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STRESZCZENIE 

W pracy przedstawiono charakterystykę programów wspomagających rekonstrukcję 
zdarzeń drogowych, opracowanych przez firmę Cyborg Idea. Opis usystematyzowano 
przyjmując kryterium możliwości (stopnia specjalizacji) programu, poczynając od 
programów o dużym stopniu specjalizacji opisujących wąski wycinek zagadnień 
związanych z rekonstrukcją zdarzeń drogowych (Slibar), a kończąc na programie 
symulacyjnym umożliwiającym analizę ruchu i zderzeń pojazdów oraz ocenę zachowania 
się uczestników zdarzenia drogowego (V-SIM). Szczególny nacisk położono na 
wyeksponowanie możliwości i ograniczeń programów, których znajomość, zdaniem 
autorów, pozwoli użytkownikowi prawidłowo dobrać narzędzie do analizowanego 
problemu, eliminując bądź w znacznym stopniu ograniczając sytuacje nieprawidłowego(tj. 
wykraczającego poza możliwości zastosowanych modeli) użycia programu. 
Słowa kluczowe: Rekonstrukcja zdarzeń drogowych, analiza potrącenia pieszego, 
analiza czasowo–przestrzenna, symulacja ruchu i zderzeń pojazdów, 

WPROWADZENIE 

CYBORG IDEA jest firmą tworzącą specjalistyczne oprogramowanie 
inżynierskie. Firma powstała w roku 1997, i z dziedziną rekonstrukcji wypadków 
drogowych związana jest od samego początku swojej działalności. Firma tworzy 
programy komputerowe, których zadaniem jest umożliwienie sprawnego 
przeprowadzenia kompleksowej i wiarygodnej analizy zdarzeń drogowych.  
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W tworzeniu tych programów firma wykorzystuje nowoczesne technologie 
informatyczne i współpracuje uznanymi ekspertami. Współpracuje między innymi 
z Instytutem Ekspertyz Sądowych w Krakowie, Politechniką Krakowską oraz 
innymi jednostkami naukowymi w Polsce. Jest również partnerem firmy Microsoft. 

Dotychczas CYBORG IDEA opracowała i wdrożyła na rynek cztery 
specjalistyczne programy komputerowe: V-SIM, PLAN, TITAN i SLIBAR+.  

1. ANALIZA POTRĄCENIA PIESZEGO – PROGRAM SLIBAR+ 

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 programie SLIBAR+ wymienione powyżej kryteria uzupełniono o 
zależności przyrostu rozwinięcia pieszego od prędkości kolizyjnej. Zależności te 
pozwalają na oszacowanie minimalnej prędkości, bądź zakresu prędkości, z którą 
nastąpiło uderzenie w pieszego. 

1.1. Przyrost rozwinięcia pieszego 

1.1.1. 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. 

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 znane 
było powypadkowe usytuowanie samochodu i ujawniono ślady hamowania. 



1.2. 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.  
1.2.1. Metoda Kühnela 

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 było bardzo małe dziecko (uderzenie nastąpiło powyżej 

środka masy pieszego). 
1.2.2. Metoda Elsholza / Stürtza – Appena - Gotzena 

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 było bardzo małe dziecko (uderzenie nastąpiło powyżej 

środka masy pieszego).  
1.2.3. Metoda Schulza 

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/s2. 
1.2.4. Metoda TU-Berlin 

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. 

1.3. 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 [1]. 

Regułę Rozrzut odłamków szkła można stosować w przypadku, gdy: 
• Prędkość samochodu mieściła się w zakresie 5÷20 m/s 
• 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/s2, 
• 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, 
które mogłyby w istotny sposób wpływać na ruch odłamków), 

1.4. Wprowadzanie danych do programu 

Przeprowadzenie analizy w programie SLIBAR+ sprowadza się do 
wprowadzenia parametrów opisujących zaistniałe potrącenie wypełniając pola w 
poszczególnych zakładkach dialogu Parametry potrącenia.  
1.4.1. Parametry pojazdu 

Z danych opisujących pojazd w pierwszej kolejności należy wybrać rodzaj 
nadwozia z dostępnych opcji: klinowe / trapezowe / pontonowe / skrzynkowe. 
Dane te wpływają na dostępność poszczególnych reguł wyznaczających miejsce i 
prędkość potrącenia pieszego. 



W przypadku nadwozia typu skrzynkowego należy dodatkowo wybrać 
wysokość położenia szyby przedniej. Parametr ten ma wypływ na kryterium 
rozrzutu odłamków szkieł szyby. 

1.5. Parametry pieszego 

W ramach danych opisujących pieszego, który brał udział w kolizji należy 
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.  

