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Streszczenie 
 

W artykule przedstawiono analizę możliwości wspomagania rekonstrukcji 

wypadków przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania. Ze względu na 

rozległość tematu – autorzy zdecydowali się na zawężenie prezentowanej analizy do 

programów, które zostały opracowane w Polsce.  

W pierwszej części artykułu przypomniano klasyfikację programów ze względu 

na stopień ich złożoności i zakres zastosowania. w drugiej części scharakteryzowano 

programy wspomagające rekonstrukcję opracowane przez polskich twórców 

oprogramowania. Charakterystykę programów ukierunkowano na wyeksponowanie 

możliwości wspomagania rekonstrukcji zdarzeń drogowych ze szczególnym 

uwzględnieniem problematyki rekonstrukcji w ubezpieczeniach komunikacyjnych.  

 

1. Wstęp 
 

Szybki rozwój dziedziny, jaką jest informatyka sprawił, że grono specjalistów 

zajmujących się problematyką wypadków drogowych uzyskało szeroki dostęp do 

specjalistycznego oprogramowania wspomagającego ich pracę. z kolei 

interdyscyplinarność i złożoność tej problematyki wymusiła powstanie ścisłej 

specjalizacji programów, obejmujących często zakresem swojego zastosowania tylko 

jedną z dyscyplin składających się na dziedzinę rekonstrukcji, a niekiedy tylko jej 

fragment. Taki stan rzeczy zaowocował wyodrębnieniem się dwóch zasadniczych grup 

programów: programów specjalizowanych, o wąskim zakresie zastosowania (np. 

programy do przekształceń fotogrametrycznych, analizy czasowo-przestrzennej) oraz 

programów uniwersalnych (komplementarnych), starających się obejąć zakresem swojego 

zastosowania całą dziedzinę rekonstrukcji zdarzeń drogowych.  w praktyce drugą grupę 

stanowią programy symulacyjne (ruchu i zderzeń pojazdów) zintegrowane często 

z narzędziami umożliwiającymi analizę: fotogrametryczną, biomechaniczną (obrażenia 

uczestników zdarzenia), reakcji psychomotorycznej, czy analizę widoczności. 

W niniejszej pracy, do opisu i analizy możliwości wspomagania rekonstrukcji 

wypadków przyjęto klasyfikację programów zaproponowaną przez W. Wacha z IES 

w Krakowie (por. Praca zbiorowa, „Wypadki drogowe. Vademecum biegłego sądowego” 

rozdz. 11. Wydawnictwo IES Kraków 2006, Wydanie II zmienione). Przy ogólnej 

klasyfikacji programów wymieniono programy, z którymi można się spotkać na polskim 

rynku. Szczegółową analizę możliwości wspomagania rekonstrukcji wypadków zawężono 

do opisu programów, które zostały opracowane w Polsce. Zaprezentowaną analizę 

uzupełniono o przykłady praktycznego wykorzystania omówionych programów 

w odniesieniu do problematyki rekonstrukcji w ubezpieczeniach komunikacyjnych.  



 

2. Klasyfikacja programów 
Do usystematyzowania opisu programów przyjęto klasyfikację zaproponowaną w [1].  

Jako kryterium opisu (systematyzacji) przyjęto stopień złożoności i zakres zastosowania 

programu. 

 

2.1. Programy rysunkowe 
 

Programy rysunkowe przeznaczone są przede wszystkim do tworzenia szkiców 

sytuacyjnych (zobrazowanie środowiska ruchu). Niektóre z programów rysunkowych 

zostały wyposażone dodatkowo w narzędzia pozwalające na przeprowadzenie analizy 

porównawczej uszkodzeń. Analiza może być przeprowadzona w oparciu o dokumentację 

fotograficzną (metoda superpozycji transparentnej) i/lub z wykorzystaniem wektorowych 

sylwetek pojazdów zaimportowanych do programu z zewnętrznej biblioteki sylwetek 

pojazdów. Do tej grupy programów należą m.in.: 

 Easy Street Draw (Trancite Logic Systems, USA). 

 PC-Draw (DSD Dr. Steffan Datentechnik, Austria). 

 Plan (Cyborg Idea, Polska). 

 SmartCrash (Visual Statement Inc, Kanada). 

 

2.2. Programy do fotogrametrii 
 

Programy należące do tej grupy pozwalają na wykonanie płaskich (2D) 

i przestrzennych (3D) przekształceń fotogrametrycznych. w przypadku programów typu 

2D, wykonywane jest przekształcenie płaszczyzny odwzorowanej w rzucie środkowym 

(perspektywie) na jej rzut równoległy. Pozwala ono przetworzyć np. widoczny na zdjęciu 

wykonanym z perspektywy stojącego człowieka fragment ulicy z widocznymi na niej 

śladami hamowania, zarzucania, rycia, rozbitego szkła itp. na widok z góry. Po takim 

przekształceniu zachowane są wszystkie proporcje wymiarów wzdłużnych oraz 

poprzecznych. w przypadku programów z możliwością przekształceń przestrzennych (3D) 

dodatkowo istnieje możliwość tworzenia modeli przestrzennych (np. przestrzenny model 

uszkodzeń pojazdu) na podstawie dokumentacji fotograficznej obiektu wykonanej 

z różnych stron (ujęć). Możliwa jest również analiza śladów w terenie o zmiennym 

nachyleniu. Opis techniki wykonywania dokumentacji fotograficznej oraz sposobów jej 

przetwarzania można znaleźć w [2]. Do tej grupy programów możemy zaliczyć m.in.: 

 HawkEye (Visual Statement Inc, Kanada). 

 PC-Rect (DSD Dr. Steffan Datentechnik, Austria). 

 PhotoModeler Pro (Eos Systems Inc., Kanada). 

 

2.3. Programy do analizy czasowo-przestrzennej 
 

Analiza czasowo-przestrzenna przebiegu wypadku (kolizji) oraz możliwości jego 

uniknięcia, może być znacząco ułatwiona przy wykorzystaniu programów 

przedstawiających zależności pomiędzy czasem, drogą i prędkością uczestników w formie 

wykresów. Programy tego typu pozwalają na szybką i łatwą wielowariantową analizę 

z uwzględnieniem np. różnych współczynników przyczepności, z założeniem różnych 



prędkości ruchu jednego z uczestników (najczęściej tego, który wywołał stan zagrożenia) 

czy też z założeniem różnych sposobów jego zachowania.  

Poniżej wymieniono te programy do analizy czasowo-przestrzennej, które stanowią 

oddzielny produkt i nie są elementem składowym (narzędziem) złożonych systemów 

symulacyjnych: 

 Albatros (M. Kneifel – Datentechnik, Niemcy). 

 Titan (Cyborg Idea, Polska). 

 WZGD (Weg-Zeit-Geschwindigkeits-Diagramme, Niemcy). 

