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Opisywane oprogramowanie oraz związana z nim dokumentacja jest chroniona 

prawem autorskim i umowami międzynarodowymi. Kopiowanie bądź 
rozpowszechnianie tego programu lub jakiejkolwiek jego części bez upoważnienia 
może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej i karnej 

w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo. 

 

Opisywane oprogramowanie oraz związana z nim dokumentacja dostarczane jest 

„takie, jakie jest”. Producent nie udziela gwarancji na przydatność programu do 
jakiegokolwiek, szczególnego celu. Użytkownik bierze na siebie pełną 

odpowiedzialność za wykorzystanie wyników pracy tego programu. 

 

W związku z postępem technicznym producent zastrzega sobie prawo 
wprowadzania z mian w oprogramowaniu. Informacje zawarte w niniejszym 

dokumencie mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. 
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1 Wstęp 

Program SLIBAR+ przeznaczony jest do analizy wypadków drogowych z udziałem 

pieszych. Podstawę teoretyczną programu stanowi metoda opracowana przez prof. Alfreda 
Slibara [1]. 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 nowej wersji programu (Slibar 2.0) rozszerzono tę metodę na niektóre typy 
wypadków z udziałem pojazdów jednośladowych. Wyróżniono dwie podgrupy zdarzeń. 
Pierwsza dotyczy uderzenia samochodu w pojazd jednośladowy, druga uderzenia 

(najechania) motocykla w nieruchomą przeszkodę. Dla wymienionych przypadków 
wprowadzono do programu zależności pozwalające na określenie „przedziału ufności” dla 

miejsca kolizji i prędkości kolizyjnej. Do obliczeń wykorzystano zależności opisujące: odrzut 
uderzonego pojazdu jednośladowego i/lub kierującego tym pojazdem, pole rozrzutu 

odłamków szkła, zasięg wyrzucenia jadących na motocyklu (najechanie na przeszkodę), 

deformacje motocykla na skutek zderzenia z przeszkodą. Przy czym zasięg wyrzucenia 
jadących na motocyklu należy rozumieć, jako odległość, którą pokonał kierujący 
motocyklem lub pasażer motocykla podczas swobodnego lotu w powietrzu (bez wtórnych 
kolizji z przeszkodami). Wszystkie z zastosowanych w programie reguł opisujących 
poszczególne parametry zderzenia pojazd–pieszy, samochód–pojazd jednośladowy, 
motocykl–nieruchoma przeszkoda zaczerpnięto z publikowanych w literaturze fachowej 

opracowań dotyczących tych zagadnień. Opracowania te opierają się w znacznej mierze na 

wynikach badań eksperymentalnych przeprowadzonych w określonych warunkach 
badawczych i/lub na analizie dobrze udokumentowanych rzeczywistych zdarzeń drogowych. 

Z wymienionych uwarunkowań wynikają ograniczenia stosowalności poszczególnych reguł – 

do przypadków, które odpowiadają warunkom badań lub należą do zdarzeń tego samego 
typu, jak te na podstawie, których zostały opracowane.  

Instrukcja ta zakłada znajomość przez Użytkownika pracy w środowisku Microsoft 

Windows oraz pewne doświadczenie w użytkowaniu innych aplikacji pracujących w tym 
środowisku.  
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2 Analiza zdarzeń z udziałem pieszych 

W większości reguł, którymi posługuje się program występuje rozróżnienie pojazdów 
w zależności od ich typu nadwozia. Stosuje się tutaj podział nadwozi wg niemieckiej normy 

DIN 75204. Możliwe są warianty: 

1. Nadwozie klinowe: wysokość krawędzi przedniej pokrywy ≤ 0,7m, kąt pomiędzy 
płaszczyzną pokrywy a poziomem ≤ 20o

 

>70°

H<0,7m

<20°

Klinowe Pontonowe  

Rys. 1 Cechy charakterystyczne nadwozia klinowego i pontonowego 

2. Nadwozie trapezowe zawierające wszystkie trzy typy pokryw tj. 

 płaska pokrywa - kąt pomiędzy płaszczyzną ściany czołowej a poziomem ≤ 70o
 a kąt 

pomiędzy płaszczyzną pokrywy a poziomem ≤ 20o
  

 stroma pokrywa - kąt pomiędzy płaszczyzną ściany czołowej a poziomem ≤ 70o
 a kąt 

pomiędzy płaszczyzną pokrywy a poziomem > 20o
 

 eliptyczny kształt przedniej pokrywy – promień przedniej części pokrywy musi być 
większy od 0,25 m 

<70° R>0,25m<20°

Trapezowe  

Rys. 2 Cechy charakterystyczne nadwozia trapezowego 

3. Nadwozie pontonowe: kąt pomiędzy płaszczyzną ściany czołowej a poziomem > 70o
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4. Nadwozie skrzynkowe: pionowa ściana czołowa pojazdu.  

 Niskie (0,85 ÷ 1,45 m – samochody osobowe) 

 Średnie (1,50 ÷ 2,10 m – samochody dostawcze, mikrobusy) 

 Wysokie (2,15 ÷ 2,80 m- samochody ciężarowe, autobusy) 

Skrzynkowe  

Rys. 3 Przykładowe nadwozia typu skrzynkowego 

2.1 Przyrost rozwinięcia pieszego 

2.1.1 Zakres zastosowania - ograniczenia 

Regułę na przyrost rozwinięcia pieszego można stosować w przypadku, gdy: 

 Znane jest miejsce uderzenia głowy pieszego w nadwozie pojazdu. 

 Pieszy biorący udział w zdarzeniu był osobą dorosłą. 

 Pojazd posiada nadwozie typu trapezowego lub pontonowego 

 Znany jest wzrost pieszego. 

 Znany jest charakter ruchu pieszego (normalny krok, szybki krok, bieg). 

 Uderzenie w pieszego nastąpiło w okolicy środkowej części przodu pojazdu, 

 Pieszy znajdował się w pozycji wyprostowanej. 

2.1.2 Wzory i funkcje – opis wielkości 

Zastosowane w programie zależności dotyczące reguły na przyrost rozwinięcia 
pieszego zostały opracowane na podstawie badań przeprowadzonych przez firmę DEKRA. 
Badania obejmowały 44 próby z manekinami oraz analizę około 600 rzeczywistych 
wypadków. Wśród tych ostatnich jedynie w 30 przypadkach było znane powypadkowe 

usytuowanie samochodu i ujawniono ślady hamowania. 

Przyrost rozwinięcia kL definiuje się jako różnicę rzeczywistego rozwinięcia pdl '  

i odległości środka głowy pieszego od podłoża pl : 

 ppdk llL  '  (1) 
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gdzie: 

 

pdl '  – rzeczywiste rozwinięcie pieszego, przy czym: 

 spdpd hll '  (2) 

pdl  – rozwinięcie mierzone po obrysie samochodu, 

sh  – obniżenie przodu samochodu wywołane odkształceniem elementów 

zawieszenia, które wynosi od 0,04÷0,09 m; 

pl  – odległość od podłoża do środka głowy pieszego, przy czym 

 pppp rhhl   (3) 

ph  – wzrost człowieka, 

ph  – zmiana wysokości zależna od warunków ruchu pieszego: 

0,03÷0,04 m dla normalnego kroku, 

około 0,05 m dla szybkiego kroku,  

około 0,10 m dla biegu, 

pr  – promień głowy pieszego około 0,1 m. 

Metoda przyrostu rozwinięcia pieszego pozwala oszacować minimalną prędkość kolizji 

według zależności: 

 dla nadwozia typu trapezowego  

 27,0018251,0  kk VL  (4) 

gdzie:   

kL  – przyrost rozwinięcia pieszego w [m], 

kV  – prędkość kolizyjna w [km/h], 

 dla nadwozia typu pontonowego 

 4275,001908,0  kk VL  (5) 

gdzie: 

kL  – przyrost rozwinięcia pieszego w [m], 

kV  – prędkość kolizyjna w [km/h], 
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Alternatywnie dla prędkości minimalnej można wyznaczyć funkcję regresji z 

zależności: 

 dla nadwozia typu trapezowego  

 24,105497,0000363,0 2  kkk vvL  (6) 

gdzie: 

kL  – przyrost rozwinięcia pieszego w [m], 

kv  – prędkość kolizyjna w [km/h], 

 dla nadwozia typu pontonowego 

 2458,0001155,000005864,0 2  kkk vvL  (7) 

gdzie: 

kL  – przyrost rozwinięcia pieszego w [m], 

kv  – prędkość kolizyjna w [km/h], 

2.2 Odrzut wzdłużny pieszego 

W programie wykorzystano pięć metod opisujących odrzut wzdłużny pieszego w 

funkcji prędkości kolizyjnej. Dla większości z nich ujęte tam zależności uzyskano na 

podstawie badań eksperymentalnych z manekinami. Do tej grupy zaliczają się zależności 
podane przez: Elsholza, Kühnela i Schulza. W przypadku opracowania Stürtza – Appena - 

Gotzena, funkcję regresji uzyskano na podstawie analizy 69 wypadków drogowych z 
udziałem pieszych. 

Do analizy uderzenia pieszego samochodem o nadwoziu skrzynkowym wykorzystano 

zależność uzyskaną na podstawie badań przeprowadzonych przez Uniwersytet Techniczny w 
Berlinie. Autorzy tego opracowania nie podają jednak informacji czy uzyskane zależności są 
wynikiem analizy rzeczywistych wypadków drogowych, czy też otrzymano je na drodze 

badań eksperymentalnych.  

Poniżej podano zasady ogólne, jakimi należy się kierować przy wyborze konkretnej 

metody opisującej odrzut wzdłużny pieszego w funkcji prędkości kolizyjnej: 

1. Jeśli samochód był hamowany z opóźnieniem większym niż 3 m/s2
 i znana jest jego 

wartość, to należy stosować zależność podaną przez Kühnela z uwzględnieniem 
podanych przez niego warunków, które zostaną przytoczone w rozdziale 2.2.1. 

2. Gdy nie ma możliwości ustalenia wartości opóźnienia hamowania lub nie są spełnione 
inne warunki do obliczeń wg formuły Kühnela, wówczas w przedziale prędkości 10 ÷ 40 

km/h wystarczającą dokładność obliczeń zapewnia stosowanie wzoru Elsholza 

(z uwzględnieniem błędu ± 20%.). Dla prędkości mniejszych niż 10 km/h w ogóle nie 
należy stosować żadnych formuł, dotyczących odrzutu pieszego. Przy małych 

prędkościach błąd związany z ustaleniem powypadkowego położenia pieszego (jego 
środka masy) powoduje, że sumaryczny błąd związany ze stosowaniem formuły byłby 
zbyt duży.  



Cyborg Idea SLIBAR+  Instrukcja Użytkownika 

 - 11 - 

3. W przedziale prędkości kolizyjnej 40 ÷ 80 km/h, dla samochodów o nadwoziu 
pontonowym lub klinowym, zaleca się stosowanie formuł podanych przez Stürtza – 

Appena - Gotzena. Dla nadwozi typu pontonowego zamiennie z formułą Stürtza – 

Appena - Gotzena można stosować zależność podaną przez Schultza. Zależność ta 
obowiązuje dla zakresu prędkości kolizyjnych 10 ÷ 90km/h 

4. Dla wypadków pojazd-pieszy z udziałem samochodów o nadwoziu skrzynkowym 
(ciężarowe, dostawcze) należy stosować zależności podane przez Uniwersytet 
Techniczny w Berlinie.  

5. Powyżej prędkości 80 ÷ 90 km/h w ogóle nie można korzystać z podanych zależności, ze 
względu na bardzo duże prawdopodobieństwo przerzucenia ciała pieszego ponad dachem 

samochodu. 

2.2.1 Metoda Kühnela 

Zakres zastosowania – ograniczenia 

Metodę tę można stosować w przypadku gdy: 

 Pieszy kontaktował z przodem samochodu całą szerokością ciała (uderzenie pełne). 

 W wypadku uczestniczył samochód osobowy (nadwozie typu: trapezowego, 

pontonowego, klinowego). 

 Prędkość kolizyjna samochodu mieściła się w zakresie 10 ÷ 80 km/h. 

 Uderzenie pieszego nastąpiło podczas intensywnego hamowania pojazdu z 

opóźnieniem wynoszącym minimum 3 m/s2
. 

 Potrąconym nie jest bardzo małe dziecko (uderzenie nastąpiło powyżej środka masy 
pieszego).  