1.6. Droga hamowania pojazdu 

 
Rys. 1 Zakładka droga hamowania 

Kryterium związane z zależnością opisującą drogę hamowania pojazdu można 
wykorzystać, jeżeli możliwe jest przynajmniej szacunkowe określenie średniej 
wartości opóźnienia pojazdu w ruchu od momentu potrącenia pieszego do 
momentu całkowitego zatrzymania pojazdu 

Użytkownik może określić wartość tego opóźnienia na dwa sposoby: 
• poprzez podanie wartości spodziewanej oraz podanie dopuszczalnego 

błędu (procentowo), lub 
• poprzez podanie dopuszczalnego zakresu - maksymalnej i minimalnej 

wartości średniego opóźnienia.  

1.7. Odrzut pieszego 

Kryterium oparte o regułę opisującą odrzut pieszego możemy wykorzystać w 
przypadku, kiedy znane jest powypadkowe położenie pieszego. W drugiej 
kolejności należy wybrać metodę, według której przeprowadzane będą obliczenia.  



 
Rys. 2 Zakładka odrzut pieszego 

1.8. Rozrzut szkieł 

Kryterium związane z zestawem reguł opisujących rozrzut szkieł szyby 
przedniej i reflektorów możemy stosować, gdy na miejscu zdarzenia ujawniono 
pole zalegania odłamków szkieł z szyby przedniej lub reflektora pojazdu. Dla 
każdego z  ujawnionych pól rozrzutu możemy podać niezależnie znane parametry, 
takie jak: położenie początku pola, położenie środka pola, położenie końca pola, 
długość pola. 

 
Rys. 3 Zakładka Rozrzut szkieł 

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. 

1.9. Rozwinięcie pieszego 

Regułę opisującą przyrost rozwinięcia pieszego można stosować, gdy 
ujawniono miejsce uderzenia głowy pieszego w nadwozie pojazdu. 



zasięg wrzucenia uderzenie głowyrozwinięcie

 
Rys. 4 Sposób pomiaru długości rozwinięcia 

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

 
Rys. 5 Zakładka rozwinięcie pieszego 

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. 

1.10. Przeprowadzenie obliczeń 

Po wprowadzeniu parametrów wszystkich kryteriów, które mamy zamiar 
zastosować, program dokona poszukiwań rozwiązań spełniających poszczególne 
reguły i zaprezentuje wynik działania w oparciu o zadane opcje. 



1.11. 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. 6 Przykładowy wykres z programu 

W szczególny sposób (kolorem czarnym) zaznaczono obszar, w którym 
wartości spełniają wszystkie wybrane reguły, czyli zasadniczy wynik 
przeprowadzonej analizy. Środek geometryczny tego obszaru można traktować 
jako współrzędne najbardziej prawdopodobnego miejsca i prędkości potrącenia.  

Sporządzony wykres z naniesionymi opcjonalnie siatką współrzędnych i 
legendą można bezpośrednio z programu wydrukować lub przenieść przez 
schowek do innych aplikacji pracujących w środowisku Windows.  

Niezależnie od wspomnianego wyżej wykresu droga – prędkość, który jest 
zasadniczym wynikiem pracy programu, program SLIBAR+ umożliwia również 
automatyczne wygenerowanie raportu zawierającego przyjęte założenia oraz 
numeryczny opis wyniku przeprowadzonej analizy. 



2. ANALIZA CZASOWO-PRZESTRZENNA – PROGRAM TITAN 

2.1. Przeznaczenie programu 

Program TITAN umożliwia przeprowadzenie w szybki i sprawny sposób 
wielowariantowej analizy czasowo-przestrzennej zdarzenia drogowego (analiza 
czasowo-ruchowa).  

Analizę taką przeprowadza się standardowo w przypadkach: 
• potrącenia pieszego przekraczającego jezdnię, 
• kolizji przy wyprzedzaniu i skręcie pojazdu wyprzedzającego., 
• kolizji pojazdów jadących krzyżującymi się drogami, 
• innych, gdzie niezbędne jest wyznaczenie wzajemnych położeń obiektów 

w określonym czasie. 
Analizie czasowo przestrzennej przeprowadzanej przy pomocy programu 

podlegać mogą wszelkiego rodzaju poruszające się obiekty. Zastosowano umowny 
podział na: 

• Obiekty, dla których prędkość zmienia się w sposób płynny – typ Pojazd. 
• Obiekty, dla których prędkość zmienia się w sposób skokowy – typ 

Pieszy. Do analizy ruchu pieszych użytkownik może korzystać 
z wprowadzonego do programu katalogu empirycznie zmierzonych 
prędkości poruszania się pieszych w różnych warunkach. 

Program przedstawia ruch obiektu w postaci wykresu droga-czas. Analizę ruchu 
można prowadzić przy założeniu: 

• stałej prędkości lub  
• stałego przyspieszenia (opóźnienia) lub  
• jednostajnie zmiennego przyspieszenia (opóźnienia) np. w czasie 

narastania siły hamowania. 