 

2.4. Programy kalkulacyjne 
 

Programy typu kalkulacyjnego służą do wykonania prostych obliczeń, przydatnych 

w analizie wypadków drogowych. Do obliczeń związanych z rozkładem masy, mechaniką  

ruchu i zderzeń  pojazdów  wykorzystywane są proste modele analityczne o jednym lub 

dwóch stopniach swobody pozwalające uzyskać zbiór parametrów umożliwiających 

zrekonstruowanie analizowanego zdarzenia drogowego. w tej grupie programów 

występuje znaczne zróżnicowanie pod względu złożoności i możliwości (zakresu) 

zastosowania. Poczynając od wąsko specjalizowanych, umożliwiających analizę tylko 

jednego zagadnienia (np. analiza potrącenia pieszego metodą Slibara), a kończąc na 

programach wyposażonych w szereg narzędzi do kompleksowej analizy zdarzeń 

drogowych. Poniżej wymieniono grupę zagadnień, których analiza jest możliwa przy 

wykorzystaniu omawianych programów: 

 czas reakcji kierowcy, 

 czasowo-przestrzenna analiza przebiegu wypadku, 

 analiza potrącenia pieszego, 

 fotogrametria, 

 współrzędne środka masy pojazdu, 

 zależności pomiędzy przyspieszeniem, prędkością, drogą i czasem, 

 zmiana pasa ruchu (wyprzedzanie), 

 prędkość graniczną na łuku, 

 prędkość maksymalną pojazdu (dla wybranego przełożenia (biegu)), 

 prędkość na podstawie śladów znoszenia, 

 prędkość dynamicznego aquaplaningu, 

 „skok” pojazdu w powietrzu, 

 przewrócenie samochodu, 

 analiza zderzeń (zasada pędu, zasada zachowania energii), 

 wyznaczenie parametru EBS na podstawie profilu odkształcenia (CRASH3), 

 analiza sił działających na pasażera, 

 odległość i kąt odrzutu motocyklisty 

 analiz widoczności (technika świetlna), 

 promień łuku na podstawie cięciwy łuku i strzałki ugięcia, 

Grupę programów kalkulacyjnych stanowią m.in.: 

 Accident Reconstruction Calculator (Steven Wagner, USA). 

 Accident Reconstruction Professional (ARW, Maine Computer Group, USA). 

 Analyzer Pro (Sachverständigen-Büro Gratzer, Austria). 

 Crash2000 (Reconstruction Software, Wielka Brytania). 



 Crash3 (R. R. McHenry, Calspan Corp., USA). 

 CrashMath (Visual Statement Inc, Kanada). 

 Drive3 – analiza czau reakcji, (Accident Dynamics Research Center, USA). 

 EDCRASH (Engineering Dynamics Corp., USA). 

 Lichtechnik – zauważanie nieoświetlonych przeszkód, (G. Melegh, Węgry). 

 Rec-Tec (Reconstruction Technology, USA). 

 RWD (IES Kraków, Polska) 

 SLAM (WinCrash, ARSoftware, USA). 

 Slibar+ (Cyborg Idea, Polska). 

 Winkol-Kollision (W. Deppe i J. Kneifel, Niemcy), 

 

2.5. Programy symulacyjne 
 

Obecnie są to najczęściej pakiety oprogramowania integrujące wiele narzędzi 

pozwalających na kompleksową analizę zdarzeń drogowych. W większości programów 

tego typu użytkownik dysponuje możliwością modelowania każdego z elementów 

systemu Człowiek-Pojazd-Otoczenie. W przypadku człowieka chodzi tutaj zarówno 

o modelowanie jego jako „mechanicznego obiektu” wielobryłowego (potrącenie pieszego, 

przemieszczanie pasażerów wewnątrz pojazdu), jak i o modelowanie jego parametrów 

psychomotorycznych (model kierowcy) wpływających na czas zainicjowania manewru 

i/lub na czas jego wykonania. W odróżnieniu od, wspomnianych wcześniej, programów 

kalkulacyjnych, do analizy ruchu i zderzeń pojazdów wykorzystywane są złożone modele 

o wielu stopniach swobody. Uwzględniają one m.in.: 

 Geometrię nadwozia. 

 Rozkład masy (rozmieszczenie pasażerów i ładunku w/na pojeździe). 

 Wielobryłowe lub powłokowe (siatka trójwymiarowa) modele nadwozia – analiza 

przewrócenia się pojazdu bądź zderzeń z przeszkodami o złożonym kształcie. 

 Nieliniowy model kontaktu opony z nawierchnią (wyznaczanie sił stycznych), 

 Model koła ogumionego umożliwiający analizę najechania na bądź uderzenia 

w przeszkodę 

 Strukturalne bądź funkcjonalne modele zawieszeń. 

 Model układu napędowego, 

 Model układu kierowniczego,  

 Model układu hamulcowego z korektorami sił hamowania lub układem ABS, 

 Modele sprzęgów stosowanych pomiędzy członami pojazdów.  

Rozbudowane modele pojazdów pozwalają na analizę ruchu i zderzeń zespołów 

pojazdów oraz pojazdów członowych. Narzędzia do modelowania środowiska ruchu 

pozwalają na dość dokładne odwzorowanie topografii terenu z uwzględnieniem takich 

parametrów jak: stan i rodzaj nawierzchni, nachylenie terenu, występowanie lokalnych 

niejednorodności (kałuże, naniesiony piasek, rozlany olej itp.), oraz dodatkowych 

parametrów mogących wpłynąć na przebieg ruchu pojazdów, takich jak np. prędkość 

i kierunek wiatru. Pozwalają również na wprowadzenie infrastruktury drogowej (znaki, 

oświetlenie uliczne, sygnalizatory, bariery zabezpieczające) oraz innych obiektów 

(drzewa, budynki, ogrodzenia itp.). W warstwie graficznej narzędzia do tworzenia 

środowiska ruchu odpowiadają najczęściej programom rysunkowym przeznaczonym do 

tworzenia szkiców. 



Wymienione wyżej modele uzupełnione są często o narzędzia umożliwiające 

wykonanie analizy czasowo-przestrzennej, przekształceń fotogrametrycznych czy 

wstępnego oszacowania czasu reakcji kierowcy w danych warunkach ruchu.  

Do tej grupy programów należą m.in.: 

 CARAT (IbB Informatik Ltd., Niemcy). 

 HVE (Engineering Dynamics Corporation, USA). 

 FX3 Pro Recon+ (Visual Statement Inc, Kanada). 

 PC-Crash (DSD Dr. Steffan Datentechnik, Austria). 

 V-SIM (Cyborg Idea, Polska) 

 

3. Charakterystyka wybranych programów wspomagających 

rekonstrukcję zdarzeń drogowych 
 

Jak wspomniano na wstępie, opis programów wspomagających rekonstrukcję zdarzeń 

drogowych został zawężony do programów opracowanych w Polsce. Opis 

usystematyzowano zgodnie z podaną w poprzednim rozdziale klasyfikacją.  

 

3.1. PLAN (program rysunkowy) 
 

Program PLAN przeznaczony jest do sporządzania szkiców sytuacyjnych z miejsca 

zdarzenia drogowego. Program ten może służyć zarówno do gromadzenia informacji 

o miejscu zdarzenia (tworzenie dokumentacji), jak również do ilustrowania 

przeprowadzanej późniejszej rekonstrukcji przebiegu wypadku drogowego.  