Wzory i funkcje – opis wielkości 

Na podstawie przeprowadzonych badań uwzględniających wpływ opóźnienia 
hamowania na odrzut wzdłużny pieszego Kühnel podał następującą zależność odrzutu 

wzdłużnego od prędkości kolizyjnej: 

 
a

v
vaS k

ko

2

0271,00178,0   (8) 

gdzie: 

oS  – odrzut wzdłużny pieszego w [m], 

kv  – prędkość kolizyjna w [km/h], 

a  – opóźnienie hamowania [m/s
2
], 

Użytkownik po wybraniu tej metody zobowiązany jest podać minimalną i maksymalną 

wartość opóźnienia hamowania, jaką mógł uzyskać pojazd w danych warunkach. Program 

automatycznie obliczy minimalną i maksymalną odległość wzdłużnego odrzutu pieszego 

wstawiając odpowiednio w miejsce a (wzór 8):  
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 dla minimalnego odrzutu – maksymalne opóźnienie hamowania, 

 dla maksymalnego odrzutu – minimalne opóźnienie hamowania. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że prędkość kolizyjną samochodu można obliczyć 
na podstawie znanego odrzutu wzdłużnego i opóźnienia hamowania samochodu, z błędem 
nie przekraczającym ± 3,5 km/h. 

2.2.2 Metoda Elsholza / Stürtza – Appena - Gotzena 

Zakres zastosowania – ograniczenia 

Metodę tę można stosować w przypadku, gdy: 

 Pieszy kontaktował z przodem samochodu całą szerokością ciała (uderzenie pełne). 

 W wypadku uczestniczył samochód osobowy z nadwoziem typu pontonowego lub 

klinowego. 

 Prędkość kolizyjna samochodu mieściła się w zakresie 10 ÷ 80 km/h. 

 Uderzenie pieszego nastąpiło podczas intensywnego hamowania pojazdu. 

 Potrąconym nie jest bardzo małe dziecko (uderzenie nastąpiło powyżej środka masy 
pieszego).  

Wzory i funkcje – opis wielkości 

Dla małych prędkości z zakresu 10 ÷ 40 krzywe graniczne obliczanie są na podstawie 
wzoru Elsholza, który w tym zakresie wystarczająco dobrze przybliża zależność odrzutu 
wzdłużnego od prędkości kolizyjnej: 

 funkcja regresji 

 209,0 ko vS   (9) 

 krzywe graniczne 

 2

min 072,003,0 kko vvS   (10) 

 2

max 107,001,0 kko vvS   (11) 

gdzie: 

oS  – odrzut wzdłużny pieszego w [m], 

kv  – prędkość kolizyjna w [m/s], 

W zakresie prędkości kolizyjnych rzędu 40 ÷ 80 km/h program wyznacza przedział 
ufności wykorzystując zależności podane w pracy Stürtza – Appena - Gotzena w postaci: 

 funkcja regresji dla odrzutu dorosłego pieszego 

 1,145,0043,0 2  kko vvS  (12) 

 krzywe graniczne dla odrzutu dorosłego pieszego 

 04,1024,0048,0 2

min  kko vvS  (13) 
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 157,1647,00472,0 2

max  kko vvS  (14) 

 funkcja regresji dla odrzutu dziecka 

 6,062,00027,0 3  kko vvS  (15) 

 krzywe graniczne dla odrzutu dziecka 

 kkko vvvS  13,214,00067,0 23

min  (16) 

 55,116,003,00023,0 23

max  kkko vvvS  (17) 

gdzie: 

oS  – odrzut wzdłużny pieszego w [m], 

kv  – prędkość kolizyjna w [km/h], 

2.2.3 Metoda Schulza 

Zakres zastosowania – ograniczenia 

Metodę tą można stosować w przypadku, gdy: 

 Pieszy kontaktował z przodem samochodu całą szerokością ciała (uderzenie pełne). 

 Doszło do potrącenia osoby dorosłej. 
 W wypadku uczestniczył samochód osobowy z nadwoziem typu pontonowego. 

 Prędkość kolizyjna samochodu mieściła się w zakresie 10 ÷ 90 km/h. 

 Po zderzeniu pojazd intensywnie hamował z opóźnieniem 4,5 ÷ 8 m/s
2
. 

Wzory i funkcje – opis wielkości 

W oparciu o wyniki badań eksperymentalnych Schulz uzyskał funkcję odrzutu 
wzdłużnego w zależności od prędkości kolizyjnej w postaci: 

 funkcja regresji 

 kko vvS  0783,00052,0 2

min  (18) 

gdzie: 

oS  – odrzut wzdłużny pieszego w [m], 

kv  – prędkość kolizyjna w [km/h], 

Metoda Schulza daje małe błędy obliczeniowe rzędu ±5 [km/h] 
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2.2.4 Metoda TU-Berlin 

Zakres zastosowania – ograniczenia 

Metodę tę można stosować w przypadku, gdy: 

 Pieszy kontaktował z przodem samochodu całą szerokością ciała (uderzenie pełne), 

 W wypadku uczestniczył samochód ciężarowy lub dostawczy o nadwoziu 

skrzynkowym. 

 Prędkość kolizyjna samochodu nie przekraczała 70 km/h. 

 Samochód był intensywnie hamowany. 

Wzory i funkcje – opis wielkości 

Wyniki badań przeprowadzonych na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie jako 
jedyne z dostępnych w literaturze odnoszą się między innymi do zderzeń pieszych z 

pojazdami o nadwoziu skrzynkowym. Opracowane na podstawie tych badań zależności 
wzdłużnego odrzutu pieszego od prędkości kolizyjnej mają postać: 

 funkcja regresji dla potrącenia osoby dorosłej 

 kko vvS  45,0042,0 2  (19) 

 funkcja regresji w przypadku potrącenia dziecka 

 kko vvS  35,00425,0 2  (20) 

gdzie: 

oS  – odrzut wzdłużny pieszego w [m], 

kv  – prędkość kolizyjna w [m/s], 

2.2.5 Odrzut pieszego - podsumowanie 

Poniżej zamieszczono tabelę ujmującą możliwości wyboru metody w zależności od 

typu nadwozia samochodu biorącego udział w potrąceniu wraz z zakresem prędkości, dla 

którego metoda ta jest prawidłowa. 
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yp nadwozia 

Metoda obliczeń 
Klinowe Trapezowe Pontonowe Skrzyniowe 

Elsholza 10 ÷ 40 km/h     

Sturtza-Appela-Gotzena 40 ÷ 80 km/h     

Kühnela 10 ÷ 80 km/h     

Schulza 10 ÷ 90 km/h     

TU Berlin 10 ÷ 100 km/h     

2.3 Rozrzut odłamków szkła  

W programie SLIBAR+ wykorzystano zależności opracowane na podstawie badań 
eksperymentalnych przeprowadzonych przez dr inż. H. Brauna, których wyniki zostały 
opublikowane na początku lat 80. Odnoszą się one do rozrzutu odłamków szkła szyb 
jednowarstwowych (tzw. hartowanych) oraz do rozrzutu odłamków kloszy reflektorów 
wykonanych ze szkła. Zakres badań, warunki badań oraz kryteria ich oceny zostały 
szczegółowo opisane w pracy zbiorowej „Wypadki drogowe. Vademecum biegłego 
sądowego. IES Kraków 2002r”. W niniejszym opracowaniu opis tych badań zostanie 
przypomniany, tak aby użytkownik programu miał pełny obraz możliwości i ograniczeń 
wynikających z zastosowania podanych przez dr inż. H. Brauna zależności.  

2.3.1 Opis badań 

Próby zostały tak wykonane, aby było możliwe określenie zależności długości pola 
rozrzutu odłamków szkła od: 

  prędkości jazdy – do 20 m/s, 

  opóźnienia pojazdu w chwili rozbicia szyby – do 6 m/s
2
, 

  wysokości umieszczenia szyby – do 3 m (górna krawędź), 

  kąta pochylenia szyby – do 40° (od pionu), 

  ukształtowania czoła pojazdu (nadwozie skrzynkowe i z przednią pokrywą). 

Jako pojazdu doświadczalnego użyto samochodu osobowego z przestawianym w pionie 

i poziomie zamocowaniem szyby czołowej. Do rozbijania szyb służyła napinana sprężyną 
iglica, uruchamiana przez pojazd na krawędzi pola pomiarowego. Dla oceny rozrzutu 
odłamków szkła na jezdni została namalowana odpowiednia siatka z punktem zerowym w 

miejscu zniszczenia. Po każdej próbie oznaczana była – przez ważenie – gęstość odłamków 
na poszczególnych polach siatki pomiarowej. Jako pierwsze i ostatnie odłamki przyjęto 
odłamki leżące w tych polach, na których gęstość odłamków wynosiła ok. 5 g /m

2, tj. około 
10 odłamków na m2

. 

Przeprowadzono 155 prób z jednowarstwowymi szybami czołowymi oraz 45 prób z 
reflektorami. Obserwacja prób wykazała, iż mechanizm rozrzutu odłamków szyb przy 
pojazdach o nadwoziu skrzynkowym zasadniczo różni się od pojazdów z przednią pokrywą. 
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Rozrzut odłamków szkła — samochody o nadwoziu skrzynkowym 

Wykonano 50 prób z tego typu samochodami, w których dolna krawędź szyby 
znajdowała się od 1,5 do 2,1 m powyżej poziomu jezdni. 

W badaniach uwzględniono następujące czynniki: 

  Wysokość zamocowania szyby – nie potwierdzono teorii, iż odległość odrzutu 
i długość rozrzutu odłamków zależy w istotny sposób od wysokości zamocowania 
szyby. Błąd oceny prędkości na podstawie odległości odrzutu odłamków oszacowano 
na około ±10%. Błąd oceny prędkości na podstawie długości pola rozrzutu odłamków 
szkła wynosi około ±20%. 

 Pochylenie szyby – w celu zbadania wpływu kąta pochylenia szyb na długość odrzutu 
odłamków szkła w 15 próbach zwiększano pochylenie szyby czołowej z 2° do 50° od 
pionu. Z badań wynika, iż kąt pochylenia szyby nie ma istotnego wpływu na rozrzut 
odłamków szkła. 

Dla pojazdów z nadwoziem skrzynkowym, przy małych prędkościach, odłamki szkła 
reflektorowego upadają w postaci większych kawałków i rozsypują się na jezdni mniej 

więcej w kole o promieniu równym wysokości zamocowania reflektora. Zatem przy małych 
prędkościach odłamki mogą także leżeć przed miejscem rozbicia szkła. 

Wraz ze wzrostem prędkości samochodu – przy średnim opóźnieniu ruchu samochodu 
większym od opóźnienia ruchu odłamków szkła – odłamki rozdzielają się i upadają przed 
pojazdem ruchem zbliżonym do rzutu poziomego. Dalej odłamki poruszają się w rozmaity 
sposób: ślizgają się, toczą albo skaczą. W następujących kolejno po sobie ukośnych rzutach 
kąty odbicia są zbliżone do kątów padania. Różne formy ruchu odbywają się równocześnie 
i prowadzą do różnorodnych opóźnień, toteż odłamki układają się w pewnym polu, 
rozciągniętym w kierunku jazdy samochodu. 

Jeśli pojazd z nadwoziem skrzynkowym podczas rozbicia i po rozbiciu szyby hamuje, 

to każdy kolejny odłamek pada na jezdnię przed samochodem, a więc nie odbija się od niego. 
W zakresie co najmniej średnich opóźnień samochodu wpływ opóźnienia samochodu na 
długość rozrzutu odłamków jest pomijalnie mały. 

Rozrzut odłamków szkła — samochody z przednią pokrywą 

Mechanizm rozrzutu odłamków szkła i zależności, dotyczące ich odrzutu, dla nadwozi 
z przednią pokrywą, są inne niż dla pojazdów z nadwoziem skrzynkowym. Przy pojeździe z 
przednią pokrywą zjawisko odrzutu odłamków szkła z szyby ma inny przebieg. Przy 

stojącym samochodzie lub jadącym ze stałą prędkością albo z niewielkim opóźnieniem – 

przeważająca ilość odłamków wpada do wnętrza samochodu. Tylko nieliczne odłamki 
spadają poza samochodem. Dopiero, kiedy prędkość samochodu i jego opóźnienie są tak 
duże, że odłamki zostają rzucone na pokrywę, mogą one w dużej ilości spaść na jezdnię, a 
następnie toczyć się, ślizgać albo skakać. 