2.2.  Model matematyczny – opis wielkości 

W programie wykorzystano równanie opisujące kinematykę punktu 
materialnego na płaszczyźnie. Takie podejście pozwala na analizę zarówno ruchu 
prostoliniowego jak i po torze krzywoliniowym (tor kołowy). Równanie ma postać: 
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Gdzie: S  – przebyta droga, pV  – prędkość początkowa, t  – czas trwania 
obliczanej sekwencji ruchu, pa  – przyspieszenie początkowe, ka  –
 przyspieszenie końcowe. 

Użytkownik wprowadza wybrane parametry kinematyczne, a pozostałe zostają 
wyznaczone z równania (1). Przy czym algorytm wyznaczania brakujących 



parametrów jest następujący: w pierwszym kroku program wykonuje obliczenia 
przy założeniu ruchu jednostajnego. Jeżeli w wyniku otrzymuje równanie 
sprzeczne, obliczenia wykonywane są przy założeniu ruchu jednostajnie 
zmiennego. Jeżeli nadal rozwiązanie nie zostało znalezione obliczenia 
przeprowadzane są przy założeniu ruchu niejednostajnie zmiennego. Obliczenia 
zostają przerwane, jeżeli program nie znajdzie rozwiązania na żadnym 
z wymienionych etapów. 

2.3. Praca z programem – wprowadzanie parametrów ruchu 

Wprowadzanie parametrów ruchu dla obiektu typu „pojazd” 

Do wprowadzania parametrów ruchu wykorzystano strukturę tabeli, w której 
poszczególne wiersze opisują kolejne sekwencje (etapy) ruchu obiektu, kolumny 
tej tabeli zawierają parametry opisujące analizowany etap ruchu.  

 
Rys. 7 Widok przykładowej tabeli z wprowadzonymi parametrami dla poszczególnych 

sekwencji ruchu 

W trakcie wykonywania analizy użytkownik wprowadza znane sobie parametry 
(dowolne parametry – dostępne w kolumnach tabeli), a pozostałe program wylicza 
automatycznie. Program zaznacza kolorystycznie, które parametry zostały 
wprowadzone przez użytkownika, a które zostały wyliczone przez program. 

Niezależnie od wprowadzania parametrów podczas definiowania nowych 
sekwencji ruchu użytkownik ma możliwość zmiany parametrów wprowadzonych 
we wcześniejszych sekwencjach. Jest to szczególnie ważne w przypadku, gdy chce 
się poprawić jedną ze zmiennych, a pozostały cykl obliczeń ma pozostać 
niezmieniony. Sekwencje ruchu mogą być wprowadzane zgodnie z kolejnością 
zdarzeń lub w odwrotnej kolejności. Kolejność wprowadzania sekwencji ruchu 
może być dowolnie odwracana w trakcie przeprowadzania analizy. 



Wprowadzanie parametrów ruchu dla obiektu typu „Pieszy” 

Dla obiektów typu „Pieszy”, liczba wprowadzanych parametrów została 
zminimalizowana, z uwagi na przyjęty charakter ruchu (ruch jednostajny). 
Podstawowe parametry zawarte w kolumnach tabeli uzupełniono o kolumnę 
pozwalającą określić charakter ruchu rys.10.  

 
Rys. 8 Widok tabeli parametrów ruchu, dla obiektów typu „Pieszy” 

W analizie zdarzeń drogowych z udziałem pieszych kluczowym zagadnieniem jest 
określenie (przyjęcie) prędkości, z jaką przemieszczał się pieszy. Wartość tego 
parametru zależy w istotny sposób m.in. od: 

• charakteru ruchu pieszego (wolny, normalny, szybki chód, bieg, pędzenie), 
• warunków ruchu (prowadzenie dziecka, niesienie przedmiotów, itd.), 
• wieku pieszego, 
• płci pieszego, 

Zakwalifikowanie analizowanego zdarzenia do odpowiedniej grupy czynników, 
pozwala na ustalenie typowego, dla przyjętych kryteriów, zakresu prędkości 
przemieszczania się pieszych. W programie Titan wykorzystano wyniki badań 
prędkości ruchu pieszych publikowane przez trzy różne ośrodki badawcze (polskie 
– Zakład Kryminalistyki KG MO, radzieckie – Instytuty Ekspertyz ZSRR z 1975, 
niemieckie – W. Eberharda i G. Humberta). Jeżeli użytkownik nie zdecyduje 
inaczej to program standardowo korzysta z wyników badań opracowanych przez 
Instytuty ZSRR. Wybór odpowiedniej tabeli wyników oraz zakwalifikowanie 
zdarzenia do odpowiedniej grupy dokonuje się w programie na stronie Opis 
dostępniej z okna dialogowego Własności pieszego (rys. 11).  



