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Streszczenie 

Rekonstrukcja wypadku drogowego wymaga 
znajomości miejsca zdarzenia. Funkcje empi-
ryczne opisujące niektóre zależności są obarc-
zone znacznymi błędami. Metoda prof. Slibara 
pozwala na minimalizację tych błędów. Kolej-
nym problemem jest zmiana technologii budowy 
samochodów. Wprowadzenie szyb klejonych, 
plastikowych lamp głównych, układów optymal-
nopoślizgowych itp. powoduje, że aktualnie brak 
jest śladów, które jeszcze do niedawna wystę-
powały na miejscu zdarzenia. W artykule prze-
prowadzono dyskusję możliwości adaptacji in-
nych zależności związanych z potrąceniem pie-
szego lub jednośladu do metody prof. A. Sliba-
ra. Podano przykładowe wykresy zastosowań 
przy rozszerzeniu metody. 

1. Metoda Prof. Alfreda Slibara 

Prof. Alfred Slibar wprowadził pojęcie „trójkąta 
ufności” w wyniku graficznego przedstawienia 
przebiegu funkcji fizykalnych i empirycznych do-
tyczących parametrów związanych z potrące-
niem pieszego, choć trójkąt ten jest zdeformo-
wany, gdyż jego boki powstają  z odcinków tych 
funkcji, a nie są one liniowe. Chodzi tu 
o zależności prędkości w funkcji drogi. Przy 
czym parametr „drogi” odnosi się do rzeczy-
wistych położeń na drodze poszczególnych 
śladów.  

W wyniku naniesienia tych przebiegów funkcji 
na wykres prędkość – droga powstaje owy zde-
formowany trójkąt, gdzie wewnątrz jego pola 
należy poszukiwać rozwiązania problemu pręd-
kości kolizyjnej i miejsca potrącenia pieszego 
na długości jazdy.  

Jednym z parametrów potrzebnych dla otrzy-
mania „trójkąta ufności” w tej metodzie jest ko-
nieczność ujawnienia pola zalegania szkieł. 
Obecnie coraz rzadziej pozostaje pole zalega-
nia szkieł po wypadku z pieszym [1]. 

2. Modyfikacja metody Prof. Alfreda Sli-
bara 

Jeżeli w „trójkącie ufności” należy poszukiwać 
rozwiązań, to nakładając na ten trójkąt rozkład 
prawdopodobieństwa (np. krzywą Gausa) moż-
na wnosić, że najbardziej prawdopodobne będą 
parametry leżące w środku ciężkości powstałej 
figury, choć oczywiście nie należy apriori odrzu-
cać całego zakresu „trójkąta ufności”.  
Każda z funkcji regresji jest obarczona błędem i 
to niejednokrotnie znacznym, bo sięgającym 
nawet ± 20%, zazwyczaj nie znamy dokładnie 
współczynnika przyczepności opon do jezdni, a 
nawet gdybyśmy go znali dokładnie, to i tak nie 
będziemy wiedzieli jakie było rzeczywiste o-
późnienie samochodu. Celowe więc wydaje się 
uwzględnienie tych niepewności w metodzie 
wywodzącej się z propozycji Prof. Alfreda Sliba-
ra. W takim jednak przypadku figura „ufności” 
jest wielobokiem o bokach nie prostoliniowych.  
Nadto można do tej metody wprowadzić nowe 
dane związane z rekonstrukcją przebiegu wy-
padków jak np. parametr „przyrostu rozwinięcia 
pieszego” na samochodzie lub parametr pręd-
kości zderzenia wynikający z bazy danych 
uszkodzeń samochodów w przypadku zderze-
nia z pieszym.  
Można również przenieść częściowo tę metodę 
do analizy zderzenia samochodu z jednośla-
dem. 