Taki przypadek występuje, gdy siła tarcia odłamków o pokrywę samochodu zostaje 
pokonana przez siły bezwładności (związane z opóźnieniem) oraz składową ciężaru 
odłamków – na ukośnie wyprofilowanej pokrywie samochodu. Przy wartości współczynnika 
tarcia odłamków o lakierowaną blachę około 0,28÷0,38 i około 5° pochylenia pokrywy, 
zjawisko powinno wystąpić w szerszym zakresie przy opóźnieniach wyższych niż 2÷3 m/s2

. 

Przy opóźnieniach mniejszych niż 2 m/s2, przy jeździe ustalonej, a w szczególności 
przy przyspieszaniu – występują procesy transportu odłamków szkła i wtedy na 
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podstawie długości pola rozrzutu odłamków szkła nie można wypowiadać się na temat 
prędkości samochodu. 

Wykonano 50 prób z użyciem samochodu Opel Rekord, przy opóźnieniach od 1,5 do 
5,5 m/s

2. Uzyskano progresywny przyrost długości rozrzutu odłamków w funkcji 
wzrastającej prędkości kolizyjnej. 

Pierwsze odłamki upadały w bok od pojazdu, a dopiero następne – na tor jazdy 

samochodu. Dopiero przy prędkości powyżej 5 m/s było więcej niż 10 odłamków na m2, a 
więc było spełnione przyjęte kryterium minimalnej ilości odłamków. 

Nie rozpoznano wpływu opóźnienia samochodu (do 6 m/s2) na długość pola rozrzutu 
odłamków szkła. Zależność odległości odrzutu i długości pola rozrzutu odłamków szkła 
szyby czołowej samochodu z przednią pokrywą od prędkości kolizyjnej podano 
w podrozdziale 3.1.2. 

Kolejne próby dotyczyły badania rozrzutu szkieł reflektorów w funkcji prędkości 
kolizyjnej. Wykonano 45 prób ze szkłami reflektorowymi. Dolna krawędź reflektora była 
zamocowana na wysokości 0,55 m, a górna na wysokości 0,7 m ponad jezdnią, tj. w sposób 
typowy dla samochodu osobowego. Zależność prędkości samochodu od odległości odrzutu 
i długości pola rozrzutu szkieł reflektorowych podano w podrozdziale 3.1.2. 

Przedstawione wyniki badań, dotyczące rozbijania szyb czołowych i reflektorowych 
uzyskano w wyidealizowanych warunkach, tzn. takich, w których nie było czynników 
zakłócających: 

  W trakcie badań nic nie zakłócało ruchu odłamków szkła przez ciała, jak też 
powierzchni, znajdujących się na torze ruchu odłamków. 

  Nie miało miejsca przemieszczanie odłamków przez przejechanie. 

  Badania były prowadzone na równej jezdni, gdy nie było wiatru. 

W trakcie badań nie stwierdzono, aby leżące na jezdni odłamki szkła ulegały 
przemieszczeniu na skutek ich „owiewania” przez przejeżdżające nad nimi samochody, jeśli 
prędkość tych samochodów nie przekraczała 144 km/h. Może natomiast wystąpić zjawisko 
„zabierania” części odłamków przez opony samochodowe. Przy małych prędkościach 
samochodu w momencie najechania na odłamki szkła, wleczenie jest pomijalnie małe Przy 
większych prędkościach obserwuje się znaczne przemieszczanie odłamków szkła. Przy 
dużych przyspieszeniach samochodu (ucieczka z miejsca wypadku) odłamki mogą zostać 
odrzucone w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy, zaś przy gwałtownym hamowaniu 
mogą one zostać przemieszczone w kierunku jazdy samochodu. 

Wiatr będzie wpływał na długość rozrzutu tym silniej, im większa jest jego prędkość i 
wyższe zamocowanie szyby. Kąt pochylenia drogi ma mały wpływ na rozrzut odłamków 
szkła. Nie ustalono wpływu rodzaju nawierzchni i jej wilgotności na rozrzut odłamków szkła. 
Dziury i szczeliny w jezdni, trawa na poboczu – mogą w istotny sposób zmniejszyć długość 
rozrzutu odłamków szkła. 

Generalnie – przy uwzględnieniu zakłóceń, nie dają się zastosować żadne ogólne 
reguły. Należy w konkretnym przypadku zbadać, czy i jak dalece można wykorzystać 
przedstawione wyniki badań. 

2.3.2  Zakres zastosowania – ograniczenia 

Regułę Rozrzut odłamków szkła można stosować w przypadku, gdy: 

 Prędkość samochodu mieściła się w zakresie 5÷20 m/s 
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 Samochód biorący udział w zdarzeniu posiadał szybę czołową jednowarstwową lub 

klosze reflektorów ze szkła,  

 Opóźnienie samochodu w czasie zderzenia i po zderzeniu było nie mniejsze od 2÷3 
m/s

2
, 

 Gęstość rozmieszczenia odłamków w przyjętym obszarze wynosiła min. 5g/m2, tj. 

około 10 odłamków na m2, 

 Po rozbiciu szyby bądź reflektora odłamki szkła przemieszczały się swobodnie i nie 
uderzały w przeszkody, 

 Do zdarzenia doszło na drodze o nawierzchni asfaltowej utrzymanej w dobrym 

stanie technicznym (brak: szczelin, ubytków nawierzchni, kolein, który mogłyby w 

istotny sposób wpływać na ruch odłamków), 

2.3.3 Wzory i funkcje – opis wielkości 

Na podstawie przeprowadzonych badań dr inż. H. Braun podał następujące zależności 
opisujące rozrzut odłamków szkła w funkcji prędkości kolizyjnej: 

Samochody o nadwoziu skrzynkowym 

1. Samochody osobowe o wysokości dolnej krawędzi szyby – 0,85, górnej – 1,45 

Początek pola rozrzutu 4,267,1  Ak Sv  (21) 

Środek pola rozrzutu 31,002,1  Sk Sv  (22) 

Koniec pola rozrzutu 49,167,0  Ek Sv  (23) 

Długość pola rozrzutu 43,302,1  Lvk  (24) 

2. Samochody dostawcze, mikrobusy (wysokość dolnej krawędzi szyby – 1,50, górnej – 

2,10) 

Początek pola rozrzutu 51,241,1  Ak Sv  (25) 

Środek pola rozrzutu 60,093,0  Sk Sv  (26) 

Koniec pola rozrzutu 29,163,0  Ek Sv  (27) 

Długość pola rozrzutu 67,418,1  Lvk  (28) 

3. Samochody ciężarowe, autobusy (wysokość dolnej krawędzi szyby – 2,15, górnej – 2,80) 

Początek pola rozrzutu 85,227,1  Ak Sv  (29) 

Środek pola rozrzutu 51,095,0  Sk Sv  (30) 

Koniec pola rozrzutu 72,266,0  Ek Sv  (31) 

Długość pola rozrzutu 03,941,1  Lvk  (32) 

gdzie: 

AS  – początek pola rozrzutu odłamków [m], 

SS  – środek pola rozrzutu odłamków [m], 
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ES  – koniec pola rozrzutu odłamków [m], 

kv  – prędkość kolizyjna w [m/s], 

L  – długość pola rozrzutu odłamków 

Samochody z przednią pokrywą 

Rozrzut szkła szyby czołowej dla samochodów z przednią pokrywą - samochody 

osobowe (wysokość dolnej krawędzi szyby – 0,85, górnej – 1,35, kąt pochylenia szyby 50°) 

Początek pola rozrzutu 55,2)ln(15,5  Ak Sv  (33) 

Środek pola rozrzutu 70,1)ln(66,5  Sk Sv  (34) 

Koniec pola rozrzutu 08,11)ln(81,7  Ek Sv  (35) 

Długość pola rozrzutu 36,13)ln(07,10  Lvk  (36) 

2.3.4 Funkcje regresji opisujące odrzut odłamków szkła reflektorowego: 

Samochody osobowe (wysokość dolnej krawędzi reflektora – 0,55, górnej – 0,70) 

Początek pola rozrzutu 91,174,1  Ak Sv  (37) 

Środek pola rozrzutu 70,096,0  Sk Sv  (38) 

Koniec pola rozrzutu Ek Sv  78,0  (39) 

Długość pola rozrzutu 45,141,1  Lvk  (40) 

gdzie: 

AS  – początek pola rozrzutu odłamków [m], 

SS  – środek pola rozrzutu odłamków [m], 

ES  – koniec pola rozrzutu odłamków [m], 

kv  – prędkość kolizyjna w [m/s], 

L  – długość pola rozrzutu odłamków 
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3 Analiza zdarzeń z udziałem pojazdów jednośladowych 

Jak wspomniano we wstępie w module obliczeniowym przeznaczonym do analizy 

wypadków z udziałem pojazdów jednośladowych wyodrębniono dwa typy zdarzeń, dla 

których możliwe jest wykorzystanie metody Slibara.  

Do pierwszej grupy zaliczono zdarzenia polegające na uderzeniu przodem samochodu w 

pojazd jednośladowy. Podstawowym kryterium analizy tego typu zdarzeń jest odległość 
odrzutu kierującego pojazdem jednośladowym i/lub odrzut jednośladu. Drugim kryterium 

jest zależność rozrzutu odłamków szkła od prędkości kolizyjnej, przy czym zależność ta 
dotyczy zarówno szkieł pochodzących z jednośladu jak i z samochodu. Formuły opisujące 
wspomniane kryteria zostały opracowane przez firmę DEKRA na podstawie analizy dobrze 

udokumentowanych zdarzeń drogowych. Ponieważ mechanizm takiej kolizji jest zbliżony do 
tego, który miał miejsce w przypadku potrącenia pieszego przekraczającego jezdnię, stąd 
również tutaj można wykorzystać zależności opisane w poprzednim rozdziale, a dotyczące 

hamowania samochodu oraz pola rozrzutu odłamków szkła szyby czołowej lub reflektora 

samochodu.  

Drugą grupę stanowią zdarzenia polegające na najechaniu motocykla na nieruchomą 

przeszkodę. Badaniom poddano przypadki, w których wysokość przeszkody była na tyle 
duża, że uniemożliwiła przejechanie przez nią, a równocześnie nie dochodziło do wtórnego 
zderzenia osób wyrzuconych z motocykla z przeszkodą. W tego typu zdarzeniach dochodzi 

do gwałtownego zatrzymania (lub znacznego zmniejszenia prędkości) pojazdu 

jednośladowego na przeszkodzie, co w efekcie skutkuje wyrzuceniem osób jadących na 

motocyklu na pewną odległość zależną od prędkości kolizyjnej i kąta (mierzonego względem 
poziomu jezdni) pod jakiem kierujący lub pasażer zostali wyrzuceni z motocykla. Na 

podstawie badań ustalono, że kąty wyrzutu dla kierującego motocyklem i siedzącego za nim 
pasażera są różne.  
Drugim kryterium zastosowanym do tej grupy zdarzeń jest zależność pozwalająca na 
wyznaczenie prędkości kolizyjnej na podstawie deformacji motocykla, skrócenie motocykla 

– rozumiane, jako zmiana całkowitej długości, lub jako zmiana rozstawu osi. Uzupełnieniem 
wymienionych metod, umożliwiającym oszacowanie prędkości kolizyjnej jest zależność 
wiążąca tę wielkość z długością drogi sunięcia kierującego/pasażera lub pojazdu 

jednośladowego po podłożu.  

3.1 Odrzut pojazdu jednośladowego lub kierującego tym pojazdem 

W module przeznaczonym do analizy zderzeń samochodu z pojazdem jednośladowym, 
jako jedno z kryteriów wykorzystano zależności opracowane przez firmę DEKRA. 