 
Rys. 9 Widok strony Opis dialogu Własności pieszego 

Program automatycznie przyporządkuje odpowiednio do charakteru ruchu pieszego 
(np. normalny chód) średnią wartość prędkości ruchu pieszego. Podobnie jak to 
miało miejsce w przypadku obiektów typu „Pojazd” użytkownik ma zawsze 
możliwość zmiany przyjętego przez program parametru. Ponadto w kolumnie Opis 
ruchu (rys. 10) dla wszystkich kategorii ruchu (chód, bieg, pędzenie) podawane są 
wartości skrajne uzyskane podczas badań. Informacje te dają użytkownikowi 
możliwość analizy zdarzenia z uwzględnieniem obszaru dopuszczalnych rozwiązań 
(szacowanie błędu). 

2.4. Interpretacja wyniku działania programu 

Wynikiem przeprowadzonej analizy jest wykres w skali droga – czas, na 
którym dla każdego z uczestników zdarzenia wykreślono funkcje S=f(t) opisujące 
poszczególne etapy ruchu. Na rysunku 18 pokazano przykład analizy potrącenia 
pieszego, w którym znane było miejsce potrącenia pieszego oraz długość śladów 
blokowania kół pojazdu. Na podstawie długości śladów wyznaczono prędkość 
początkową pojazdu oraz drogę zatrzymania. Dysponując wyliczonymi w 
pierwszym etapie parametrami (droga, prędkość, czas) program umożliwia łatwe i 
szybkie przeprowadzenie wielowariantowej analizy możliwości uniknięcia 
wypadku. 

I tak, poprzez modyfikację jednego parametru (całkowitej drogi przebytej przez 
pojazd), program automatycznie obliczy prędkość, z której możliwe było 
zatrzymanie przed torem ruchu pieszego, zachowując niezmieniony układ 
poszczególnych sekwencji ruchu oraz ich parametry. W podobny sposób można 
uzyskać przebiegi zatrzymania pojazdu z prędkości administracyjnie dozwolonej. 
Na rysunku 10 pokazano przebiegi zatrzymania z prędkości administracyjnie 
dozwolonej dla dwóch wartości opóźnienia (maksymalnej i minimalnej 
wyznaczonej podczas prób hamowania na przedmiotowym odcinku drogi).  



 
Rys. 10 Przykładowy wykres z programu 

Odnosząc uzyskane przebiegi zatrzymania pojazdu do czasu trwania stanu 
zagrożenia można dokonać oceny reakcji kierującego na stan zagrożenia wywołany 
pojawieniem się pieszego na jezdni. 

Na rysunku przedstawiono wariantową analizę przyjmując dwie różne 
prędkości ruchu pieszego (szybki chód, wolny chód). O ile w pierwszym 
przypadku (szybki chód) kierowca zareagował bezzwłocznie na wejście pieszego 
na jezdnię o tyle w przypadku powolnego wejścia pieszego decyzja o hamowaniu 
byłaby spóźniona.  

Połączenie w programie przejrzystej i interaktywnej formy graficznej 
pozwalającej na łatwe przechodzenie pomiędzy stabelaryzowanymi wynikami 
obliczeń, a ich zobrazowaniem graficznym uzupełnione o szereg narzędzi 
pozwalających precyzyjnie opisać i zwymiarować (w układzie droga-czas) każdy z 
analizowanych etapów ruchu – ułatwia użytkownikowi prawidłową interpretację 
uzyskanych wyników, ograniczając możliwość popełnienia błędu.  

2.5. Ograniczenia modelu zastosowanego w programie Titan 

Przyjęty w programie model fizyczny opisujący kinematykę punktu na 
płaszczyźnie ogranicza zastosowanie programu do przypadków, w których 
pojazd/pieszy poruszał się na płaszczyźnie ruchem prosto lub krzywoliniowym (po 
torze kołowym). W chwili obecnej program nie posiada wbudowanego modelu 
umożliwiającego analizę przemieszczania się pojazdu w ruchu płaskim. Z tego 
względu nie ma możliwości analizy przypadków, w których pojazd, przed lub po 



zderzeniu, przemieszczał się z utratą stateczności kierunkowej (rotacją). Uwaga ta 
dotyczy samochodów przemieszczających się ruchem płaskim na kołach (z 
zablokowaniem kół lub bez blokowania), w przypadku analizy sunięcia motocykla, 
roweru lub pieszego na znanej długości drogi analizę taką można przeprowadzić 
zakładając odpowiednie parametry dla ruchu jednostajnie opóźnionego.  

Drugim elementem, który nie został uwzględniony w programie jest utrata 
prędkości na skutek zderzenia (potrącenia). O ile w przypadku analizy potrącenia 
pieszego przez samochód utrata prędkości jest nieznaczna, o tyle pominięcie tego 
składnika np. w analizie potrącenia pieszego przez motocykl może prowadzić do 
znacznych błędów w szacowaniu parametrów ruchu przedzderzeniowego.  

3. Szkic z miejsca zdarzenia drogowego – program PLAN 

3.1. Przeznaczenie programu 

Program PLAN przeznaczony jest do sporządzania szkiców sytuacyjnych z 
miejsca zdarzenia drogowego. Program może służyć zarówno do gromadzenia 
informacji o miejscu zdarzenia celem jego dokumentacji, jak również do 
ilustrowania przeprowadzanej późniejszej rekonstrukcji przebiegu wypadku 
drogowego.  