Wbudowane narzędzia pozwalają również na wykorzystanie programu do analizy 

porównawczej uszkodzeń. Analizę porównawczą można prowadzić w oparciu 

o zewnętrzna bazę sylwetek pojazdów (zestawienia sylwetek) lub w oparciu 

o dokumentację fotograficzną metodą superpozycji transparentnej.  

Podstawowe zalety zastosowania programu PLAN w stosunku do tradycyjnych metod 

sporządzania szkiców sytuacyjnych: 

 Skraca i ułatwia pracę osobie sporządzającej szkic. Taka szybsza i łatwiejsza praca 

mobilizuje niejako automatycznie wykonawcę do umieszczenia na szkicu większej 

ilości szczegółów i informacji, które często bezpowrotnie giną w tradycyjnej 

metodzie. 

 Wprowadza funkcje, które dają możliwość błyskawicznego nanoszenia, nawet dość 

rozległych, poprawek, czy cofnięcia błędnie wykonanych operacji. 

 Wbudowane biblioteki elementów graficznych oraz baza danych katalogowych 

pojazdów ułatwiają użytkownikowi odtwarzanie powszechnie znanych elementów, 

takich jak: sylwetki pojazdów, czy znaki drogowe pionowe i poziome. 

 Uzyskany rezultat jest estetyczny i czytelny. 

 Zastosowanie programu wymusza pewną standaryzację uzyskiwanych rezultatów. 

Ułatwia to później ich interpretację przez rzeczoznawców, zmniejsza ilość pomyłek 

i nieporozumień. 

 Istnieje możliwość sporządzenia ostatecznego i dokładnego szkicu sytuacyjnego 

bezpośrednio na miejscu zdarzenia, za pomocą przenośnego komputera. 



 Szkice sporządzane programem PLAN mogą być traktowane jako definicja 

środowiska ruchu w programie Cyborg Idea V-SIM realizującego dynamiczną 

symulację ruchu pojazdów samochodowych. 

Jednym z podstawowych elementów szkicu sytuacyjnego z miejsca zdarzenia drogowego 

jest położenie i geometria samej drogi. Program PLAN posiada rozbudowany system 

automatycznego kreślenia odcinków dróg i skrzyżowań. Dialogi pozwalają na precyzyjne 

wprowadzanie rozmiarów poszczególnych elementów odcinków dróg. Usytuowanie 

takiego odcinka może być modyfikowane w wygodny sposób za pomocą myszy. Program 

ma wbudowaną funkcję automatycznego łączenia odcinków dróg i skrzyżowań. 

  
Rys. 1 Dialog „Właściwości odcinka drogi” 

Często, w terenie, nie ma możliwości bezpośredniego zmierzenia interesujących nas 

wielkości geometrycznych. Można wtedy wyznaczyć tylko niektóre wartości pośrednie. 

Taka sytuacja zachodzi na przykład w przypadku wyznaczenia promienia łuku drogi. Aby 

rozwiązać ten problem program PLAN wyposażony jest w podręczny kalkulator 

pozwalający wyliczyć nieznany promień łuku na podstawie zmierzonej cięciwy i strzałki. 

Sylwetki pojazdów i innych obiektów 

Program PLAN zawiera około 100 sylwetek typowych pojazdów lub obiektów 

występujących w ruchu drogowym. Są wśród nich: 

 sylwetki samochodów osobowych i ciężarowych w widokach z góry i z boku;  

 sylwetki pojazdów jednośladowych z kierującymi lub bez w widokach z góry i z boku;  

 sylwetki pojazdów komunikacji zbiorowej w widokach z góry;  

 sylwetki pojazdów rolniczych w widokach z góry i z boku;  

 sylwetki ludzi dorosłych i dzieci w różnych sytuacjach (siedzący, stojący, idący, 

biegnący) w widokach z góry, z boku, z przodu i z tyłu;  

 sylwetki zwierząt domowych i dzikich w rzutach z góry i z boku;  

 sylwetki drzew i krzaków w widokach z góry i z boku;  

 sylwetki typowych przedmiotów, jak czapka, kapelusz, teczka, torebka, buty, okulary, 

butelka, parasol. 

Dodatkowo istnieje możliwość umieszczenia na rysunku własnej sylwetki przeniesionej 

z innego programu graficznego. Sylwetka może być przeniesiona za pomocą schowka lub 



przez import plików graficznych w różnych formatach wektorowych. Import taki 

umożliwia bezpośrednią współpracę np. z katalogiem sylwetek pojazdów AUTOVIEW. 

  
Rys. 2 Przykładowe sylwetki pojazdów wbudowane w program PLAN 

Wszystkie sylwetki przechowywane i przetwarzane są w postaci wektorowej, co przy 

zmianie skali rysunku nie powoduje pogorszenia jakości wstawionego obiektu. 

Baza danych pojazdów 

Program PLAN wyposażony jest w bazę danych zawierającą wymiary zewnętrzne, 

rozmieszczenie kół oraz typ sylwetki ponad 2500 różnych pojazdów. Baza ta jest stale 

aktualizowana, co pozwala dostosowywać się do stale zmieniającego się rynku 

motoryzacyjnego. 

  
Rys. 3 Okno wyboru pojazdu z wbudowanej bazy danych 

Po wybraniu właściwego modelu z bazy danych do planu sytuacyjnego automatycznie 

wstawiana jest sylwetka odpowiedniego typu i rozmiarów. 

Lista znaków drogowych 

W program PLAN wbudowane są wzory ponad 200, najczęściej spotykanych, pionowych 

znaków drogowych. Znaki te, obrócone pod dowolnym kątem i powiększone w wybranej 



w sposób płynny skali, pozwalają szybko uzupełnić sporządzany szkic. Wszystkie znaki 

przechowywane są i przetwarzane w postaci wektorowej. 

  
Rys. 4 Wybór symbolu pionowego znaku drogowego z wbudowanej biblioteki 

Oznakowanie poziome 

Program PLAN zawiera moduł automatycznego rysowania oznakowania poziomego 

wzdłuż wprowadzonych odcinków drogi. Na danym odcinku może równolegle 

występować wiele różnych sposobów oznakowania. Podczas łączenia nowego odcinka 

drogi z takim, który posiada już wprowadzone oznakowanie - następuje automatyczna 

kontynuacja oznakowania na nowo dołączonym odcinku drogi, tak żeby użytkownik nie 

musiał powtarzać tych samych czynności na nowym odcinku. 

  
Rys. 5 Wybór rodzaju i parametrów oznakowania poziomego 

Dodatkowo użytkownik może indywidualnie wstawiać symbole poziomego 

oznakowania w wybranych przez siebie miejscach. 



Podstawowe funkcje graficzne 

Wyszczególnione wcześniej, elementy graficzne dedykowane specjalnie dla szkiców 

z miejsca zdarzenia drogowego, dopełniają linie, krzywe, różnego rodzaju figury, teksty 

czy symbole specjalne. Można również zaimportować do programu grafiki rastrowe lub 

wektorowe. Dzięki mechanizmowi osadzania możliwe jest również umieszczenie 

w szkicu obiektu graficznego sporządzonego w innym programie graficznym. 