Umożliwiają one obliczenie odległości odrzutu pojazdu jednośladowego oraz kierującego 
tym pojazdem w funkcji prędkości kolizyjnej. Opracowane przez firmę DEKRA formuły są 
wynikiem analizy dobrze udokumentowanych zdarzeń drogowych z udziałem pojazdów 
jednośladowych. Analizie podano ponad 300 zdarzeń polegających na uderzeniu przodem 
samochodu w pojazd jednośladowy, przy czym w chwili uderzenia jednoślad poruszał się z 
niewielka prędkością. Z tej grupy wyselekcjonowano 37 zdarzeń, dla których w sposób 
niebudzący wątpliwości możliwe było ustalenie miejsca zderzenia

*)
. Na podstawie tych 

badań wyznaczono równania opisujące zależność odległości odrzutu pojazdu 

                                                 
*)

 H. Burg, Rekonstruktionsunterlagen aus einer Auswertung realer Unfälle zwischen Zweirad-und 

Vierradfahrzeugen, 1979. 
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jednośladowego oraz kierującego tym pojazdem od prędkości kolizyjnej. Należy podkreślić, 
że pomiar odległości odrzutu był wykonany od miejsca kolizji do miejsca powypadkowego 
położenia jednośladu lub kierującego jednośladem. Taki sposób pomiaru odrzutu obejmował 
zarówno fazę lotu w powietrzu jak również fazę sunięcia po podłożu. Takie podejście 
odróżnia uzyskane wyniki od typowych badań, w których wyznacza się wartości opóźnień 
uzyskiwanych podczas sunięcia (tarcia) pojazdu jednośladowego lub kierującego tym 
pojazdem o podłoże. Do wyznaczenia zależności brano pod uwagę tylko te przypadki, w 

których nie doszło do sczepienia kierującego jednośladem z pojazdem, którym kierował.  

Wykorzystując w praktyce zależność na odrzut pojazdu jednośladowego trzeba 
pamiętać, że omawiana formuła obejmuje zakresem zastosowań całą rodzinę pojazdów 
jednośladowych tj. rower, motorower, motocykl. Jest to następstwem przyjętego sposobu 
analizy, który nie uwzględniał zróżnicowania pojazdów jednośladowych pod tym względem. 

Podobnie nie wprowadzono zróżnicowania ze względu na kategorię samochodu, z którym 
pojazd jednośladowy kolidował. W grupie zdarzeń poddanych analizie uczestniczyły 
samochody różnych kategorii: osobowe, dostawcze ciężarowe i autobusy.  

3.1.1 Zakres zastosowania – ograniczenia 

Zależności stosuję się do przypadków, w których: 

 nastąpiło uderzenie przednią częścią samochodu w pojazd jednośladowy, 

 kąt pomiędzy podłużnymi osiami pojazdów mieścił się w zakresie 90°±45°  

 pomiaru odległości odrzutu dokonano od miejsca powypadkowego położenia 
jednośladu lub kierującego tym pojazdem do miejsca zderzenia, 

 po zderzeniu nie nastąpiło sczepienie kierującego z pojazdem, którym kierował.  

3.1.2 Funkcje – opis wielkości 

Na podstawie opisanych powyżej badań określono zależności dla odrzutu pojazdu 

jednośladowego oraz kierującego tym pojazdem w funkcji prędkości kolizyjnej w postaci: 

 zależność odległości odrzutu motocyklisty od prędkości kolizyjnej, 

 
59,1

0 033,0 kvS   (41) 

 zależność odległości odrzutu motocykla od prędkości kolizyjnej, 

 
57,1

0 044,0 kvS   (42) 

gdzie: 

0S  – odległość odrzutu motocyklisty/motocykla [m], 

kv  – prędkość kolizyjna w [km/h], 

Przedstawione powyżej zależności były wyznaczone dla wartości średnich uzyskanych 
z badań, a oszacowany na podstawie wyników pomiarów błąd mieścił się w zakresie ±20%. 

3.2 Rozrzut odłamków szkła 

Jednym ze sposobów wyznaczenia prędkości kolizyjnej w przypadku zderzenia pojazdu 
wielośladowego z pojazdem jednośladowym, może być oszacowanie wynikające z 



Cyborg Idea SLIBAR+  Instrukcja Użytkownika 

 - 22 - 

ustalonego na miejscu zdarzenia położenia pierwszych i ostatnich odłamków szkła 
pochodzących z kolidujących ze sobą pojazdów. Krzywe graniczne opisujące zależność 
rozrzutu odłamków szkła od prędkości kolizyjnej były wyznaczone w oparciu o analizę 
rzeczywistych zdarzeń drogowych omówionych w poprzednim podrozdziale. Eksperci 
przeprowadzający analizę ustalili położenie pierwszych i ostatnich odłamków szkła dla 
każdego z badanych przypadków – uzyskane w ten sposób wyniki posłużyły do wyznaczenia 
krzywych granicznych obejmujących pole rozrzutu odłamków szkła. Na podkreślenie 
zasługuje fakt, że podczas analizy nie wprowadzono selekcji na odłamki pochodzące z 
pojazdu jednośladowego lub z samochodu. Nie wprowadzono również rozróżnienia, czy 
dany odłamek pochodzi ze szkła szyby samochodu czy też ze szkła reflektora jednośladu lub 
samochodu.  

Uzyskane na podstawie analizy rzeczywistych zdarzeń drogowych krzywe graniczne 
rozrzutu odłamków szkła były porównywane z wynikami badań doświadczalnych, w których 
szyby pojazdu lub klosze reflektorów były rozbijanie przy użyciu specjalnego urządzenia 
(iglicy). Okazuje się, że obszar wyznaczony liniami granicznymi na podstawie badań 
doświadczalnych zawiera się w obszarze wyznaczonym przez krzywe otrzymane w wyniku 

analizy rzeczywistych zdarzeń drogowych. Przy czym linie graniczne odpowiadające 
położeniu ostatnich odłamków pokrywają się natomiast linie wyznaczające położenie 
pierwszych odłamków szkła wraz ze wzrostem prędkości kolizyjnej oddalają się od siebie – 

w przypadku analizy rzeczywistych zdarzeń drogowych pierwsze odłamki szkła znajdują się 
bliżej miejsca zdarzenia w porównaniu z położeniem pierwszych odłamków uzyskanym w 
badaniach eksperymentalnych. Taki stan rzeczy wynika zapewne z faktu, że w przypadku 

rzeczywistych kolizji odłamki odbijają się od kolidujących ze sobą pojazdów – ich ruch nie 

jest ruchem swobodnym, jak to ma miejsce w przypadku badań eksperymentalnych. 

3.2.1 Zakres zastosowania – ograniczenia 

Zależności stosuję się do przypadków, w których: 

 nastąpiło uderzenia przednią częścią samochodu w pojazd jednośladowy, 

 kąt pomiędzy podłużnymi osiami pojazdów mieścił się w zakresie 90°±45°  

 pomiaru odległości odrzutu dokonano od miejsca powypadkowego położenia 
jednośladu lub kierującego tym pojazdem do miejsca zderzenia, 

 po zderzeniu nie nastąpiło sczepienie kierującego jednośladem z pojazdem, którym 
kierował.  

3.2.2 Funkcje – opis wielkości 

Na podstawie opisanych powyżej badań określono zależności dla odrzutu motocykla oraz 
motocyklisty w funkcji prędkości kolizyjnej w postaci: 

 
970

2

k

A

v
S   (43) 

 zależność odległości odrzutu motocykla od prędkości kolizyjnej, 

 kE vS  53,0  (44) 

gdzie: 

AS  – odległość odrzutu pierwszych odłamków szkła (początek pola rozrzutu), 

ES  – odległość odrzutu ostatnich odłamków szkła (koniec pola rozrzutu), 
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kv  – prędkość kolizyjna w [km/h], 

Przedstawione powyżej zależności były wyznaczone dla wartości średnich uzyskanych 
z badań, a oszacowany na podstawie wyników pomiarów błąd mieścił się w zakresie ±20%. 

3.3 Rozmiar uszkodzeń – skrócenie motocykla 

Przy zdarzeniach polegających na czołowym uderzeniu motocykla w przeszkodę 
dochodzi do zmiany jego długości całkowitej i rozstawu osi. Wielkość tych deformacji 
zależy przede wszystkim od prędkości kolizyjnej, przy której doszło do uderzenia. Wyniki 

analizy rzeczywistych, dobrze udokumentowanych, zdarzeń tego typu pozwoliły na 
określenie liniowej zależności pomiędzy skróceniem rozstawu osi pojazdu jednośladowego a 
prędkością kolizyjną*). Podobną zależność uzyskano podczas badań przeprowadzonych przez 
firmę Priester-Weyde-Baumruck

**)
 w 2001r. Badaniom stanowiskowym poddano motocykle 

japońskie klasy średniej o pojemnościach skokowych od 250 do 400 cm
3
 (Honda CB 400N, 

Suzuki GSX 250, Yamaha XS 400). Badanie przeprowadzono na specjalnie 

zaprojektowanym stanowisku (wahadło). Zamocowany do wahadła motocykl uderzał 
przodem w nieodkształcalną i nieprzesuwną betonową przeszkodę. Taki sposób 
przeprowadzenia badań powodował, że prędkość kolizyjna była w przybliżeniu równa, 
nadwyżka nie przekraczała 1 km/h, prędkości EES będącej równoważnikiem energii 
zamienionej na pracę deformacji. Przeszkodę stanowiła przytwierdzona do podłoża betonowa 

ściana o dużej masie. Uderzenie wahadła z zamocowanym do niego motocyklem nie 
powodowało przemieszczenia przeszkody. Beton na przeszkodę był tak dobrany, aby 

uderzenie nie powodowało jego pękania bądź kruszenia. 

3.3.1 Zakres zastosowania – ograniczenia 

Zależności stosuję się do przypadków, w których: 

 nastąpiło uderzenie przodem pojazdu jednośladowego w przeszkodę, 

 kąt pomiędzy osią podłużną, a przeszkodą mieścił się w zakresie 90°±5°,  

 zderzenie nastąpiło ze sztywną(znikome odkształcenia), i nieruchomą przeszkodą  

 w chwili uderzenia przednie koło motocykla nie było skręcone,  

 po zderzeniu nie nastąpiło odrzucenie motocykla od przeszkody. 

3.3.2 Funkcje – opis wielkości 

Na podstawie opisanych powyżej badań określono zależności pomiędzy zmianą rozstawu osi 
i długości całkowitej motocykla a prędkością kolizyjną.  

 zależność prędkości kolizyjnej od zmiany rozstawu osi, wg. A. Baxtera, 

 58,1638,1  dvk  (45) 

 zależność prędkości kolizyjnej od zmiany rozstawu osi, wg. Priester-Weyde-Baumruck, 

 39,1139,1  dvk  (46) 

                                                 
*)

 A. Baxter, Motorcycle Accidents Investigation, IPTM, Floryda 1997.  

**)
 Zderzenia motocykli – EES. Dysk multimedialny CD-Priester-Weyde-Baumruck 2001.  
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 zależność prędkości kolizyjnej od zmiany długości, wg. Priester-Weyde-Baumruck, 

 89,1488,0  lvk  (47) 

gdzie: 

d  – zmiana rozstawu osi motocykla [cm], 

l  – zmiana całkowitej długości motocykla [cm], 

kv  – prędkość kolizyjna w [km/h], 

3.4 Uderzenie w przeszkodę - wyrzucenie jadących z motocykla 

Z tego typu zdarzeniami mamy do czynienia w przypadku czołowego uderzenia 
motocyklem w przeszkodę. Dochodzi wówczas do gwałtownego zatrzymania (gwałtownego 

zmniejszenia prędkości) pojazdu jednośladowego na przeszkodzie, co w efekcie skutkuje 
wyrzuceniem osób jadących na motocyklu na pewną odległość zależną od prędkości 
kolizyjnej. Przeprowadzone w tym zakresie badania wykazały ponadto, że odległość ta 
zależy nie tylko od prędkości uderzenia, ale także od miejsca które zajmowała osoba na nim 
jadąca, Ustalono, że kąt wyrzutu (mierzony względem poziomu jezdni) dla kierującego 
motocyklem i siedzącego za nim pasażera jest różny. W przypadku kierującego kąt, pod 
jakim zostaje on wyrzucony z motocykla mieści się w zakresie 10÷20°, natomiast w 
przypadku pasażera w przedziale 18÷45°. Dodatkowym parametrem przyjmowanym w 

obliczeniach jest wysokość środka masy kierowcy lub pasażera (mierzona względem 
podłoża). Wartość tej wielkości mieści się zwykle w zakresie 0,9÷1,05 m.  