Wbudowane narzędzia pozwalają również na wykorzystanie programu do 
analizy porównawczej uszkodzeń. Analizę porównawczą można prowadzić w 
oparciu o bazę sylwetek pojazdów (zestawienia sylwetek) lub w oparciu o 
dokumentację fotograficzną metodą superpozycji transparentnej.  

Podstawowe zalety zastosowania programu PLAN w stosunku do tradycyjnych 
metod sporządzania szkiców sytuacyjnych: 

• Znacznie skraca i ułatwia pracę osobie sporządzającej szkic. Taka szybsza 
i łatwiejsza praca mobilizuje niejako automatycznie wykonawcę do 
umieszczenia na szkicu większej ilości szczegółów i informacji, które 
często bezpowrotnie giną w tradycyjnej metodzie. 

• Wprowadza funkcje, które dają możliwość błyskawicznego nanoszenia, 
nawet dość rozległych, poprawek, czy cofnięcia błędnie wykonanych 
operacji. 

• Wbudowane biblioteki elementów graficznych oraz baza danych 
katalogowych pojazdów uwalniają wykonawcę od konieczności 
mozolnego odtwarzania powszechnie znanych elementów, takich jak: 
sylwetki pojazdów, czy znaki drogowe pionowe i poziome. 

• Uzyskany rezultat jest estetyczny i czytelny. 
• Zastosowanie programu wymusza pewną standaryzację uzyskiwanych 

rezultatów. Ułatwia to później ich interpretację przez rzeczoznawców, 
zmniejsza ilość pomyłek i nieporozumień. 



• Istnieje możliwość sporządzenia ostatecznego i dokładnego szkicu 
sytuacyjnego bezpośrednio na miejscu zdarzenia, za pomocą przenośnego 
komputera. 

• Szkice sporządzane programem PLAN mogą być traktowane jako 
definicja środowiska ruchu w programie Cyborg Idea V-SIM realizującego 
dynamiczną symulację ruchu pojazdów samochodowych. 

3.2. Zautomatyzowane rysowanie odcinków dróg i skrzyżowań 

Jednym z podstawowych elementów szkicu sytuacyjnego z miejsca zdarzenia 
drogowego jest położenie i geometria samej drogi. Program PLAN posiada 
rozbudowany system automatycznego kreślenia odcinków dróg i skrzyżowań. 
Dialogi pozwalają na precyzyjne wprowadzanie rozmiarów poszczególnych 
elementów odcinków dróg. Usytuowanie takiego odcinka może być modyfikowane 
w wygodny i szybki sposób za pomocą myszy. Program ma wbudowaną funkcję 
automatycznego łączenia odcinków dróg i skrzyżowań. 

 
Rys. 11 Dialog „Właściwości” odcinka drogi 

3.3. Pomocnicze obliczenia 

Często, w terenie, nie ma możliwości bezpośredniego zmierzenia interesujących 
nas wielkości geometrycznych. Można wtedy wyznaczyć tylko niektóre wartości 
pośrednie. Taka sytuacja zachodzi na przykład w przypadku wyznaczenia 
promienia łuku drogi. Aby rozwiązać ten problem program PLAN wyposażony 
jest w podręczny kalkulator pozwalający wyliczyć nieznany promień łuku na 
podstawie zmierzonej cięciwy i strzałki. 



3.4. Sylwetki pojazdów i innych obiektów 

Program PLAN zawiera niemal 100 sylwetek typowych pojazdów lub obiektów 
występujących w ruchu drogowym. Są wśród nich: 

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

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

• sylwetki pojazdów komunikacji zbiorowej w widokach z góry;  
• sylwetki pojazdów rolniczych w widokach z góry i z boku;  
• sylwetki ludzi dorosłych i dzieci w różnych sytuacjach (siedzący, stojący, 

idący, biegnący) w widokach z góry, z boku, z przodu i z tyłu;  
• sylwetki zwierząt domowych i dzikich w rzutach z góry i z boku;  
• sylwetki drzew i krzaków w widokach z góry i z boku;  
• sylwetki typowych przedmiotów, jak czapka, kapelusz, teczka, torebka, 

buty, okulary, butelka, parasol. 
Dodatkowo istnieje możliwość umieszczenia na rysunku własnej sylwetki 

przeniesionej z innego programu graficznego. Sylwetka może być przeniesiona za 
pomocą schowka pub przez import plików graficznych w wektorowych formatach 
DXF, EMF lub WMF. Import taki umożliwia bezpośrednią współpracę np. z 
katalogiem sylwetek pojazdów AUTOVIEW. 

 
Rys. 12 Przykładowe sylwetki pojazdów wbudowane w program PLAN 

Wszystkie sylwetki przechowywane i przetwarzane są w postaci wektorowej 
,co przy zmianie skali rysunku nie powoduje pogorszenia jakości wstawionego 
obiektu. 