Obróbka bitmap 

Program PLAN potrafi bezpośrednio pobrać obraz z takich urządzeń, jak cyfrowy aparat 

fotograficzny, czy też skaner. Można w ten sposób łatwo wprowadzić do szkicu 

sytuacyjnego np. zdjęcie z miejsca zdarzenia. Wbudowane narzędzia pozwalają 

skorygować parametry wprowadzonej bitmapy bez potrzeby uciekania się do 

dodatkowych programów graficznych.  

Bitmapy mogą być płynnie obracane o dowolny kąt. Niezależnie można wprowadzić 

stopień przeźroczystości bitmap. Umożliwia to nakładanie bitmap na siebie lub na rysunki 

wektorowe celem np. ustalenia kompatybilności uszkodzeń. 

Wymiarowanie i pomiary 

Program PLAN posiada szereg narzędzi do wymiarowania sporządzanego rysunku. 

Można nanosić wymiary liniowe, kątowe, współrzędne charakterystycznych punktów, 

a także 2-wymiarowy, lokalny układ współrzędnych. Użytkownik może zadać 

dokładność, z którą prezentowany jest wymiar. 

 

  
Rys. 6 Przykłady wymiarowania 

Niezależnie od wymienionych wyżej, trwałych obiektów wymiarowych, program 

posiada 6 narzędzi pomiarowych umożliwiających szybkie wykonanie pomiarów 

następujących wielkości na sporządzanym szkicu: odległość, kąt położenia, kąt 

wzajemny, wielkość, pole powierzchni oraz proporcja długości. 

Możliwości wydruku 

Ostatecznym celem sporządzania szkicu sytuacyjnego jest najczęściej jego wydruk na 

papierze. Program PLAN posiada dość rozbudowane możliwości w tym względzie.  

Szkic może być rozrysowany w zadanej przez użytkownika skali z automatycznym 

podziałem na strony papieru. Już na etapie rysowania program może pokazywać, co 

zmieści się na poszczególnych stronach wydruku, aby użytkownik mógł lepiej 

rozplanować szkic. Istnieje także funkcja podglądu wydruku. 

 



  
Rys. 7 Przykładowy szkic wykonany w programie PLAN 

3.2. TITAN (program do analizy czasowo-przesrzennej) 
 

Program TITAN umożliwia przeprowadzenie w szybki i sprawny sposób 

wielowariantowej analizy czasowo-przestrzennej zdarzenia drogowego (analiza czasowo-

ruchowa). Analizę taką przeprowadza się standardowo w przypadkach: 

 potrącenia pieszego przekraczającego jezdnię, 

 kolizji przy wyprzedzaniu i skręcie pojazdu wyprzedzającego., 

 kolizji pojazdów jadących krzyżującymi się drogami, 

 innych, gdzie niezbędne jest wyznaczenie wzajemnych położeń obiektów 

w określonym czasie. 

Analizie czasowo przestrzennej podlegać mogą wszelkiego rodzaju poruszające się 

obiekty. Zastosowano umowny podział na: 

 Obiekty, dla których prędkość zmienia się w sposób płynny (typ Pojazd). 

 Obiekty, dla których prędkość zmienia się w sposób skokowy (typ Pieszy). 

 Do analizy ruchu pieszych użytkownik może korzystać z wprowadzonego do 

programu katalogu empirycznie zmierzonych prędkości poruszania się pieszych 

w różnych warunkach z uwzględnieniem: charakteru ruchu pieszego (wolny, normalny, 

szybki chód, bieg, pędzenie), warunków ruchu (prowadzenie dziecka, niesienie 

przedmiotów, itd.) oraz wieku i płci pieszego. 

Program przedstawia ruch obiektu w postaci wykresu droga-czas. Analizę ruchu 

można prowadzić przy założeniu: 

 stałej prędkości lub  

 stałego przyspieszenia (opóźnienia) lub  

 jednostajnie zmiennego przyspieszenia (opóźnienia) np. w czasie narastania siły 

hamowania. 

W programie wykorzystano zależność opisującą kinematykę punktu materialnego na 

płaszczyźnie. Takie podejście pozwala na analizę zarówno ruchu prostoliniowego jak i po 

torze krzywoliniowym (tor kołowy). Równanie to ma postać: 
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gdzie: 

S - przebyta droga; 

Vp - prędkość początkowa; 

t - czas trwania obliczanej sekwencji ruchu; 

ap - przyspieszenie początkowe; 

ak - przyspieszenie końcowe. 



Użytkownik wprowadza dowolne, znane sobie parametry kinematyczne, a pozostałe 

zostają wyznaczone z równania (1). Przy czym algorytm wyznaczania brakujących 

parametrów jest następujący: w pierwszym kroku program wykonuje obliczenia przy 

założeniu ruchu jednostajnego. Jeżeli w wyniku otrzymuje równanie sprzeczne, obliczenia 

wykonywane są przy założeniu ruchu jednostajnie zmiennego. Jeżeli nadal rozwiązanie 

nie zostało znalezione obliczenia przeprowadzane są przy założeniu ruchu niejednostajnie 

zmiennego. Obliczenia zostają przerwane, jeżeli program nie znajdzie rozwiązania na 

żadnym z wymienionych etapów. 

  
Rys. 8 Widok przykładowej tabeli z wprowadzonymi parametrami dla poszczególnych 

sekwencji ruchu 

Wykres przeprowadzonej analizy 

Wynikiem przeprowadzonej analizy jest wykres w skali droga – czas, na którym dla 

każdego z uczestników zdarzenia wykreślono funkcje S=f(t) opisujące poszczególne etapy 

ruchu. 

  
Rys. 11 Przykładowy wykres z programu 



Na rysunku 11 pokazano wielowariantową analizę możliwości uniknięcia zdarzenia 

(dla różnych prędkości początkowych i różnych współczynników przyczepności). 

Odnosząc uzyskane przebiegi zatrzymania pojazdu do czasu trwania stanu zagrożenia 

można dokonać oceny reakcji kierującego na stan zagrożenia wywołany pojawieniem się 

innego uczestnika ruchu, na który powinien był zareagować. 

 

3.3. RWD (program kalkulacyjny) 
 

W ramach prac Grupy Roboczej Wypadków Drogowych ENFSI związanych 

z unifikacją metod analizy wypadków drogowych oraz poprawą ich jakości, w Instytucie 

Ekspertyz Sądowych w Krakowie powstały dwa programy o nazwie RWD (Rekonstrukcja 

Wypadków Drogowych): 

 RWD – Potrącenie pieszego, 

 RWD – Zderzenie pojazdów. 

Programy te w założeniach mają stanowić logiczny i prosty w użyciu przewodnik, 

możliwy do natychmiastowego wykorzystania bez wgłębiania się w instrukcję obsługi 

i pliki pomocy. Ponieważ wszystkie zaproponowane kroki postępowania są opisane 

w kolejno otwieranych oknach dialogowych, programy same w sobie przejmują rolę 

asystenta biegłego i ułatwiają logiczne ujęcie analizowanego zagadnienia oraz 

umożliwiają poprowadzenie szybkich obliczeń kontrolnych. 