3.4.1 Zakres zastosowania – ograniczenia 

Zależności stosuję się do przypadków, w których: 

 nastąpiło uderzenie przodem motocykla w przeszkodę, 

 po opuszczeniu motocykla kierujący lub pasażer nie kolidowali z żadnymi obiektami, 

 w chwili opuszczania motocykla kierujący lub pasażer nie zaczepili o elementy 

motocykla, które w istotny sposób mogłyby zmniejszyć prędkość „wyrzucenia” z 
pojazdu (stopki, dźwignie hamulca, zmiany biegów, kierownica, przewody 

hamulcowe, cięgna sterowania, owiewka) 

3.4.2 Funkcje – opis wielkości 

W praktyce możemy korzystać z dwóch zależności. Pierwsza pozwala na wyznaczenie 
prędkości kolizyjnej na podstawie całkowitego przemieszczenia, tj odległości od miejsca 
zderzenia do miejsca powypadkowego położenia jadących na motocyklu. Zależność ta 
uwzględnia zarówno fazę lotu w powietrzu jak i fazę sunięcia po podłożu. Druga umożliwia 

obliczenie prędkości kolizyjnej tylko na podstawie długości fazy lotu, tj. odległości, jaką 
jadący przebywają w powietrzu od miejsca zderzenia do miejsca pierwszego kontaktu z 

podłożem. Zależności ta jest przekształceniem równania na zasięg rzutu ukośnego. 

 zależność prędkości kolizyjnej wg. źródeł IPTM*)
, uwzględniająca fazę lotu i sunięcia 

                                                 
*)

A. Baxter, Motorcycle Accidents Investigation, IPTM, Floryda 1997. 
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2)sin(cos

2
6,3








dg

vk  (48) 

gdzie: 

  – współczynnik tarcia, 

g  – przyspieszenie ziemskie 9,81 m/s
2
, 

d  – całkowita odległość przemieszczenia się jadącego [m], 

  – kąt wyrzutu [ °], 

kv  – prędkość kolizyjna w [km/h], 

 zależność prędkości kolizyjnej od odległości przebytej w fazie lotu, 

 
    2

1

1

cossincos
94,7




hd

d
vk  (49) 

 

gdzie: 

1d  – zasięg rzutu ukośnego do pierwszego kontaktu z podłożem [m], 

h  – wysokość środka ciężkości kierowcy [m], 

  – kąt wyrzutu [ °], 

kv  – prędkość kolizyjna w [km/h], 

3.5 Droga sunięcia po podłożu 

Omówione w poprzednich rozdziałach kryteria zostały uzupełnione o formuły 
pozwalające oszacować prędkość motocyklisty lub motocykla (w miejscu pierwszego 

kontaktu z podłożem), w oparciu o ustaloną na miejscu zdarzenia długość śladu sunięcia
*)

. 

Wyznaczona w oparciu o te ślady prędkość, przy pewnych założeniach może być 
utożsamiana z prędkością kolizyjną. W programie kryteria dotyczące wyznaczenia prędkości 
na podstawie długości śladu sunięcia motocyklisty (kierowcy/pasażera) lub motocykla 
zostały rozdzielone. Jest to podyktowane zróżnicowaniem charakteru ruchu po zderzeniu. W 
przypadku motocyklisty, przy założeniu, że po rozdzieleniu z motocyklem nie doszło do 
wtórnych kolizji, ruch możemy podzielić na fazę lotu i fazę sunięcia po podłożu. Zaniedbując 
w obliczeniach znikomą utratę prędkości w fazie lotu (opory powietrza), prędkość obliczona 

na podstawie drugiej fazy ruchu (sunięcia), może być dobrym oszacowaniem prędkości 
kolizyjnej. Nieco inaczej sprawa wygląda w przypadku analizy ruchu pozderzeniowego 
motocykla. Bowiem jeśli doszło do zderzenia pojazdu jednośladowego z innym obiektem 
(pojazdem, elementem infrastruktury), prędkość wyznaczona na podstawie 
zaimplementowanych do programu formuł będzie oszacowaniem prędkości pozderzeniowej. 

Wyznaczenie prędkości kolizyjnej będzie wymagało uwzględnienia w obliczeniach utraty 
prędkości na skutek zderzenia. Wyjątkiem będą sytuacje, w których do przewrócenia 

                                                 
*)

 Praca zbiorowa, Wypadki drogowe. Vademecum biegłego sądowego. Wydanie II, Kraków 2006.     U. 

Golder, M. Becke. Rutschverzögerungen von vollverkleideten Motorrädern. Verkehrsunfall 90.0 
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motocykla dochodzi na skutek podjętego manewru (np. manewr omijania), bądź 
„zaczepienia” kierownicą o jakiś obiekt, co w efekcie prowadzi do utraty stateczności 
i przewrócenia motocykla. W ruchu miejskim na jezdniach o wielu pasach ruchu w jednym 

kierunku zdarzają się sytuacje „zepchnięcia” i wywrócenia motocyklisty podczas manewru 

zamiany pasa ruchu przez samochód. Również w takim przypadku prędkość wyznaczoną na 
podstawie drogi sunięcia można uznać za dobre oszacowanie prędkości kolizyjnej. 
Najczęściej w tego typu zdarzeniach utrata prędkości na skutek kontaktu pojazdów jest 
pomijalnie mała – uczestnicy zdarzenia poruszają się ze zbliżonymi prędkościami 
podłużnymi. 

W zależności od tego czy prędkość kolizyjną wyznaczamy w oparciu o drogę sunięcia 
motocykla czy też o w oparciu o drogę sunięcia kierującego lub pasażera - do obliczeń 
przyjmowana jest różna wartość współczynnika tarcia. 

W przypadku kierującego lub pasażera wprowadzono zróżnicowanie współczynnika tarcia ze 
względu na rodzaj ubrania (tekstylne, skórzane), które kierujący lub pasażer miał na sobie w 
chwili zdarzenia. Wartości współczynnika tarcia były wyznaczone w próbach z użyciem 
manekinów. I tak dla ubrań z tkaniny (tzw. normalnych) uzyskano wartości opóźnienia z 

przedziału 9÷12 m/s2. Dla ubrań ze skóry uzyskano wartości opóźnienia z przedziału 

7÷9 m/s
2
.  

W przypadku pojazdu jednośladowego wprowadzono zróżnicowanie współczynnika tarcia ze 

względu na typ motocykla (motocykl z owiewką lub bez owiewki) oraz ze względu na stan 

(sucha, mokra) i rodzaj nawierzchni (asfaltowa, trawiasta). Dodatkowo w przypadku 

motocykla można zaznaczyć opcję wyposażenia z owiewką lub bez owiewki.  

3.5.1 Funkcje – opis wielkości 

Do obliczenia prędkości kolizyjnej na podstawie drogi sunięcia po podłożu wykorzystywana 
jest znana zależność wyprowadzona w oparciu o zasadę równoważności energii kinetycznej i 
pracy sił tarcia.  

 zależność prędkości kolizyjnej od drogi sunięcia 

 sgvk  26,3  (50) 

gdzie: 

  – współczynnik tarcia (zależny od analizowanego przypadku), 

g  – przyspieszenie ziemskie 9,81 m/s
2
, 

s  – całkowita odległość przemieszczenia po podłożu [m], 

kv  – prędkość kolizyjna w [km/h], 
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4  Praca z programem 

4.1 Wymagania programu 

Program SLIBAR+ przeznaczony jest do pracy w 32-bitowym środowisku Microsoft® 
Windows™ rodziny Windows NT, tj. Windows 2000, XP, 2003, Vista lub Windows 7.  

Do zainstalowania programu wymagane jest posiadanie napędu CD-ROM lub 

połączenia z Internetem. 

Program nie stawia innych, dodatkowych wymagań systemowi Użytkownika. Aby 
jednak w pełni wykorzystać jego możliwości wymagane jest posiadanie drukarki graficznej 
(atramentowej lub laserowej) i praca w rozdzielczości co najmniej 800 x 600 w trybie 64k 

kolorów (HighColor). 

4.2 Instalacja programu  

Aby zapoczątkować instalację programu należy umieścić nośnik programu (płytę   CD-

R) w napędzie komputera. Po chwili od jej włożenia powinien automatycznie rozpocząć się 
proces instalacji. Jeżeli jednak proces instalacji nie rozpoczął się samoistnie należy za 

pomocą Eksploratora Windows dwukrotnie kliknąć plik Indeks.html znajdujący się w 
głównym katalogu napędu, do którego włożono płytę. Po rozpoczęciu procesu instalacji 
należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. 

4.3 Uruchomienie programu 

Na koniec procesu instalacji, program instalacyjny proponuje uruchomienie właśnie 
zainstalowanego programu. 

Po udanej instalacji program SLIBAR+ można uruchamiać przez wybranie pozycji 

 Cyborg Idea SLIBAR+ z wybranego w trakcie instalacji folderu (domyślnie 
Cyborg Idea Experts) z menu Start. 

4.4 Wprowadzanie danych do programu 

4.4.1 Metodyka postępowania 

Rozpoczęcie pracy z programem SLIBAR+ użytkownik musi poprzedzić 

przygotowaniem zbioru danych wejściowych na podstawie, których program wykona 
obliczenia. Sposób postępowania w tej fazie rekonstrukcji jest analogiczny do tego, który 
należało wykonać posługując się klasyczną (wykreślną) metodą Slibara. Kolejność czynności 
jest następująca: 

 Wykonanie szkicu sytuacyjnego miejsca zdarzenia z zachowaniem skali. Na szkicu 

nanosimy położenie materialnych śladów wypadku. 

 Wyselekcjonowanie śladów, które będą stanowiły podstawę obliczeń w metodzie 
Slibara. W przypadku potrącenia pieszego będą to: położenie powypadkowe 
samochodu, położenie powypadkowe pieszego, położenie pola rozrzutu odłamków 
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szkła szyby lub reflektora samochodu, długość śladów hamowania/blokowania (o ile 
takie ślady pozostały na miejscu zdarzenia), długość rozwinięcia pieszego (w 
przypadku samochodu osobowego o nadwoziu trapezowym lub pontonowym). Dla 

zdarzeń z udziałem pojazdów jednośladowych będą to: położenie powypadkowe 
jednośladu, położenie powypadkowe kierującego lub pasażera jednośladu, miejsce 
pierwszego kontaktu kierującego lub pasażera z podłożem, początek/koniec pola 
rozrzutu odłamków szkła szyby samochodu lub reflektora samochodu bądź 
motocykla.  

 Analiza wyselekcjonowanych śladów pod względem ich wiarygodności – sprowadza 

się do sprawdzenia czy położenie powypadkowe pojazdu lub uczestników nie było 
zmienione po zdarzeniu. W przypadku pola rozrzutu odłamków szkła należy 
sprawdzić, czy miejsce zdarzenia było prawidłowo zabezpieczone – odłamki nie były 
przemieszczane przez przejeżdżające pojazdy.  

Po wykonaniu powyższych czynności użytkownik może przystąpić do analizy 
zdarzenia z wykorzystaniem programu SLIBAR+. Zanim jednak przejdziemy do omówienia 
działania programu przypomnimy sposób postępowania w klasycznej metodzie Slibara, a 

następnie porównamy go z algorytmem działania programu SLIBAR+.  

Przeprowadzając dalszą analizę metodą klasyczną sposób postępowania byłby 
następujący: 

 Wybranie punktu odniesienia – punktu zaczepienia początku układu współrzędnych 
względem, którego będziemy określali położenie miejsca potrącenia. Najczęściej, 
jako układ podstawowy (globalny) przyjmuje się układ współrzędnych związany z 
przodem powypadkowo zatrzymanego samochodu – tą częścią nadwozia nastąpiło 
uderzenie w pieszego i względem układu związanego z pojazdem najwygodniej 
określić położenie miejsca potrącenia. Zwrot osi drogi przyjętego układu 
współrzędnych powinien być przeciwny do zwrotu wektora prędkości pojazdu – 

wówczas współrzędna miejsca potrącenia względem osi drogi ma wartość dodatnią 
(porównaj rysunek).  

 Wrysowanie układu współrzędnych związanego z pojazdem (na rys. 4 układ 
oznaczony cyfrą 1). W tym układzie wrysowujemy krzywe graniczne dla zależności 
drogi hamowania od prędkości pojazdu. Krzywe graniczne uzyskujemy dla 

minimalnej i maksymalnej wartości opóźnienia (na rysunku krzywe opisane 
symbolami Sh_min, Sh_max). 