3.5. Sygnalizator świetlny 

Program PLAN zaopatrzony jest w unikalny obiekt reprezentujący sygnalizator 
świetlny w widoku z góry. Sygnalizator taki może przedstawiać aktualnie 
włączony stan sygnalizacji świetlnej. 

 
Rys. 13 Sygnalizator świetlny przedstawiający różne stany sygnalizacji świetlnej 

3.6. Baza danych pojazdów 

Program PLAN wyposażony jest w bazę danych zawierającą wymiary 
zewnętrzne, rozmieszczenie kół oraz typ sylwetki ponad 2500 różnych pojazdów. 
Baza ta jest stale aktualizowana, co pozwala dostosowywać się do stale 
zmieniającego się rynku motoryzacyjnego. 

 
Rys. 14 Okno wyboru pojazdu z wbudowanej bazy danych 

Po wybraniu właściwego modelu z bazy danych do planu sytuacyjnego 
automatycznie wstawiana jest sylwetka odpowiedniego typu i rozmiarów. 

3.7. Sylwetka położenia ciała 

Program PLAN zaopatrzony jest w unikalną sylwetkę człowieka, która 
umożliwia zaznaczenie na szkicu położenia ciała. 

Położenie poszczególnych kończyn sylwetki może być dowolnie modelowane 
za pomocą myszy, a program dba o zachowanie odpowiednich, wynikających z 
anatomii długości i proporcji. Użytkownik może zadać "wzrost" sylwetki 
dopasowując ją do analizowanej sytuacji. 



 
Rys. 15 Sylwetka ciała ludzkiego 

3.8. Lista znaków drogowych 

W program PLAN wbudowane są wzory ponad 200, najczęściej spotykanych, 
pionowych znaków drogowych. Znaki te, obrócone pod dowolnym kątem i 
powiększone w wybranej w sposób płynny skali, pozwalają szybko uzupełnić 
sporządzany szkic. 

 
Rys. 16 Wybór symbolu pionowego znaku drogowego z wbudowanej biblioteki 

Wszystkie znaki przechowywane są i przetwarzane w postaci wektorowej. 

3.9. Oznakowanie poziome 

Program PLAN zawiera moduł automatycznego rysowania oznakowania 
poziomego wzdłuż wprowadzonych odcinków drogi. Na danym odcinku może 
równolegle występować wiele różnych sposobów oznakowania. Podczas łączenia 
nowego odcinka drogi z takim, który posiada wprowadzone oznakowanie - 
następuje automatyczna kontynuacja oznakowania na nowo dołączonym odcinku 
drogi, tak żeby użytkownik nie musiał powtarzać tych samych czynności na 
nowym odcinku. 



 
Rys. 17 Wybór rodzaju i parametrów oznakowania poziomego 

Dodatkowo użytkownik może indywidualnie wstawiać symbole poziomego 
oznakowania w wybranych przez siebie miejscach. 

3.10. Podstawowe funkcje graficzne 

Wyszczególnione wcześniej, elementy graficzne dedykowane specjalnie dla 
szkiców z miejsca zdarzenia drogowego, dopełniają linie, krzywe, różnego rodzaju 
figury, teksty czy symbole specjalne. Można również zaimportować do programu 
bitmapy lub wektorowe metapliki. Dzięki mechanizmowi osadzania możliwe jest 
również umieszczenie w szkicu obiektu graficznego sporządzonego w innym 
programie graficznym. 

3.11. Obróbka bitmap 

Program PLAN potrafi bezpośrednio pobrać obraz z takich urządzeń, jak 
cyfrowy aparat fotograficzny, czy też skaner. Można w ten sposób łatwo 
wprowadzić do szkicu sytuacyjnego np. zdjęcie z miejsca zdarzenia. Wbudowane 
narzędzia pozwalają skorygować parametry wprowadzonej bitmapy bez potrzeby 
uciekania się do dodatkowych programów graficznych.  

Bitmapy mogą być płynnie obracane o dowolny kąt. Niezależnie można 
wprowadzić stopień przeźroczystości bitmap. Umożliwia to nakładanie bitmap na 
siebie lub na rysunki wektorowe celem np. ustalenia kompatybilności uszkodzeń. 

3.12. Wymiarowanie i pomiary 

Program PLAN posiada szereg narzędzi do wymiarowania sporządzanego 
rysunku. Można nanosić wymiary liniowe, kątowe, współrzędne 
charakterystycznych punktów, a także 2-wymiarowy, lokalny układ 



współrzędnych. Użytkownik może zadać dokładność, z którą prezentowany jest 
wymiar. 

 

 
Rys. 18 Przykłady wymiarowania 

Niezależnie od wymienionych wyżej, trwałych obiektów wymiarowych, 
program posiada 6 narzędzi pomiarowych umożliwiających szybkie wykonanie 
pomiarów następujących wielkości na sporządzanym szkicu: odległość, kąt 
położenia, kąt wzajemny, wielkość, pole powierzchni oraz proporcja długości. 