RWD - Potrącenie pieszego 

Program został skonstruowany w ten sposób, że użytkownik przechodzi przez 

kilkanaście pojedynczych kroków, podpowiadających w zwięzłej formie rodzaj kolejnego 

zadania. 

   
Rys. 12 Przykład okna dialogowego programu RWD – Potrącenie pieszego. 

Program przeprowadza analizę czasowo-przestrzenną i proponuje sprawdzenie 

różnych możliwości uniknięcia wypadku (patrz rys. 13). 

 



 
Rys. 13 RWD – Potrącenie pieszego. Okno dialogowe umożliwiające analizę jednego 

z wariantów uniknięcia potrącenia. 

Biegły może kontrolować swoje działania, porównując otrzymane rezultaty z wynikami 

obliczonymi w innym programie, np. z wykorzystaniem wykresów czasowo-

przestrzennych (program Titan). 

RWD – Zderzenie pojazdów 

Podobny w swoim zamyśle jest program RWD – Zderzenie pojazdów, który 

przeprowadza użytkownika poprzez kolejne etapy rekonstrukcji zderzenia pojazdów. 

 
Rys. 14 Wyznaczenie prędkości rozdzielenia w programie RWD – Zderzenie pojazdów. 



 W początkowych krokach umożliwia oszacowanie prędkości rozdzielenia pojazdów 

na bazie pozderzeniowych przemieszczeń i kątów obrotu pojazdów (do wyboru są 3 

modele bazujące na pracach Marquardta, McHenry’ego i Burga), następnie wylicza 

prędkości zderzeniowe przy wykorzystaniu dwóch metod – zasady zachowania pędu bądź 

zasady zachowania pędu z uwzględnieniem zasady zachowania energii, a na końcu 

pozwala na wykonanie podstawowych obliczeń kinematycznych fazy przedzderzeniowej. 

RWD – Zderzenie pojazdów umożliwia skorzystanie z zastosowanego w standardzie 

CRASH3 modelu obliczania energii pochłoniętej na trwałą deformację pojazdu. Parametr 

EBS jest wyznaczany na bazie zmierzonych głębokości kontaktowych odkształceń 

pojazdów (C1÷C6), po uwzględnieniu danych pochodzących z testów zderzeniowych, 

dzięki czemu stanowi poważną alternatywę dla trudno dostępnych katalogów EES.  

   
Rys. 15 Obliczenie parametru EBS na podstawie profilu odkształcenia pojazdu, przy 

wykorzystaniu standardu CRASH3 (program RWD – Zderzenie pojazów). 

3.4. SLIBAR+ (program kalkulacyjny) 
 

Program SLIBAR+ przeznaczony jest do analizy wypadków drogowych z udziałem 

pieszych. Podstawę teoretyczną programu stanowi metoda opracowana przez prof. 

Alfreda Slibara [3]. W klasycznej metodzie Slibara miejsce potrącenia pieszego 

i prędkość kolizyjną pojazdu można wyznaczyć w przypadku ujawnienia na miejscu 

zdarzenia śladów hamowania pojazdu, a także powypadkowego położenia ciała pieszego 

i pola rozrzutu odłamków szkła (szyby lub reflektora). Metoda ta pozwala na graficzne 

wyznaczenie tzw. „pola ufności” dla prędkości kolizyjnej pojazdu oraz miejsca potrącenia 

pieszego.  

W programie SLIBAR+ wymienione powyżej kryteria uzupełniono o zależności 

przyrostu rozwinięcia pieszego od prędkości kolizyjnej. Zależności te pozwalają na 

oszacowanie minimalnej prędkości, bądź zakresu prędkości, z którą nastąpiło uderzenie 

pieszego. 

Zastosowane zależności dotyczą potrącenia samochodem osobowym lub ciężarowym 

o kształcie nadwozia: klinowym, trapezowym, pontonowym lub skrzynkowym. 

Przeprowadzenie obliczeń 

Po wprowadzeniu parametrów wszystkich kryteriów, które mamy zamiar zastosować, 

program dokona poszukiwań rozwiązań spełniających poszczególne reguły i zaprezentuje 

wynik działania w oparciu o zadane opcje. 



Interpretacja wyniku działania programu 

Wynikiem analizy przeprowadzonej w programie jest wykres w skali droga – prędkość, 

na którym w postaci kolorowych obszarów zaznaczono pary wartości (położenie punktu 

potrącenia pieszego i prędkość pojazdu), które spełniają poszczególne reguły (kryteria). 

  
Rys. 16 Przykładowy wykres z programu 

W szczególny sposób (kolorem czarnym) zaznaczono obszar, w którym wartości 

spełniają wszystkie wybrane reguły, czyli zasadniczy wynik przeprowadzonej analizy. 

Środek geometryczny tego obszaru można traktować, jako współrzędne najbardziej 

prawdopodobnego miejsca i prędkości potrącenia.  

Sporządzony wykres z naniesionymi opcjonalnie siatką współrzędnych i legendą 

można bezpośrednio z programu wydrukować lub przenieść przez schowek do innych 

aplikacji pracujących w środowisku Windows.  

Niezależnie od wspomnianego wyżej wykresu droga – prędkość, który jest 

zasadniczym wynikiem pracy programu, program SLIBAR+ umożliwia również 

automatyczne wygenerowanie raportu zawierającego przyjęte założenia oraz numeryczny 

opis wyniku przeprowadzonej analizy. 

Wykorzystanie programu jest ograniczone poprzez fakt, że we współczesnych 

samochodach praktycznie nie stosuje się już szyb ze szkła hartowanego oraz szklanych 

reflektorów rozbijających się na drobne kawałki, a takich właśnie przypadków dotyczą 

uwzględnione zależności empiryczne. 

 

3.5. V-SIM (program symulacyjny) 
 

Program V-SIM służy do symulacji ruchu oraz zderzeń pojazdów. Symulacja w tym 

programie przeprowadzana jest z uwzględnieniem złożonego opisu środowiska ruchu, 

w którym porusza się pojazd. Przeprowadzanie takiej symulacji może mieć na celu:  

 odtworzenie rzeczywistego przebiegu ruchu pojazdu lub  

 określenie zachowania pojazdu o hipotetycznych parametrach lub  

 rzeczywistego pojazdu w hipotetycznych warunkach ruchu.  



  
Rys. 17 Główne okno programu V-SIM 

Model pojazdu 

Analiza ruchu pojazdów samochodowych odbywa się według zasad dynamiki 

w przestrzeni trójwymiarowej (3D), z uwzględnieniem 6 stopni swobody [6], [7], [8], [9].  

  
Rys. 19 Model pojazdu zastosowany w programie V-SIM 

Model symulowanego pojazdu uwzględnia następujące elementy:  

 Rozkład masy poprzez wskazanie położenia środka masy i głównych momentów 

bezwładności pustego pojazdu oraz swobodnego (3D) rozmieszczenia ładunku 

i pasażerów wewnątrz pojazdu. 

 Zawieszenie - kinematyczny model niezależnego zawieszenia kół uwzględniający 

pionowy ruch koła. Siły reakcji wyznaczane są niezależnie dla każdego koła przy 

uwzględnieniu sztywności o charakterze progresywnym, tłumienia (niezależnie dla 

fazy kompresji i rozciągania) oraz sztywności drążków stabilizacyjnych. Można 

uwzględnić różny stopnia zużycia, deformacji lub niesprawności poszczególnych 

elementów zawieszenia.  