 Wrysowanie układu współrzędnych związanego z pieszym (na rys. 4 układ 
współrzędnych oznaczony cyfrą 2). W tym układzie wyrysowujemy zależność 
wzdłużnego odrzutu pieszego od prędkości uderzenia. Krzywe graniczne uzyskujemy 
uwzględniając błąd metody (na rysunku krzywe graniczne opisano symbolami So_min, 

So_max) 

 Wrysowanie układu współrzędnych związanego z początkiem pola rozrzutu 

odłamków szkła (na rys. 4 układ współrzędnych oznaczony cyfrą 3). W tym układzie 
współrzędnych wrysowujemy zależność odległości początku pola rozrzutu odłamków 
szkła od prędkości kolizyjnej. Krzywe graniczne uzyskujemy uwzględniając błąd 
metody (na rysunku krzywe graniczne opisano symbolami Ss_min, Ss_max) 

 Ostatnim etapem jest wyznaczenie obszaru (części wspólnej), w którym spełnione są 
wszystkie kryteria (na rysunku obszar zakreskowany pomiędzy krzywymi 
granicznymi). Rzut tego obszaru na oś drogi określa rejon potrącenia, a na oś 
prędkości - zakres prędkości kolizyjnej.  
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Rys. 4 Przykład analizy zdarzenia klasyczną metodą Slibara 

 

 Zanim przejdziemy do opisu programu SLIBAR+ i porównania go z metodą 
klasyczną, przypomnimy i doprecyzujemy pojęcia używane w analizie zdarzeń z 
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wykorzystaniem tej metody. Pojęcia te są kluczowe dla poprawnej interpretacji wyników, a 

ich potoczne rozumienie może prowadzić do błędów i nieporozumień. O ile w przypadku 

analizy metodą klasyczną (ręczne nanoszenie na szkic poszczególnych krzywych) możliwość 
popełnienia błędu jest znikoma, a naniesione na szkic graficzne rozwiązanie wymusza 

niejako poprawną interpretację, o tyle w przypadku korzystania z programu SLIBAR+, gdzie 

wykres analizy jest oddzielony od szkicu, wymagane jest ścisłe posługiwanie się pojęciami 
opisującymi wielkości fizyczne, a w przypadku używania potocznego rozumienia niektórych 
pojęć – doprecyzowanie ich znaczenia. Ponadto w programie SLIBAR+ została przyjęta 
pewna konwencja postępowania, której opis bez uprzedniego przypomnienia założeń i 
używanych pojęć może być niezrozumiały dla czytelnika. I tak: 

 W analizie zderzeń metodą Slibara zakłada się jednowymiarowość przestrzeni, co 
oznacza, że oś drogi w przyjętym układzie współrzędnych leży na płaszczyźnie jezdni 
i najczęściej jest równoległa do osi/krawędzi jezdni. Proszę zwrócić uwagę, że 
posługujemy się tutaj pojęciem „oś drogi” – wykonując analizę metodą klasyczną 
zaciera się różnica pomiędzy osią współrzędnych przyjętą na szkicu – służącą do 
określenia położenia śladów względem wybranego punktu odniesienia (wartości 
dodatnie i ujemne), a równoległą do niej osią drogi (odległości) względem której 
określamy odległość wybranego śladu od miejsca zderzenia (z definicji, tylko 

wartości nieujemne). Jak wiadomo położenie i odległość nie są wielkościami 
tożsamymi, choć w szczególnym przypadku mogą być sobie równe. W metodzie 

klasycznej poprzez zabieg techniczny, tak przyjmuje się punkt odniesienia i zakłada 
się dodatnie kierunki osi współrzędnych, aby te dwie wielkości były ze sobą tożsame 
tj. współrzędna położenia miejsca zderzenia w układzie szkicu była równa odległości 
miejsca zderzenia od punktu 0 w układzie droga-prędkość. Dla zobrazowania tej 
sytuacji proszę porównać wykresy przedstawione na rysunku 4 i 5. Można łatwo 
zauważyć, że na rysunku 5 oś drogi ma przeciwny kierunek do osi położenia. Ponadto 
na rysunku 5 celowo zachowano opis osi układu jak na rysunku 4 – wywołując 
pewien „zgrzyt” pojęciowy, gdyż współrzędne drogi mają wartości ujemne – co 

fizycznie nie ma uzasadnienia, a zatem oś pozioma na rysunku określa współrzędne 
położenia a nie drogi jak to zostało opisane.  

 W programie SLIBAR+ analiza wykonywana jest zawsze w układzie współrzędnych 
droga-prędkość. Wynikiem analizy jest odległość miejsca zderzenia od przyjętego 
punktu odniesienia.  

 Zadaniem użytkownika jest przeniesienie wyniku analizy graficznej z programu 

SLIBAR+ na szkic. Użytkownik musi pamiętać o przyjętym na szkicu kierunku osi 

położenia i odmierzyć wyznaczoną odległość z punktu zero zgodnie lub przeciwnie 
do dodatniego kierunku osi w zależności od tego czy miejsce zderzenia poszukiwane 
było przed (dodatnia część osi) czy też za (ujemna część osi) przyjętym punktem 
odniesienia.  

 Pojęcie drogi należy odnosić do przestrzeni jednowymiarowej – dla przykładu droga 
przebyta przez odłamki szkła liczona z modelu rzutu poziomego w programie 

SLIBAR+ będzie równa długości rzutu odcinka krzywej przebytego przez odłamki na 
oś drogi układu związanego z płaszczyzną jezdni.  

 W programie SLIBAR+ zostały narzucone pewne rozwiązania determinujące sposób 
postępowania użytkownika oraz sposób interpretacji uzyskanych wyników. Do rozwiązań 
tych należą: 

 Wybór układu odniesienia – w programie cała analiza odbywa się w jednym 
(globalnym) układzie współrzędnych związanym z wybranym śladem. Położenie 
pozostałych śladów jest zapamiętywane poprzez przechowywanie współrzędnej 
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przesunięcia początku układu lokalnego związanego z wybranym śladem względem 
punktu odniesienia (na rysunku 4 współrzędne oznaczone symbolem U1, U2.). Wybór 
globalnego układu odniesienia zależy od typu analizowanego zdarzenia i przyjętych 
kryteriów. Mogą wystąpić dwa przypadki: 

a) jednym z przyjętych w analizie kryteriów jest zależność drogi hamowania 
od prędkości – wówczas program automatycznie przyjmie układ związany 
z samochodem, jako globalny układ odniesienia, a początek tego układu 
będzie umiejscowiony na wysokości przodu powypadkowo zatrzymanego 

pojazdu (porównaj rysunek 4), 

b) w pozostałych przypadkach tzn. gdy użytkownik nie korzysta z kryterium 
drogi hamowania lub wybrał typ zdarzenia polegający na uderzeniu 

motocykla w przeszkodę – o wyborze globalnego układu odniesienia 
decyduje użytkownik poprzez przypisanie wartości 0 (początek układu) w 
miejscu położenia wybranego śladu – przy czym oczywistym jest, że nie 
może to być ślad dowolny, a jedynie taki którego położenie względem 

przyjętego układu opisane jest w funkcji prędkości i stanowi jedno 
z kryteriów zastosowanych w programie. Dla przykładu, jeżeli globalnym 

układem odniesienia ma być układ związany z powypadkowym położeniem 
pieszego, to po wybraniu kryterium odrzutu pieszego w polu Znane jest 

powypadkowe położenie pieszego wpisujemy wartość 0 – co oznacza 

przyjęcie położenia środka ciężkości pieszego jako początku globalnego 
układu odniesienia. Od tej chwili położenie pozostałych śladów należy 
podawać, jako współrzędną odczytaną na osi położenia tego układu.  

 Kierunek osi współrzędnych (szkic) – w programie SLIBAR+ przyjęto następującą 
konwencję: do określania położenia poszczególnych śladów (przesunięcia lokalnego 
układu związanego z wybranym śladem) przyjmuję się oś globalnego układu 
współrzędnych zorientowanego w ten sposób, że dodatni kierunek tej osi jest zgodny 

z kierunkiem ruchu pojazdu – ściślej ze zwrotem wektora przemieszczenia od miejsca 

zderzenia do miejsca powypadkowego położenia. Odnosząc powyższe założenia do 

rysunku 5 możemy stwierdzić, że przy tak umiejscowionym i zorientowanym 

układzie odniesienia początek lokalnego układu związanego z odłamkami szkła 
będzie miał współrzędną ujemną (U2), natomiast początek lokalnego układu 
związanego ze środkiem masy motocykla współrzędną dodatnią (U1), 

 Układ współrzędnych droga-prędkość (analiza graficzna) -  

 Obszar poszukiwania rozwiązań – standardowo program poszukuje rozwiązań w 
odległości od 0÷50 m od przyjętego punktu odniesienia. Zakres ten jest podawany dla 
układu analizy graficznej. Odnosząc ten zakres do rysunku 5 – miejsce zderzenia 

będzie poszukiwane w przedziale od -50 m do 0 m, co oznacza, że będzie ono 
zlokalizowane w odległości do 50m za przodem powypadkowo zatrzymanego 
samochodu. Określenie przed/za dotyczy obserwatora patrzącego zgodnie z 
kierunkiem jazdy samochodu i umiejscowionego w początku układu współrzędnych. 

 Interpretacja wyników – wynik przeprowadzonej analizy podawany jest w układzie 
przyjętym do analizy graficznej (odległość-prędkość). Przenosząc wynik analizy 
graficznej z programu SLIBAR+ na szkic użytkownik musi pamiętać o przyjętym na 
szkicu kierunku osi drogi i odmierzyć wyznaczoną odległość z punktu zero zgodnie 
lub przeciwnie do dodatniego kierunku osi w zależności od tego czy miejsce 
zderzenia poszukiwane było przed czy też za przyjętym punktem odniesienia.  
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Rys. 5 Orientacja i położenie układu odniesienia (program SLIBAR+) naniesionego na szkic  

 

Rys. 6 Przykład analizy w programie SLIBAR+  
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4.4.2 Wybór typu zdarzenia 

Wywołanie okna dialogowego wyboru zdarzenia odbywa się poprzez kliknięcie lewym 
przyciskiem myszy w chwili, gdy wskaźnik znajduje się w obszarze roboczym programu lub 

naciskając klawisz [Enter]. Możliwe jest również wywołanie przy pomocy wybranego z 

menu Edycja polecenia Parametry potrącenia…. lub wskazanie z listwy narzędziowej ikony 
. W otwartym w wyżej wymieniony sposób oknie dialogowym Wybór przypadku należy 

wybrać typ zdarzenia, które będzie poddane dalszej analizie. Okno zawiera listę rodzajów 
zdarzeń drogowych, które mogą być analizowane w programie. Dostępne są trzy typy 
zdarzeń: 

 Potrącenie pieszego przez samochód, 

 Uderzenie samochodu w pojazd jednośladowy 

 Uderzenie motocykla w nieruchomą przeszkodę 

 

Rys. 7 Okno wyboru typu zdarzenia 
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4.5 Potrącenie pieszego przez samochód 

4.5.1 Pojazd (typ nadwozia) 

Parametry pojazdu uczestniczącego w potrąceniu pieszego należy wprowadzić w 

zakładce Samochód dialogu Potrącenie pieszego przez samochód. Dane wprowadzone w tej 

zakładce wpływają na dostępność poszczególnych reguł wyznaczających miejsce i prędkość 
potrącenia pieszego a także stanowią ich parametry, zatem dane te należy wprowadzić w 
pierwszej kolejności. 

 

Rys. 8 Zakładka Samochód 

Z danych opisujących samochód w pierwszej kolejności należy wybrać rodzaj 
nadwozia z dostępnych opcji: klinowe / trapezowe / pontonowe / skrzynkowe. Szczegółowy 
opis poszczególnych typów nadwozia znajduje się w rozdziale 2. W przypadku nadwozia 

typu skrzynkowego należy dodatkowo wybrać wysokość położenia szyby przedniej. 

Parametr ten ma wypływ na kryterium rozrzutu odłamków szkieł szyby. 

4.5.2 Parametry pieszego 

Dane opisujące pieszego, który brał udział w kolizji wprowadzamy w kolejnej zakładce 
Pieszy dialogu Potrącenie pieszego przez samochód. Należy tutaj określić, czy 
poszkodowanym była osoba dorosła czy też dziecko. Wybór ten ma wpływ na dostępność i 
wybór odpowiedniej zależności w regułach opisujących odrzut pieszego. Dodatkowo należy 
podać wzrost pieszego. Parametr ten ma decydujący wpływ na wyliczenie przyrostu 

rozwinięcia pieszego 
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Rys. 9 Zakładka Pieszy 

4.5.3 Droga hamowania samochodu 

W kolejnej zakładce, Hamowanie samochodu, zebrane są parametry związane z regułą 
opisującą drogę hamowania samochodu. Kryterium to można wykorzystać, jeżeli możliwe 

jest przynajmniej szacunkowe określenie średniej wartości opóźnienia samochodu w ruchu 

od momentu potrącenia pieszego do momentu całkowitego zatrzymania. 