3.13. Możliwości wydruku 

Ostatecznym celem sporządzania szkicu sytuacyjnego jest najczęściej jego 
wydruk na papierze. Program PLAN posiada dość rozbudowane możliwości w tym 
względzie. Szkic może być rozrysowany w zadanej przez użytkownika skali z 
automatycznym podziałem na strony papieru. Już na etapie rysowania program 
może pokazywać, co zmieści się na poszczególnych stronach wydruku, aby 
użytkownik mógł lepiej rozplanować szkic. Istnieje także funkcja podglądu 
wydruku. 

 
Rys. 19 Przykładowy szkic wykonany w programie PLAN 



4. Analiza ruchu i zderzeń pojazdów – program V-SIM  

4.1. Przeznaczenie programu 

Program V-SIM służy do symulacji ruchu (zachowania się) oraz zderzeń 
pojazdów samochodowych. Symulacja w programie V-SIM przeprowadzana jest z 
uwzględnieniem złożonego opisu środowiska ruchu w którym porusza się pojazd. 
Przeprowadzanie takiej symulacji może mieć na celu:  

• odtworzenie rzeczywistego przebiegu ruchu pojazdu lub  
• określenie zachowania pojazdu o hipotetycznych parametrach lub  
• rzeczywistego pojazdu w hipotetycznych warunkach ruchu.  

W zależności od przedstawionych celów symulacji, program może znaleźć 
zastosowanie odpowiednio w następujących dziedzinach:  

• Rekonstrukcja wypadków drogowych;  
• Projektowanie pojazdów, ich podzespołów lub modyfikacji;  
• Inżynieria drogowa.  

 
Rys. 20 Główne okno programu V-SIM 

4.2. Model pojazdu 

Analiza ruchu pojazdów samochodowych odbywa się według zasad dynamiki w 
przestrzeni trójwymiarowej (3D), z uwzględnieniem pełnych 6 stopni swobody [2], 
[Error! Reference source not found.], [4], [5].  



 
Rys. 21 Model pojazdu zastosowany w programie V-SIM 

Model symulowanego pojazdu uwzględnia następujące elementy:  
• Rozkład masy. Program V-SIM umożliwia swobodne zdefiniowanie 

rozkładu masy pojazdu poprzez wskazanie dowolnego położenia środka 
masy i głównych momentów bezwładności pustego pojazdu. Przy 
wyznaczeniu wypadkowego położenia środka masy oraz momentów 
bezwładności program uwzględnia rozmieszczenie ładunku i pasażerów 
wewnątrz pojazdu.  

• Zawieszenie. Program V-SIM posiada kinematyczny model niezależnego 
zawieszenia kół. Model ten uwzględnia pionowy ruch koła a siły reakcji 
występujące w zawieszeniu wpływają na dynamikę ruchu całego pojazdu. 
Siły reakcji wyznaczane są niezależnie dla każdego koła przy 
uwzględnieniu, sztywności o charakterze progresywnym, tłumienia 
(niezależnie dla fazy kompresji i rozciągania) oraz sztywności drążków 
stabilizatora. Zastosowany model umożliwia również analizowanie wpływu 
na ruch pojazdu różnego stopnia zużycia lub awarii poszczególnych 
elementów zawieszenia. Pojazdy mogą być wyposażone w jedną do trzech 
osi.  

• Koła. Dla każdego koła niezależnie analizowana jest dynamika jego ruchu 
obrotowego (uwzględniając po jednym stopniu swobody). Przy 
wyznaczaniu interakcji opona – nawierzchnia zastosowany jest model "TM-
Easy" opracowany przez Prof. G. Rilla w oparciu o wyniki badań obecnie 
stosowanych opon [3], [6]. Alternatywnie może być wybrany model 
opracowany w Instytucie Bezpieczeństwa Drogowego Uniwersytetu 
Michigan (HSRI) przez zespół Dugoffa z uwzględnieniem wprowadzonych 
później udoskonaleń [7], [8]. Model koła ogumionego uwzględnia również 
zjawisko aquaplaningu.  

• Układ kierowniczy. Układ kierowniczy w programie V-SIM realizowany 
jest przez kinematyczny model uwzględniający podatność. Układ ten 
realizuje lub, opcjonalnie nie, zasady Ackermana. Kierowana może być 
dowolnie wybrana oś pojazdu.  