 Koła. Do wyboru model tire-road "TM-Easy" opracowany przez Prof. G. Rilla 

w oparciu o wyniki badań obecnie stosowanych opon [7], [10] lub (HSRI) 



opracowany przez zespół Dugoffa z uwzględnieniem wprowadzonych później 

udoskonaleń [11], [12]. Zastosowany model uwzględnia również wpływ aktualnego 

ciśnienia na charakterystykę i opory toczenia oraz zjawisko aquaplaningu.  

 Układ hamulcowy zasadniczy oraz pomocniczy (ręczny). Układ zasadniczy zawiera 

opcjonalnie korektor sił hamowania o zadanej parametrycznie charakterystyce oraz 

układ ABS. Przyczepy oraz naczepy mogą być wyposażone w układ hamulcowy 

sprzężony lub najazdowy. Można analizować niesprawność poszczególnych 

elementów tego układu.  

 Układ kierowniczy realizowany jest przez kinematyczny model Ackermana 

uwzględniający podatność. 

 Silnik i układ przeniesienia napędu zawierający silnik o zadanej parametrycznie 

charakterystyce sprzęgło, skrzynię biegów z możliwością ręcznej lub automatycznej 

zmiany przełożenia, przekładnię główną, mechanizm różnicowy oraz napęd 

przekazywany na dowolnie wybrane osie pojazdu umożliwia uzyskanie przez pojazd 

rzeczywistych wartości przyspieszeń. 

 Opór aerodynamiczny nadwozia czołowy i boczny. 

 Kierowca – model kierującego pojazdem [4], [5], potrafi tak sterować kołem 

kierownicy, aby pojazd podążał po wyznaczonym przez użytkownika torze ruchu, np. 

zmiana pasa ruchu. Dodatkowo wbudowane regulatory PID umożliwiają na życzenie 

użytkownika utrzymanie stałej prędkości jazdy, stałej wartości opóźnienia przy 

hamowaniu lub stałej wartości przyspieszenia. 

  
Rys. 18 Przykładowy zadany tor ruchu pojazdu i próba jego realizacji 

Pojazdy członowe, zespoły pojazdów 

Program V-SIM umożliwia modelowanie zachowania pojazdów członowych lub zespołu 

pojazdów, takich jak ciągnik siodłowy z naczepą lub samochód z przyczepą (przyczepa 

z osią centralną) z automatyczną analizą ewentualnych zderzeń pomiędzy członami tego 

samego pojazdu. Modelowane sprzęgi mają zadawaną sztywność liniową i kątową, 

ograniczoną ruchliwość kątową oraz zadane obciążenia graniczne, po którym następuje 

zerwanie więzu i dalsza analiza ruchu członów pojazdu jak niezależnych obiektów. 

 
 

Rys. 20 Przykłady pojazdów wieloczłonowych analizowanych przez program V-SIM 



Baza danych pojazdów 

Wbudowana baza danych zawiera szczegółowe dane techniczne ponad 4 200 

pojazdów samochodowych, które mogą być poddawane symulacji. Są to pojazdy 

praktycznie wszystkich kategorii posiadające od 1 do 3 osi wraz z naczepami oraz 

przyczepami. Użytkownik ma możliwość modyfikowania parametrów technicznych 

wprowadzonych pojazdów oraz tworzenia własnych pojazdów. 

Indywidualne cechy pojazdów 

Oprócz, wspomnianych wcześniej, parametrów technicznych charakteryzujących dany 

model pojazdu, program uwzględnia również indywidualne cechy określające stan 

techniczny analizowanego egzemplarza pojazdu. Są to następujące parametry dla każdego 

koła z osobna: zmianę sztywności zawieszenia, efektywność tłumienia (sprawność 

amortyzatorów), kąt zbieżności koła, przesunięcie punktu mocowania koła (deformacje 

powypadkowe lub celowe modyfikacje zawieszenia), opory ruchu obrotowego koła, 

zastosowane ogumienie, ciśnienie w ogumieniu sprawność hamulca. 

  
Rys. 21 Definiowanie indywidualnych parametrów zawieszenia koła 

Rozmieszczenie pasażerów i ładunku 

Program V-SIM umożliwia określenie w pełni trójwymiarowego rozmieszczenia 

pasażerów i ładunku w/na analizowanym pojeździe. Rozmieszczenie pasażerów, oprócz 

wpływu na parametry masowe pojazdu, daje możliwość analizy kierunku i wartości 

przyspieszeń działających na pasażerów w trakcie ruchu i zderzeń pojazdów. 

Na podstawie rozmieszczenia ładunku i pasażerów oraz ich parametrów masowych 

program automatycznie wylicza położenie środka masy i momenty bezwładności 

obciążonego pojazdu.  

 



  
 Rys. 22 Definiowanie rozmieszczenia pasażerów i ładunku we wnętrzu pojazd. 

Warunki początkowe ruchu 

Aby rozpocząć symulację należy ustalić szczegółowo wszystkie parametry 

początkowe ruchu każdego z obiektów symulacji. w większości przypadków, wystarczy 

wskazać położenie obiektu na płaszczyźnie X-Y i wprowadzić prędkość początkową. 

Pozostałe parametry program potrafi wyliczyć automatycznie przyjmując typowe warunki 

początkowe ruchu obiektu oraz lokalne warunki środowiska, w którym znajduje się 

pojazd. 

  
Rys. 23 Definiowanie warunków początkowych ruchu pojazdu 

Niezależnie od wprowadzania wartości liczbowych, położenie początkowe obiektów 

może być także modyfikowane graficznie, za pomocą myszy. Położenie to może być 

w dowolnym momencie ruchu obiektu. 

Zadania występujące podczas ruchu 

Obiektom symulacji można zadawać różne zadania, które będą wykonywane w trakcie 

jej przebiegu. Dla pojazdów samochodowych mogą to być manewry wykonywane przez 

kierowcę takie, jak: 

 podążanie zadanym torem ruchu, zmiana pasa ruchu,  



 przyspieszanie, skręt kierownicą, zmiana biegu, 

 hamowanie hamulcem zasadniczym lub pomocniczym, 

 utrzymywanie stałej prędkości jazdy 

oraz awarie takie jak: 

 zakleszczenie koła,  

 spadek ciśnienia w oponie, 

 zaprzestania dalszej symulacji (zatrzymanie analizy ruchu w wybranym momencie).  

Poszczególne zadania mogą być wywoływane po przebyciu przez obiekt zadanego 

odcinka drogi, w momencie upłynięcia zadanego czasu symulacji lub w trakcie któregoś 

z kolejnych zderzeń. Jednocześnie może być wykonywanych wiele, niekolidujących ze 

sobą zadań. 