 

Rys. 10 Zakładka Hamowanie Samochodu 
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Użytkownik może określić wartość tego opóźnienia niezależnie na dwa sposoby: 

 poprzez podanie wartości spodziewanej oraz podanie dopuszczalnego błędu 
(procentowo), lub 

 poprzez podanie dopuszczalnego zakresu - maksymalnej i minimalnej wartości 
średniego opóźnienia.  

Wartość opóźnienia może być wprowadzona w jednostce [m/s
2
] lub w wielokrotności 

przyspieszenia ziemskiego [g]. Program automatycznie przelicza z jednej jednostki na drugą. 

W programie SLIBAR+ wersja 2.0 istnieje możliwość wprowadzenia znanej długości śladów 
hamowania/blokowania kół samochodu. Skutkuje to ograniczeniem zakresu dopuszczalnych 
rozwiązań ze względu na prędkość.  

4.5.4 Odrzut pieszego 

W następnej zakładce, Odrzut pieszego, zebrane są parametry związane z regułą 
opisującą odrzut pieszego

1
. Regułę tą możemy wykorzystać w przypadku, kiedy znane jest 

powypadkowe położenie pieszego. 

 

Rys. 11 Zakładka Odrzut pieszego 

W pierwszej kolejności należy określić powypadkowe położenie pieszego względem 
przyjętego układu odniesienia. W programie SLIBAR+ zdefiniowane jest ono, jako 

odległość środka ciężkości pieszego mierzona względem przodu powypadkowo 

zatrzymanego pojazdu w kierunku i wzdłuż jego ruchu. Dopuszczalna jest jedynie wartość 
dodatnia oznaczająca położenie pieszego przed pojazdem. 

                                                 
1
 Zobacz rozdział 2.2, strona 10 
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Rys. 12 Sposób pomiaru położenia pieszego względem pojazdu 

W drugiej kolejności należy wybrać metodę, według której przeprowadzane będą 
obliczenia. Dostępne metody to: 

 Esholza / Sturtza-Appela-Gotzena
2
 

 Kühnela3
 - metoda ta wymaga dodatkowo określenia chwilowego opóźnienia pojazdu 

w momencie potrącenia pieszego. Wartość chwilowego opóźnienia może podana w 

identyczny sposób jak opisana wcześniej wartość średniego opóźnienia na drodze 
hamowania

4
. 

 Schulza
5
  

 Uniwersytetu Technicznego w Berlinie
6
 (TU Berlin)  

4.5.5 Rozrzut szkieł samochodu 

W kolejnej zakładce, Rozrzut szkieł samochodu, zebrane są parametry związane z 
zestawem reguł opisujących rozrzut szkieł szyby przedniej i reflektorów pojazdu7. Reguły tę 
możemy stosować, gdy na miejscu zdarzenia ujawniono pole zalegania odłamków szkieł z 
szyby przedniej lub reflektorów pojazdu.  

Uwaga! Opisane w literaturze i dostępne w programie reguły nie uwzględniają 

przypadku zastosowania klejonej szyby przedniej lub plastikowych osłon reflektorów. 

Dla każdego z ujawnionych pól rozrzutu możemy podać niezależnie znane parametry, 
takie jak: 

 położenie początku pola, 

 położenie środka pola, 

 położenie końca pola, 

 długość pola, 

                                                 
2
 Zobacz rozdział 2.2.2, strona 12 

3
 Zobacz rozdział 2.2.1, strona 11 

4
 Zobacz rozdział 4.5.3, strona 35 

5
 Zobacz rozdział 2.2.3, strona 13 

6
 Zobacz rozdział 2.2.4, strona 2.2.4 

7
 Zobacz rozdział 2.3, strona 14 

Odległość pieszego od powypadkowo 
zatrzymanego pojazdu 
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Rys. 13 Zakładka Rozrzut szkieł samochodu 

Wszystkie wymienione położenia traktowane są jako odległości i mierzone są 
względem przodu pojazdu w kierunku jego ruchu. Wartość dodatnia oznacza położenie pola 
rozrzuconego szkła przed pojazdem, natomiast wartość ujemna dotyczy położenia za 
pojazdem. 

S - pocz tek pola od amków szk a
A 

ą ł ł
 

Rys. 14 Sposób pomiaru położenia początku obszaru rozrzutu szkła 

4.5.6 Rozwinięcie pieszego 

W zakładce, Rozwinięcie pieszego, zebrane są parametry związane z regułą opisującą 
przyrost rozwinięcia pieszego8

. Regułę tę można stosować, gdy ujawniono miejsce uderzenia 
głowy pieszego w nadwozie. 

Oprócz długości samego rozwinięcia należy wybrać sposób zachowania się pieszego w 
chwili uderzenia. Na tej podstawie program wyliczy zmianę wysokości (obniżenie) pieszego 
spowodowane ruchem. Wartość tego obniżenia można również skorygować ręcznie. 
Dodatkowo należy podać wielkość ugięcia przodu w momencie potrącenia pieszego 
związaną z „nurkowaniem” pojazdu w trakcie hamowania. 

 

                                                 
8
 Zobacz rozdział 2.1, strona 8 



Cyborg Idea SLIBAR+  Instrukcja Użytkownika 

 - 39 - 

 

Rys. 15 Zakładka Rozwinięcie pieszego 

zasięg wrzucenia uderzenie głowyrozwinięcie

 

Rys. 16 Sposób pomiaru długości rozwinięcia 

Wynik działania tego kryterium może być podawany na dwa sposoby tj. w postaci: 

 minimalnej wartości prędkości, która powoduje wyliczony wzrost długości 
rozwinięcie pieszego, lub 

 funkcji regresji prędkości z zadanym przez użytkownika stopniem błędu. 

4.5.7 Własne 

W zakładce Własne użytkownik ma możliwość zdefiniowania kryterium, które nie 
zostało wprowadzone do programu. W tym przypadku zadaniem użytkownika jest wpisanie 
nazwy kryterium oraz podanie zakresu dopuszczalnych rozwiązań. Zakres dopuszczalnych 
rozwiązań użytkownik może odkreślić niezależnie dla odległości i dla prędkości kolizyjnej. 
Dodatkowo zakładka Własne udostępnia użytkownikowi pole Opis:, w którym może opisać 
zdefiniowane kryterium.  
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Rys. 17 Zakładka Własne 

4.6 Uderzenie samochodu w jednoślad  

Jako podstawowe kryteria w analizie zdarzeń polegających na uderzeniu samochodu w 
jednoślad przyjmuje się: 

 Odrzut pojazdu jednośladowego, 

 Odrzut kierującego lub pasażera jednośladu – rozumiany, jako odległość od miejsca 
zderzenia do miejsca powypadkowego położenia (zawierający fazę lotu w powietrzu), 

 Rozrzut szkieł – kryterium obejmuje zarówno szkła pochodzące z samochodu jak 
i z jednośladu. 

Ponieważ w opracowaniach dotyczących tego typu zdarzeń wskazuje się na ich 
podobieństwo do potrącenia pieszego przez samochód, stąd również w programie 
użytkownik ma możliwość wyboru kryteriów, omówionych w poprzednim rozdziale 
dotyczącym potracenia pieszego, a które mogą być pomocne w analizie uderzenia 

samochodu w jednoślad. Do tej grupy należą: 

 Hamowanie samochodu, z opcjonalnym uwzględnieniem długości śladów 
hamowania, co pozwala ograniczyć obszar możliwych rozwiązań, 

 Rozrzut szkieł samochodu (szyby czołowej lub reflektora*)
), 

 Rodzaj nadwozia (zakładka Samochód) – istotna przy korzystaniu z kryterium 

rozrzutu szkła szyby lub reflektora samochodu. 

                                                 
*)

 dotyczy szyb czołowych hartowanych oraz kloszy reflektorów wykonanych ze szkła 
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4.6.1 Odrzut jednośladu  

W zakładce Odrzut jednośladu użytkownik wprowadza współrzędną położenia 
pojazdu jednośladowego po wypadku (ściśle jego środka ciężkości) zmierzoną względem 
przodu powypadkowo zatrzymanego samochodu (przyjęty układ odniesienia – porównaj 
rozdz. 4.4.1) Wykorzystywana w obliczeniach zależność na odrzut pojazdu jednośladowego 
obejmuje zakresem zastosowania rower, motorower i motocykl. Do ograniczenia dość 
szerokiego zakresu zastosowań można wykorzystać zależność prędkości kolizyjnej od drogi 
sunięcia po podłożu. Zastosowanie tej formuły pozwoli ograniczyć zakres dopuszczalnych 
rozwiązań. W programie zastosowano zróżnicowanie współczynnika tarcia ze względu na 
rodzaj pojazdu jednośladowego (motocykl – opcjonalnie wyposażony lub niewyposażony w 
owiewkę), rodzaj nawierzchni (asfalt, trawa), stan nawierzchni (sucha, mokra). Jako 

standardowy błąd oszacowania prędkości kolizyjnej dla tego kryterium program przyjmuje 

wartość ±20%. 

 

Rys. 18 Zakładka Odrzut jednośladu 

4.6.2 Odrzut kierującego 

W zakładce Odrzut kierującego użytkownik wprowadza współrzędną położenia 
kierującego (ściśle jego środka ciężkości) zmierzoną/obliczoną względem przyjętego układu 
odniesienia (porównaj rozdz. 4.4.1) Wykorzystywana w obliczeniach zależność na odrzut 
kierującego pojazdem jednośladowym obejmuje zarówno fazę lotu w powietrzu jak i fazę 
sunięcia po podłożu. Do ograniczenia obszaru rozwiązań można dodatkowo wykorzystać 
zależność prędkości kolizyjnej od drogi sunięcia po podłożu. W programie zastosowano 
zróżnicowanie współczynnika tarcia ze względu na rodzaj ubrania (tekstylne, skórzane), 
które miał na sobie kierujący w chwili zdarzenia. Krzywe graniczne uzyskujemy dla 

skrajnych wartości współczynnika tarcia.  

 



Cyborg Idea SLIBAR+  Instrukcja Użytkownika 

 - 42 - 

 

Rys. 19 Zakładka Odrzut kierującego 

4.6.3 Rozrzut szkieł 

Kolejna zakładka Rozrzut szkieł pozwala na oszacowanie prędkości kolizyjnej lub 
miejsca zderzenia w zależności od położenia początku lub końca pola rozrzutu odłamków 
szkła. Użytkownik programu wprowadza odpowiednio położenie początku lub końca pola 
rozrzutu odłamków szkła względem przyjętego układu odniesienia (porównaj rozdz. 4.4.1).  

 

Rys. 20 Zakładka Rozrzut szkieł 

W odróżnieniu od kryterium Rozrzut szkieł samochodu opisanego w punkcie 4.5.5 nie ma 

tutaj podziału ze względu na pochodzenie odłamków szkła tzn. nie ma znaczenia czy odłamki 
pochodzą z reflektora samochodu bądź motocykla czy też z szyby czołowej samochodu.  
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4.7 Uderzenie motocykla w nieruchomą przeszkodę  

4.7.1 Wyrzut kierującego 

W zakładce Wyrzut kierującego zdefiniowane są dwa niezależne kryteria. Pierwsze z 
nich możemy wykorzystać, gdy znane jest położenie powypadkowe kierującego 
motocyklem. Kryterium to uwzględnia zarówno fazę lotu w powietrzu jak i fazę sunięcia po 
podłożu. Wybór tego kryterium wymaga określenia takich parametrów jak: zakres kąta 
wyrzutu, zakresu wysokości środka masy kierującego motocyklem nad podłożem, rodzaju 

ubrania i związanego z tym zakresu współczynnika tarcia.  

 

Drugie z kryteriów możemy wykorzystać, jeżeli znane jest miejsce pierwszego kontaktu 
kierującego motocyklem z podłożem. W tym przypadku prędkość kolizyjna określana jest na 
podstawie odległości pokonanej przez kierującego w fazie lotu. Wybór tego kryterium 
wymaga wprowadzenia następujących parametrów: zakresu kąta wyrzutu, zakresu wysokości 
środka masy kierującego motocyklem nad podłożem.  

 

4.8 Przeprowadzenie obliczeń 

Po wprowadzeniu parametrów wszystkich kryteriów, które mamy zamiar zastosować 
należy zatwierdzić dialog Parametry potrącenia klikając przycisk OK lub naciskając klawisz 
[Enter]. W tym momencie program dokona poszukiwań rozwiązań spełniających 
poszczególne reguły i zaprezentuje wynik działania w oparciu o zadane opcje

9
. 