3. Realizacja zmodyfikowanej metody 
Prof. Alfreda Slibara 

Obliczenia stosownych parametrów  z zależno-
ści odległości od prędkości, choć zazwyczaj po-
dawane są prostymi funkcjami regresji i kwadra-
tową zależnością fizykalną dotyczącą przebiegu 
hamowania samochodu, to jednak pokazanie 
wykresów wielu tych funkcj, przemieszczonych 
względem siebie układami odniesienia stanowi 
pewiną trudność, która często zniechęca bie-
głych do stosowania tej metody [2]. Podjęto 
więc próbę adaptacji zmodyfikowanej metody 
Prof. Alfreda Slibara w programie Slibar 1, a 
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obecnie w kolejnej jego wersji Slibar 2, który 
umożliwia również obliczenia dotyczące zder-
zenie samochodu z motocyklem oraz zderzenie 
motocykla ze stałą przeszkodą. W przypadku 
zderzenia z pieszym przyjęto możliwość: 

• wyboru rodzaju nadwozia (klinowe, pomnto-
nowe, trapezowe i skrzynkowe o różnych 
wysopkościach {samochody osobowe, do-
stawcze, ciężarowe}), 

• wyboru funkcji regresji odrzutu pieszego, 
przy czym program samo dobiera właściwe 
wzory dla danego typu nadwozia i potrącenia 
osoby dorosłej lub dziecka. Dla przypadku 
nadwozia klinowego proponuje formułę El-
sholza lub Kühnela, a w tej drugiej pozwala 
na wprowadzenie wartości opóźnienia samo-
chodu w chwili zderzenia. Dla nadwozia tra-
pezowego jest dostępna tylko funkcja  Küh-
nela, dla nadwozia pontonowego są możliwe 
do wyboru dwie poprzednio wspomniane 
formuły oraz Shulza. Dla nadwozia skrzyn-
kowego wybierana jest formuła podana przez 
TU Berlin [2], 

• kolejnym parametrem jest wartość opóźnie-
nia uzyskiwanego pprzez samochód w cza-
sie zderzenia i hamowania do zatrzymania. 
Tu program przewiduje wprowadzenie 
przedziału opóźnienia, 

• jeżeli na miejscu zdarzenia jest ujawnione 
pole zalegania szkieł, a dodatkowo wiemy 
czy szkła te pochodzą z rozbitej szyby, czy 
kloszy reflektorów, to możemy zastosować 
stosowne wzory, dobierane przez program 
automatycznie [2],  

• wreszcie zastosowano w programie wzory 
opisujące przyrost rozwinięcia pieszego [2]. 
Przy czym pozwolono na wybór sposobu 
ruchu pieszego, wartości ugięcia zawi-
eszenie przedniego przy hamowaniui wresz-
cie na obliczenie predkości minimalnej zder-
zenia lub funkcji regresji 

• Wystarczą praktycznie dwie dane z wyżej 
wyszczególnionych, żeby można było pró-
bować wyliczenie „trójkąta ufności“.   

Jak widać z powyższych rysunków znajomość 
już tylko dwóch parametrów związanych z 
potraceniem pieszego pozwala na próbę okreś-
lenia miejsca zderzenia i predkości kolizyjnej. 
Oczywiście przy większej liczbie znanych pa-
rametrów uzyskane pole ufności jest pewniejs-
ze. 

Dla przypadku zderzeń z motocyklem wykor-
zystano możliwości programu dla dwóch przy-

padków uderzenia samochód w Motocykl oraz 
uderzenia motocykla w stałą przeszkodę. 

 

 

Rys. 1 Zastosowanie formuły Esholza i opóźnienia hamo-
wania.  

 

 

Rys. 2 Zastosowanie zależności na początek odrzutu 
szkieł szyby przedniej i opóźnienia hamowania 

 

 

Rys. 3 Zastosowanie zależności na środek odrzutu szkieł 
lampy reflektorowej i opóźnienia hamowania 
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Rys. 4  Zastosowanie funkcji regresji przyrostu rozwinięcia 
pieszego i opóźnienia hamowania samochodu 

 

 

Rys. 5 Wykorzystanie wszystkich opisanych wcześniej 
funkcji 

 

 

Rys. 6 Zastosowanie wzorów opisujących przebieg hamo-
wania, odległość odrzutu motocykla i motocyklisty. 

 
Dla przypadku uderzenia samochodu w moto-
cykl uwzględniono: opóźnienie hamowanego 
samochodu, odległość odrzutu motocykla, odle-
głość odrzutu motocyklisty oraz rozrzut szkieł 
samochodu. Wszystkie parametry dotyczą 
przemieszczania się wzdłuż pierwotnego kie- 

 

Rys. 7 Funkcje jak na rys. 6 z dodaniem funkcji opisują-
cych rozrzut odłamków szkieł szyby samochodu. 

