednictwem telefonu komórkowego.
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W dwukierunkowym
łańcuchu
transmisji
eCall
najbardziej
odpowiedzialne
i skomplikowane technicznie funkcje pełnią dwa skrajne elementy – urządzenie pokładowe
eCall i moduł nadawczo-odbiorczy w Centrum Powiadamiania Ratunkowego.
Transmisja danych w kanale głosowym jest zadaniem złożonym. Kodery mowy są
projektowane w taki sposób, aby możliwie najlepiej dopasować ich charakterystykę do
kodowania ludzkiego głosu. Z drugiej strony właściwości strumienia danych są skrajnie
różne od sygnałów mowy. Zatem próba bezpośredniej transmisji danych przy użyciu
kodera mowy będzie skutkować wyraźnymi zniekształceniami odebranego sygnału, często
nawet uniemożliwiającymi odtworzenie strumienia nadanego przy zachowaniu
dopuszczalnej wartości błędów transmisji. W celu częściowego wyeliminowania tego
problemu, dla potrzeb systemu eCall, wykorzystano rozwiązanie zwane „in-band modem”
w wariancie zaproponowanym przez amerykańską firmę Qualcomm i zatwierdzone przez
3GPP w stosownych specyfikacjach [1]. Rozwiązanie to sprowadza się do implementacji
w torze nadawczo-odbiorczym systemu eCall pary modemów, które będą działały w trybie
pełnego dupleksu. Tryb pełnego dupleksu, w jakim będą działały oba modemy oznacza, że
każdy z tych modułów będzie pełnił zarówno funkcje nadawcze, jak i odbiorcze. Dzięki
wykorzystaniu odpowiednich algorytmów przetwarzania sygnałów umożliwiają one pewną
transmisję Minimalnego Zestawu Danych z urządzenia pokładowego eCall do urządzenia
nadawczo-odbiorczego w CPR, w kanale głosowym zestawionym przez operatora
komórkowego na potrzeby obsługi wywołania alarmowego eCall. Z kolei modem pod
stronie CPR będzie stanowił nadajnik dla tzw. łącza „w dół” oraz odbiornik dla tzw. łącza
„w górę”. Takie rozwiązanie umożliwia transmisję danych przy użyciu większości
powszechnie wykorzystywanych koderów mowy z bardzo niewielkimi zniekształceniami.
Dodatkowo zapewnione są dostatecznie duże prędkości transmisji, pozwalające na
spełnienie kryteriów czasowych stawianych w systemie eCall [5]. Najważniejszym z nich
jest konieczność dostarczenia pakietu MSD do Centrum Powiadamiania Ratunkowego
w czasie nie dłuższym niż 4 sekundy [2].

Rys. 24. Architektura systemu eCall z uwzględnieniem elementów typowych dla techniki
in-band modem
Fig. 24. eCall system architecture with included typical elements for in-band modem
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Ogólny schemat architektury telekomunikacyjnej systemu eCall, z uwzględnieniem
elementów charakterystycznych dla techniki in-band modem przedstawiono na rysunku 1.
Na rysunku 24 pokładowe urządzenie eCall oraz moduł nadawczo-odbiorczy w CPR.
W przypadku tych modułów zaznaczono dwa równoległe tory, które symbolizują oba
obsługiwane strumienie – mowy i danych. Strumień danych reprezentowany jest przez tor
zawierający modem, natomiast strumień mowy symbolizuje tor oznaczony jako „Mikrofon
głośniki”.
Od momentu nawiązania połączenia alarmowego odbiornik w urządzeniu pokładowym
eCall rozpoczyna proces ciągłego nasłuchu sygnałów pochodzących z wyjścia dekodera
mowy. Po otrzymaniu ze strony CPR żądania nadania bloku MSD, urządzenie eCall
zostaje podłączone do wejścia kodera mowy. Wówczas zostaje zainicjowana procedura
związana z wysłaniem MSD, natomiast sygnał przenoszący rozmowę (między osobą
znajdującą się w pojeździe a dyspozytorem) zostaje na czas transmisji MSD zagłuszony
w celu zapobieżenia wzajemnego zakłócania się strumieni mowy i danych.
5. Podsumowanie
Analiza błędów występujących przy wyznaczaniu pozycji z użyciem systemu GPS
pozwala stwierdzić, iż w przypadku działania systemu eCall dokładność współrzędnych
zmierzonych zarówno w terenie wysoko zabudowanym, jak i niezabudowanym jest
wystarczająca dla potrzeb powiadomienia służb ratunkowych o dokładnym miejscu
zdarzenia drogowego. Znacznie większym problemem jest możliwość określenia położenia
pojazdu w przypadku terenów górskich i zalesionych, w przypadku których liczba
jednocześnie dostępnych satelitów jest znacznie ograniczona. Wraz ze zmniejszeniem ich
liczby rośnie błąd pomiaru. Na niektórych terenach konieczne jest w związku z tym
budowanie stacji referencyjnych poprawiających jakość lokalizacji.
Ze względu na brak możliwości przeprowadzenia kalibracji urządzeń eCall w zakresie
dostosowania algorytmu wyzwalania wypadku do rodzaju pojazdu, w którym to
urządzenie będzie zainstalowane, konieczne jest zastosowanie predefiniowanych progów
przyspieszenia, przy których aktywowany będzie alarm. Dostatecznym parametrem
umożliwiającym prawidłowe uruchomienie modułu nadawczo-odbiorczego urządzenia
eCall jest V analizowany w odpowiednich przedziałach czasu. Korzystne byłoby również
uwzględnienie dodatkowych informacji, pochodzących na przykład z sieci CAN pojazdu,
takich jak prędkość liniowa i kątowa pojazdu, tj. danych przetwarzanych na potrzeby
systemu ESP.
Zgodne z harmonogramem czasowym, założonym w systemie eCall, przesyłanie
danych do CPR może być zrealizowane przy użyciu technologii „in-band” polegającej na
transmisji w kanale głosowym. Dzięki zastosowaniu odpowiednio przystosowanych
modemów możliwe jest przesyłanie danych przy użyciu niezmodyfikowanej infrastruktury
sieci telefonii komórkowej, co przyczyni się do obniżenia kosztów wdrożenia systemu.
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