Analiza zderzeń 

Program V-SIM może analizować zderzenia pomiędzy pojazdami biorącymi udział 

w symulacji, pomiędzy pojazdami a nieruchomymi przeszkodami terenowymi 

występującymi w środowisku, a także pomiędzy pojazdami a innymi uczestnikami ruchu 

drogowego. Przebieg zderzenia oraz jego konsekwencje analizowane są w przestrzeni 

trójwymiarowej (3D). Modelowane są zderzenia szorstkie z poślizgiem lub bez. Przy 

analizie zderzeń program może stosować dwa modele zderzenia: 

 Model siłowy (ciągły), w którym siły działające pomiędzy uczestnikami zderzenia 

rozwijają się w sposób ciągły od pierwszego kontaktu nadwozi do ich zatrzymania 

bądź rozdzielenia. Model ten został opracowany dla potrzeb komputerowej symulacji 

ruchu pojazdów i jest najbardziej zbliżony do rzeczywistego przebiegu zderzenia.  

 Klasyczny, impulsowy model zderzenia opisany przez Kudlicha i Slibara, który 

opiera się na współczynniku restytucji w miejsce współczynników sztywności 

poszczególnych elementów nadwozia. Umożliwia on użytkownikowi skorygowanie 

automatycznie przyjętych przez program wartości oraz automatyczny bądź ręczny 

wybór momentu wymiany impulsów. 

Dodatkowymi efektami zderzenia mogą być zmiany (uszkodzenia) zachodzące we 

własnościach pojazdu. Użytkownik ma możliwość dodania zadań symulujących 

zaprzestanie aktywnych działań przez kierowcę, zakleszczenie koła lub spadek ciśnienia. 

    
Rys. 26 Wizualizacja analizy zderzenia pojazdów 



W trakcie analizy zderzenia program pokazuje kierunki i wartości sił bezwładności 

działających w trakcie zderzenia na pasażerów pojazdów biorących udział w zderzeniu. 

Informacje te można skonfrontować z opisem obrażeń doznanych przez uczestników 

rzeczywistego wypadku. 

Obliczanie, rejestracja i odtwarzanie przebiegu symulacji 

Symulacja może być wykonywana w sposób ciągły lub w trybie krok po kroku. Długość 

kroku może być zmieniana przez użytkownika w szerokim zakresie. Przebieg symulacji 

jest na bieżąco rejestrowany i może być ona później płynnie odtwarzana do przodu lub do 

tyłu z zadaną prędkością lub w trybie krok po kroku. Można również powrócić do 

dowolnie wybranego momentu wyliczonej symulacji. 

Program posiada specjalny suwak umożliwiający szybkie odtworzenie wybranego punktu 

symulacji a także płynną animację wybranego fragmentu. 

Tory ruchu, ślady, sylwetki pośrednie 

Oprócz przedstawiania aktualnej pozycji obiektu program może pokazywać także 

dotychczas pokonany tor ruchu obiektu (środka jego masy) oraz, w przypadku pojazdów 

samochodowych, tory pokonane przez poszczególne koła pojazdu oraz ślady 

pozostawione na nawierzchni w wyniku (niezależnie) zablokowania lub znoszenia opon 

oraz pośrednie sylwetki obiektu w pozycjach, w których znajdował się on w trakcie 

swojego ruchu. 

  
Rys. 28 Wizualizacja toru ruchu oraz śladów opon pojazdu 

Chwilowe parametry ruchu pojazdów oraz przebieg ich zmian 

Oprócz graficznej reprezentacji stanu obiektów symulacji, można również wyświetlić 

aktualne zestawienia szczegółowych danych numerycznych opisujących stan 

poszczególnych obiektów oraz wykresy ich zmian w trakcie przebiegu symulacji. 

 
Rys. 29 Chwilowe siły i momenty sił działające na pojazd 



  
Rys. 30 Wykresy przebiegu zmian wybranych parametrów ruchu 

Dane z tych wykresów lub same wykresy mogą być przeniesione za pomocą 

„Schowka” do innych programów pracujących w środowisku Windows, gdzie sporządzić 

można bardziej złożone zestawienia danych (mogą zostać inaczej sformatowane lub 

wydrukowane). 

Raport z przeprowadzonej symulacji 

Program V-SIM posiada mechanizm umożliwiający automatyczne utworzenie raportu 

opisującego przeprowadzoną symulację ruchu. Raport ten zawiera informacje 

o przyjętych założeniach symulacji, poszczególnych obiektach w niej uczestniczących, 

przebiegu samej symulacji i występujących w jej trakcie zderzeń, a także informacje 

o aktualnym (końcowym) stanie symulacji. 

Użytkownik ma możliwość szczegółowego ustalenia, jakie informacje znajdą się 

w tworzonym raporcie a także podglądu gotowego raportu. Utworzony w ten sposób 

raport może być bezpośrednio wydrukowany, zapisany do pliku lub przeniesiony przez 

Schowek do edytora tekstu, gdzie może być poddany dalszej odróbce. 

Projektowanie środowiska ruchu 

Definiowanie środowiska ruchu odbywa się na identycznej zasadzie jak sporządzanie 

szkicu sytuacyjnego w programie PLAN. Podobne są również możliwości wydruku 

zarówno samego środowiska, jak i szkiców sytuacyjnych z naniesionymi pozycjami 

obiektów w kolejnych stanach wykonywanej symulacji. 

 

4. Problematyka rekonstrukcji w ubezpieczeniach 

komunikacyjnych – możliwości wykorzystania programów  
 

Możliwości wykorzystania programów wspomagających rekonstrukcje zdarzeń 

drogowych w odniesieniu do ubezpieczeń komunikacyjnych są ograniczone z uwagi na 

specyficzną procedurę analizy tego typu spraw. Specyfika polega na tym, że firmy 

ubezpieczeniowe wykorzystują tego typu oprogramowanie w chwili wdrożenia procedury 



sprawdzającej okoliczności zdarzenia, gdy zachodzą wątpliwości, co do jego przebiegu. 

Podstawowy problem wynika z tego, że analizy dokonuje się po pewnym czasie od 

zaistnienia zdarzenia, gdy nie ma już możliwości utrwalenia sytuacji, która wystąpiła 

bezpośrednio po jego zaistnieniu. z tych względów możliwości wykorzystania niektórych 

typów programów (np. analiza śladów z miejsca zdarzenia z wykorzystaniem 

przekształceń fotogrametrycznych) są znikome  

Programy wspomagające rekonstrukcję zdarzeń drogowych mogą być 

wykorzystywane przez firmy branży ubezpieczeń komunikacyjnych do następujących 

zagadnień: 

Programy rysunkowe 

 Tworzenie szkiców sytuacyjnych z zachowaniem skali, na których wrysowane są 

ujawnione w czasie oględzin miejsca zdarzenia ślady mogące pochodzić 

z analizowanego zdarzenia (płytki lakieru, odłamki rozbitych szyb samochodowych, 

fragmenty plastikowych elementów nadwozi, ewentualne ślady rozlanych płynów 

eksploatacyjnych).  Rozmieszczenie i zwymiarowanie na szkicu tego typu śladów 

w wielu przypadkach daje możliwość oceny, czy przystają one do ustaleń 

poczynionych na podstawie informacji uzyskanych ze źródeł osobowych.  Łatwo 

również ocenić, czy ich położenie nie jest sprzeczne z prawami fizyki (np. znajdują się 

przed przeszkodą, z którą kolidować miał pojazd). Ponadto na szkicach warto 

umieścić informacje o deklarowanych kierunkach ruchu uczestników, ustawieniu 

kolizyjnym wynikającym z deklarowanych torów ruchu, granicy widoczności (dla 

każdego z uczestników), obowiązujących w miejscu zdarzenia znakach drogowych 

(umieszczenie symboli znaków na szkicu) 

 Analiza uszkodzeń w oparciu o: dokumentację fotograficzną, zestawienia sylwetek, 

superpozycję transparentną zdjęć oraz rysunków sylwetek,     

 
Rys. 31  Przykładowy szkic wykonany w programie Plan . Na szkicu zaznaczono 

granicę widoczności.  