 

 

Rys. 8 Funkcje jak na rys. 6 z dodaniem funkcji opisują-
cych rozrzut odłamków szkieł reflektora motocykla. 

 

 

Rys. 9 Graficzne przedstawienie funkcji opisujących odle-
głość odrzutu motocyklisty i pasażera motocykla. 

 
runku jazdy samochodu Podobnie jak poprzed-
nio trujkąt ufności można próbować wyznaczyć 
już dla dwóch znanych parametrów. Przy czym 
przebieg hamowania, odrzut motocykla 
i motocyklisty są zapisane podobnymi wzorami 
i zazwyczaj rozwiązanie jest bardzo „rozmyte“ 
lub go nie ma. 
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Dodanie funkcji regresji opisujących zaleganie 
odłamków szkieł pochodzących z samochodu 
(szyba, reflektor) lub szkieł reflektora motocykla 
powoduje wyraźne zmniejszenie pola ufności. 

Dla przypadku uderzenia motocykla w sztywną 
przeszkodę zastosowano wzory na: odległość 
odrzutu kierowcy, odległość odrzutu pasażera i 
rozrzut szkieł reflektora motocykla. 

Wzory na odległość odrzutu osób są podobne i 
dają wyniki „rozmyte“. Stosowne przebiegi po-
kazano na rys. 9. 

Dodanie zależności na rozrzut szkieł reflektora 
motocykla zawęża pole ufności. 
 

 

Rys. 10 Dodanie do rys. 9 funkcji regresji opisującej odle-
głość odrzutu szkieł reflektora motocykla. 

 
W wyniku dokonanych obliczeń jest generowa-
ny raport, który przykładowo podaje następują-
ce dane: 

a. Parametry pojazdu 

Rodzaj nadwozia: trapezowe 

b. Parametry pieszego 

Wiek: Dorosły 

Wzrost: 1,60 m 

c. Droga hamowania pojazdu 

Średnie opóżnienie: 5,0 ÷ 6,0 m/ss 

d. Odrzut pieszego 

Położenie powypadkowe: 2,0 m 

Położenie środka ciężkości pieszego mierzone 
jest względem przodu pojazdu w kierunku jego 
ruchu. 

Metoda obliczeń (reguła): Kühnela 

Opóźnienie pojazdu w momencie uderzenia:
 4,0 ÷ 5,0 m/s2 

e. Rozrzut szkieł szyby przedniej 

Początek pola rozrzutu: -7,0 m 

Położenie pola rozrzutu szkieł mierzone jest 
względem przodu pojazdu w kierunku jego ru-
chu. Wartość ujemna oznacza położenie za po-
jazdem. Wartość dodatnia - przed. 

f. Rozwinięcie pieszego 

Długość rozwinięcia pieszego: 2,00 m 

Zachowanie pieszego: normalny krok 

Pochylenie pieszego: 35 mm 

Ugięcie przodu pojazdu: 60 mm 

Prezentacja rezultatu: Funkcja regresji (V +/- 20 
%) 

g. Parametry poszukiwań 

Zakres poszukiwanej drogi: 0 ÷ 50 m 

Zakres poszukiwanej prędkości: 0÷ 90 km/h 

h. Rozwiązanie 

Znaleziono rozwiązania w następującym zakre-
sie wartości: 

Zakres drogi: 11,2 ÷ 20,6 m 

Zakres prędkości: 39,3 ÷ 52,8 km/h 

Środek obszaru: 15,7 m, 47,4 km/h 

4. Podsumowanie 

Jak wykazano w treści opinii, pomimo coraz 
mniejszej ilości śladów kryminalistycznych na 
miejscu zdarzenia spowodowanych wprowa-
dzaniem nowych technologii w budowie samo-
chodów, można próbować stosować metodę 
Prof. Alfreda Slibara, uzupełniając ją o nowe 
funkcje regresji, uzyskane w ostatnim czasie. 
Można też próbować implementować tę metodę 
do zderzenia samochodu z motocyklem oraz 
uderzenia motocykla w sztywną przeszkodę 
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