                                                 
9
 Zobacz rozdział 4.11, strona 45 
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4.9 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. Położenie 
punktu potrącenia pieszego podawane jest jako odległość pomiędzy przodem stojącego po 
zatrzymaniu pojazdu liczoną w przeciwnym kierunku do jego ruchu (za pojazdem)  a 

środkiem masy pieszego. 

 

Rys. 21 Przykładowy wykres z programu 

Zakres, dokładność poszukiwań, jak i kolory, którymi oznaczane są rozwiązania 
spełniające poszczególne reguły można zmieniać za pomocą opcji programu10

.  

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. Jeżeli zaś na wykresie nie ma takiego 
obszaru, oznacza to, że zadane reguły są ze sobą sprzeczne. 

W trakcie przemieszczania kursora myszy po obszarze roboczym programu, w którym 
wyświetlany jest wykres, w pasku statusu11

 u dołu okna programu pojawiają się współrzędne 
(droga i prędkość) punktu, nad którym znajduje się kursor myszy. 

                                                 
10

 Zobacz rozdział 4.11, strona 45 

11
 O ile pasek statusu jest wyświetlany. Zobacz rozdział 4.11, strona 45 
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4.10 Zmiana parametrów i ponowne obliczenia 

Jeżeli zachodzi potrzeba modyfikacji wcześniej wprowadzonych parametrów 
potrącenia można w każdej chwili powtórnie wywołać dialog Parametry potrącenia w 

analogiczny sposób jak za pierwszym razem12
. Po wprowadzeniu wymaganych zmian i 

zatwierdzeniu dialogu program powtórnie rozpocznie poszukiwanie rozwiązań i wyświetli 
uaktualniony wykres. 

4.11 Dopasowywanie działania i wyglądu programu 

Program posiada szereg opcji za pomocą, których można zmienić sposób poszukiwań 
rozwiązania, sposób prezentacji wyniku oraz wygląd samego programu. Większość poleceń 
wpływających na stronę wizualną zgromadzonych jest w menu Widok: 

Polecenie Współrzędne (ikona  na listwie narzędziowej) umożliwia przełączenie 

wyświetlania opisu współrzędnych wzdłuż krawędzi wykresu. Kolejne wywołania tego 
polecenia na przemian włączają i wyłączają wyświetlanie opisu współrzędnych. 

Polecenie Siatka (ikona  na listwie narzędziowej) umożliwia przełączenie 
wyświetlania siatki współrzędnych na wykresie. Kolejne wywołania tego polecenia na 
przemian włączają i wyłączają wyświetlanie siatki współrzędnych. 

Polecenie Legenda (ikona  na listwie narzędziowej) umożliwia przełączenie 
wyświetlania legendy opisującej znaczenie poszczególnych obszarów barwnych na wykresie. 
Kolejne wywołania tego polecenia na przemian włączają i wyłączają wyświetlanie legendy.  

Pole zawierające legendę może być przemieszczane po obszarze wykresu, aby np. 
odsłonić interesujący jego fragment. Aby przenieść pole legendy należy przeciągnąć go 
myszą, tzn. należy: 

1. Najechać kursorem myszy na obszar zajmowany przez legendę - kursor myszy zmieni 

kształt na następujący: . 

2. Nacisnąć lewy klawisz myszy - kursor myszy zmieni kształt na następujący: . 

3. Następnie nie uwalniając lewego klawisza myszy przeciągnąć kursor w miejsce, w 
którym ma znaleźć się legenda. 

4. W pozycji docelowej puścić klawisz myszy. 

Polecenie Pasek narzędzi umożliwia przełączenie wyświetlania paska ikon 
zlokalizowanego poniżej menu programu, a powyżej obszaru roboczego. Ikony zawarte w 
tym pasku umożliwiają szybki dostęp do wybranych poleceń menu. Kolejne wywołania tego 
polecenia na przemian włączają i wyłączają wyświetlanie paska narzędzi. 

Polecenie Pasek statusu umożliwia przełączenie wyświetlania paska informacyjnego 
zlokalizowanego w dolnej części okna programu. W pasku tym pojawiają się informacje 
opisujące w skrócie wybrane polecenia menu, a w trakcie przemieszczania kursora myszy po 
obszarze roboczym programu pojawiają się tam współrzędne (droga i prędkość) punktu, nad 
którym znajduje się kursor myszy. Kolejne wywołania tego polecenia na przemian włączają i 
wyłączają wyświetlanie paska statusu. 

Pozostałe, rzadziej używane opcje, które mają wpływ na działanie programu i 

prezentowanie rozwiązania zebrane są w dialogu Opcje programu. Dialog ten wywoływany 

                                                 
12

 Zobacz rozdział 4.4, strona 27 
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jest za pomocą polecenia Opcje z menu Narzędzia (ikona  na listwie narzędziowej, skrót 
klawiszowy [Ctrl]+[K]). 

 

Rys. 22 Dialog Opcje programu 

Za pomocą tego dialogu zmieniać możemy zakres drogi i prędkości, w których 
prowadzone będą poszukiwania rozwiązania, dokładność (rozdzielczość) poszukiwań, oraz 

kolory, jakimi oznakowane będą obszary na wykresie, w których spełnione są poszczególne 
kryteria. Należy zwrócić uwagę, że zadanie dużego zakresu poszukiwań przy jednocześnie 
dużej dokładności może spowodować znaczne wydłużenie czasu pracy programu a także 
znacznie powiększy ilość danych, które będą przenoszone przy eksporcie13

 wyników 
działania programu. Przyciśnięcie przycisku Domyślne spowoduje powrót wszystkich 
ustawień na tym dialogu do wartości domyślnych, pierwotnie zaproponowanych przez 
program. 

4.12 Wydruk wykresu 

Sporządzony wykres z naniesionymi opcjonalnie siatką współrzędnych i legendą 
można bezpośrednio z programu wydrukować. Aby to zrobić należy wybrać polecenie 
Drukuj z menu Plik (ikona  na listwie narzędziowej, skrót klawiszowy [Ctrl]+[P]). 
Następnie użytkownik zostanie zapytany o wybór drukarki i szczegółowe opcje wydruku. 
Wykres zostanie rozmieszczony na pojedynczej stronie wydruku z uwzględnieniem zadanych 
marginesów. Aby ustalić format papieru, jego orientację oraz wielkość marginesów należy 
wybrać polecenie Ustawienia strony z menu Plik. Wyboru drukarki oraz szczegółowych 
opcji wydruku można dokonać wcześniej za pomocą polecenia Ustawienia wydruku z tego 

samego menu. W programie dostępny jest również podgląd wyglądu wydruku. Wywołać go 
można za pomocą polecenia Podgląd wydruku (ikona  na listwie narzędziowej). 

                                                 
13

 Zobacz rozdział 4.13, strona 47 
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4.13 Eksport danych z programu 

Wynik działania programu w postaci wykresu z naniesionymi opcjonalnie siatką 
współrzędnych i legendą można przenieść za pomocą Schowka Windows do innego 

programu pracującego pod kontrolą systemu Windows. Tak przeniesiony wykres może stać 
się np. częścią opinii sporządzanej w edytorze tekstowym Microsoft Word. 

Aby przenieść wykres do innego programu należy po wykonanej analizie, gdy program 
wyświetla wykres, wybrać polecenie Kopiuj z menu Edycja (ikona  na listwie 

narzędziowej, skrót klawiszowy [Ctrl]+[C]). Następnie, niezwłocznie należy przełączyć się 
do aplikacji, w której umieszczony ma zostać wykres i wywołać tam polecenie skopiowania 
danych ze Schowka do dokumentu. Najczęściej jest to polecenie Wklej z menu Edycja (ikona 

 na listwie narzędziowej, skrót klawiszowy [Ctrl]+[V]). 

Oprócz skopiowania do Schowka, wykres z programu może być również 
wyeksportowany do pliku graficznego w formacie wektorowym. Obsługiwane są dwa 
formaty wektorowych plików graficznych: Metaplik Windows (WMF) lub Rozszerzony 

Metaplik Windows (EMF). Aby wyeksportować wykres do pliku należy wybrać polecenie 
Eksportuj z menu Plik. Po wybraniu tego polecenia użytkownik zostanie zapytany o wybór 
typu, nazwę oraz lokalizację tworzonego pliku. 

Niezależnie od graficznego wykresu, do innego programu przenieść można również 
tekstowy raport generowany przez program, jak opisano w kolejnym rozdziale. 

4.14 Raport z wykonanej analizy 

Niezależnie od wspomnianego wcześnie 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.  

 

Rys. 23 Dialog Kreator raportu – Zakres danych 
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Aby wygenerować raport należy, po wykonanej analizie, gdy program wyświetla 
wykres, wybrać polecenie Raport z menu Narzędzia (ikona  na listwie narzędziowej, skrót 
klawiszowy [Ctrl]+[R]). Wyświetlony zostanie wówczas dialog Kreator raportu w formie 

kreatora z dwoma zakładkami. 

Pierwsza zakładka, Zakres danych umożliwia określenie zbioru danych, które zostaną 
uwzględnione w raporcie. Wybór odpowiedniego pola spowoduje umieszczenie danych w 
tworzonym raporcie. Aby przejść do następnej zakładki należy kliknąć przycisk Dalej >. 

Pierwsza zakładka, Podgląd raportu umożliwia zapoznanie się z treścią i wyglądem 
wygenerowanego raportu. Aby przejść do następnej zakładki należy kliknąć przycisk 
Dalej >. 

 



Cyborg Idea SLIBAR+  Instrukcja Użytkownika 

 - 49 - 

 

Rys. 24 Dialog Kreator raportu - Zakończenie 

Druga, ostatnia zakładka Zakończenie dialogu Kreator raportu umożliwia 
wyprowadzenie wygenerowanego raportu z programu. Możliwe są trzy opcje: 

 Wydrukowanie. Raport, w przedstawianej na poprzedniej zakładce formie zostanie 
po zatwierdzeniu dialogu wydrukowany na zarejestrowanej w systemie drukarce. 

Przed samym wydrukiem użytkownik zostanie zapytany o wybór drukarki i 
szczegółowe opcje wydruku. Wcześniej można kliknąć przycisk Ustawienia strony 

umożliwiający ustalenie takich opcji jak format i orientacja papieru lub przyjęte 
marginesy wydruku. 

 Zapisanie w pliku. Treść raportu zostanie zapisana po zatwierdzeniu dialogu w pliku 
tekstowym. Użytkownik zostanie zapytany o nazwę i lokalizację tworzonego pliku. 
Zawartość tak utworzonego pliku może być później odczytana i przetworzona w 
dowolnym edytorze tekstu. 

 Skopiowanie do Schowka. Raport, w przedstawianej na poprzedniej zakładce formie 
po zatwierdzeniu dialogu zostanie skopiowany do Schowka Windows. Po 

skopiowaniu do Schowka należy niezwłocznie przełączyć się do innej aplikacji 
Windows, w której ma być umieszczony, np. do edytora tekstu i tam wklejony do 
dokumentu. 

Po wybraniu właściwej opcji należy zamknąć dialog klikając przycisk Zakończ lub 

przyciskając klawisz [Enter] na klawiaturze. 
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4.15 Zapis i odczyt wykonanych analiz 

Jak większość aplikacji działających w środowisku Windows, program SLIBAR+ 

umożliwia przechowywanie danych wprowadzonych przez użytkownika w plikach 
dyskowych. W przypadku programu SLIBAR+ zapisaniu do pliku podlegają wszystkie 
założenia analizy wprowadzone w dialogu Parametry potrącenia a także parametry 
poszukiwań wprowadzone w dialogu Opcje programu. Po otwarciu wcześniej zapisanego 
pliku program dokonuje poszukiwania rozwiązać i wyświetla wynikowy wykres. 

Polecenia związane z obsługą plików zgromadzone są w menu Plik. Są to typowe 

polecenia, takie jak:  

 Nowy (ikona  na listwie narzędziowej, skrót klawiszowy [Ctrl]+[N]), 
 Otwórz (ikona  na listwie narzędziowej, skrót klawiszowy [Ctrl]+[O]), 
 Zapisz (ikona  na listwie narzędziowej, skrót klawiszowy [Ctrl]+[S]), 
 Zapisz jako. 

Podobnie jak w innych aplikacjach, w dolnej części menu Plik, program zapisuje 

nazwy kilku ostatnio otwieranych lub zapisywanych dokumentów, aby ułatwić ich szybkie 
otwarcie w przyszłości. 
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