 
Rys.32  Przykład porównania uszkodzeń npdst. dokumentacji fotograficznej: 

oznaczenie charakterystycznych śladów , zestawienie metodą superpozycji 

  
Rys. 33 Przykład analizy uszkodzeń z wykorzystaniem zestawienia sylwetek 

Programy do fotogrametrii 

Poza nielicznymi wyjątkami, gdy dysponujemy dokumentacją sytuacji powypadkowej, 

wykorzystanie tego typu oprogramowania do analizy śladów z miejsca zdarzenia jest 

znikome (nieudokumentowana sytuacja powypadkowa). W przypadku programów 

wyposażonych w narzędzia do przekształceń 3D istnieje możliwość analizy uszkodzeń po 

zbudowaniu modelu przestrzennego. Zadanie to wymaga jednak odpowiedniego 

przygotowania dokumentacji fotograficznej uszkodzonego pojazdu (por. [2]).  

Programy do analizy czasowo-przestrzennej 

Programy do analizy czasowo-przestrzennej są bardzo wygodnym i efektywnym 

narzędziem pozwalającym w wielu przypadkach na szybką weryfikację przebiegu 

zdarzenia. Szczególnie przydatne są w sprawach, w których miało dojść do 

bezkolizyjnego „zajechania drogi”. Dysponując relacjami uczestników, co do prędkości 

z jakimi prowadzili swoje pojazdy oraz ewentualnych manewrów jakie podjęli w celu 

uniknięcia kolizji, a także ustalając miejsca zatrzymania pojazdów sprawcy 

i poszkodowanego po zdarzeniu – możemy przeprowadzić wielowariantową analizę 

czasowo przestrzenną zdarzenia (np. sprawdzenie drogi zatrzymania dla podawanego 

zakresu prędkości, różnych współczynników przyczepności itd.). Łącząc uzyskane w ten 

sposób informacje z ustaleniami poczynionymi na miejscu zdarzenia możemy potwierdzić 

lub wykluczyć przedstawiony przebieg zdarzenia jako ten, który prowadzi do skutków 

wynikających ze zgromadzonego materiału dowodowego.  



Jako przykład niech posłuży sytuacja ruchowa przedstawiona na rysunku 31. Po 

wykonaniu analizy czasowo-przestrzennej (dla deklarowanych prędkości 

i z uwzględnieniem podjętych manewrów obronnych) okazało się, że kierujący pojazdem 

członowym, aby zatrzymać pojazd we wskazanym miejscu, musiałby podjąć decyzję 

o hamowaniu awaryjnym zanim pojazd prowadzony przez „sprawcę” stał się dla niego 

widoczny (lokalne wzniesienie ograniczające widoczność – na szkicu zaznaczono granicę 

widoczności z patrząc z kierunku jazdy „poszkodowanego”).  Uzyskane w opisany sposób 

wyniki pozwoliły na oddalenie roszczenia o odszkodowanie.  

 
 

Rys. 34 Wykresy analizy czasowo-przestrzennej dla sytuacji przedstawionej na rys. 31 

Programy kalkulacyjne 

Wykorzystanie programów kalkulacyjnych opartych na klasycznych metodach 

rekonstrukcji („rozwijanie” przebiegu zdarzenia od położeń końcowych do sytuacji przed 

kolizyjnej) jest mocno ograniczone z uwagi na ubogi materiał dowodowy. W sprawach 

odszkodowawczych z reguły nie dysponujemy śladami pozwalającymi na wyznaczenie 

miejsca zderzenia oraz sposobu przemieszczania się pojazdów po zderzeniu. Również 

ustalone w czasie postępowania odszkodowawczego końcowe położenia pojazdów są 

orientacyjne. Do wyników obliczeń uzyskanych tą drogą (w oparciu o hipotetyczne 

założenia) należy podchodzić więc z dużą ostrożnością. Oczywiście programy 

kalkulacyjne mogą być bardzo przydatne przy analizie (rekonstrukcji) fragmentu 

zdarzenia np. gdy chcemy określić prędkość graniczną na łuku drogi ze względu na 

przewrócenie lub poślizg.  

Programy symulacyjne 

Programy symulacyjne dają duże możliwości w analizie zdarzeń, w których 

dysponujemy minimalną liczbą informacji o jego przebiegu. Możemy za ich pomocą 

w łatwy i szybki sposób przeanalizować wiele wariantów przebiegu badanego zdarzenia, 

weryfikując jednocześnie ograniczenia fizyczne i psychomotoryczne narzucane przez 

środowisko ruchu, możliwości pojazdu oraz samego kierującego i innych uczestników 

ruchu. 

I tutaj jednak musimy podchodzić z pewną rezerwą do otrzymanych wyników ze 

względu na brak możliwości zweryfikowania w 100% przebiegu uzyskanej symulacji 

z rzeczywistym zdarzeniem, spowodowany orientacyjnym charakterem określenia pozycji 



końcowych pojazdów a także brakiem możności odniesienia się do śladów 

pozostawionych na jezdni przez opony i inne części pojazdu (np. żłobienie).  

Przykładem takiej weryfikacji jest przedstawiony poniżej wynik symulacji przebiegu 

kolizji. w tym konkretnym przypadku ubezpieczyciel zakwestionował przebieg kolizji, 

gdyż jego zdaniem zakres uszkodzeń pojazdów nie przystawał do deklarowanego 

przebiegu zdarzenia oraz do deklarowanego zakresu prędkości. Ustalenia z oględzin 

miejsca zdarzenia oraz przeprowadzona symulacja (z uwzględnieniem złożonego 

środowiska ruchu (lokalne zmiany współczynnika przyczepności, najechanie na 

krawężnik) potwierdziły podany w zgłoszeniu szkody przebieg kolizji - jako technicznie 

prawdopodobny.  

 
Rys. 35 Przykład weryfikacji kwestionowanego przebiegu zdarzenia wykonany 

w programie V-SIM 
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Possibility of use different computer programs applied in road accident 

reconstruction 

 

Summary  

 
The paper presents an analysis of possibilities of road accident reconstruction 

with aid of specialized computer programs. a very wide range of such programs was 

developed worldwide, so authors concern only on programs developed in Poland. 

At the beginning, a classification of programs based on their level of complexity 

and area of use was recalled. In the second part, several programs developed by 

polish authors were described. The characteristic of programs was concern on their 

possibilities in a car crash reconstruction with special attention to problems 

connected with an insurance practice. 