• Układ hamulcowy. Pojazd wyposażony jest w układ hamulcowy 
zasadniczy oraz pomocniczy (ręczny). Układ zasadniczy zawiera 



opcjonalnie korektor sił hamowania o zadanej parametrycznie 
charakterystyce oraz opcjonalnie symuluje działanie układu 
przeciwblokującego ABS. Działanie układu ABS modelowane jest na 
zasadzie regulatora proporcjonalnego utrzymującego współczynnik 
poślizgu na poziomie 20% poprzez modulację momentu hamującego 
niezależnie dla każdego z kół. Przyczepy oraz naczepy mogą być 
wyposażone w układ hamulcowy sprzężony z pojazdem ciągnącym lub 
najazdowy. Zastosowane modele umożliwiają również analizowanie 
wpływu nieprawidłowego funkcjonowania elementów tego układu.  

• Silnik. Pojazdy mogą być wyposażone w silniki o zadanej parametrycznie 
charakterystyce, umożliwiające uzyskanie przez pojazd rzeczywistych 
wartości przyspieszeń.  

• Układ przeniesienia napędu. Pojazdy posiadają modele układów 
przeniesienia napędu zawierające takie elementy jak: sprzęgło, skrzynia 
biegów z możliwością ręcznej lub automatycznej zmiany przełożenia, 
przekładnię główną, oraz mechanizm różnicowy. Napęd może być 
przekazywany na dowolnie wybrane osie pojazdu.  

• Opór aerodynamiczny nadwozia. Program uwzględnia siły 
aerodynamiczne działające na nadwozie pojazdu niezależnie dla opływu 
wzdłużnego aby uwzględnić czołowy opór aerodynamiczny pojazdu 
poruszającego się z większą prędkością jak i opływu poprzecznego aby 
uwzględnić siły spowodowane przez wiatr boczny.  

4.3. Pojazdy wieloczłonowe 

Oprócz typowych pojazdów jednoczłonowych, V-SIM umożliwia modelowanie 
zachowania pojazdów wieloczłonowych, takich jak ciągnik siodłowy z naczepą lub 
samochód z przyczepą z osią centralną (niekierowaną).  

 
Rys. 22 Przykłady pojazdów wieloczłonowych analizowanych przez program V-SIM 

Program umożliwia automatyczną analizę ewentualnych zderzeń pomiędzy 
członami tego samego pojazdu. Modelowane sprzęgi mają zadawaną sztywność 
liniową i kątową, ograniczoną ruchliwość kątową oraz zadane obciążenia 



graniczne, po którym następuje zerwanie więzu i dalsza analiza ruchu członów 
pojazdu jak niezależnych obiektów. 

4.4. Model kierowcy 

Program V-SIM wyposażony jest w model kierującego pojazdem [9], [10], 
który potrafi tak sterować pojazdem poprzez obrót kołem kierownicy, aby pojazd 
podążał po wyznaczonym przez użytkownika torze ruchu. Symulowany przez 
program kierowca może mieć zadany przez użytkownika stopień sprawności. 
Model ten wykorzystywany jest w następujących zadaniach: 

• podążanie zadanym torem ruchu,  
• zmiana pasa ruchu.  

 
Rys. 23 Przykładowy zadany tor ruchu pojazdu i próba jego realizacji 

Ponadto program posiada wbudowane regulatory PID umożliwiające na 
życzenie użytkownika utrzymanie stałej prędkości jazdy, stałej wartości opóźnienia 
przy hamowaniu lub stałej wartości przyspieszenia w zadaniu „Przyspieszanie”.  

4.5. Baza danych pojazdów 

Program V-SIM zawiera wbudowaną bazę danych zawierającą szczegółowe 
dane techniczne ponad 4200 pojazdów samochodowych, które mogą być 
poddawane symulacji. Są to pojazdy praktycznie wszystkich kategorii posiadające 
od 1 do 3 osi wraz z naczepami oraz przyczepami z osią centralną (niekierowaną). 
Użytkownik ma możliwość modyfikowania parametrów technicznych 
wprowadzonych pojazdów oraz tworzenia własnych pojazdów. 

4.6. Indywidualne cechy pojazdów 

Oprócz, wspomnianych wcześniej, parametrów technicznych 
charakteryzujących dany model pojazdu, program V-SIM uwzględnia również 
indywidualne cechy określające stan techniczny analizowanego egzemplarza 



pojazdu. Są to następujące parametry dla każdego koła z osobna: zmianę 
sztywności zawieszenia, efektywność tłumienia (sprawność amortyzatorów), kąt 
zbieżności koła, przesunięcie punktu mocowania koła (deformacje powypadkowe 
lub celowe modyfikacje zawieszenia), opory ruchu obrotowego koła, zastosowane 
ogumienie, ciśnienie w ogumieniu sprawność hamulca. 

 
Rys. 24 Definiowanie indywidualnych parametrów zawieszenia koła 

4.7. Rozmieszczenie pasażerów i ładunku 

Program V-SIM umożliwia określenie w pełni trójwymiarowego 
rozmieszczenia pasażerów i ładunku w/na analizowanym pojaździe. 
Rozmieszczenie pasażerów, oprócz wpływu na parametry masowe pojazdu, daje 
możliwość analizy kierunku i wartości przyspieszeń działających na pasażerów w 
trakcie ruchu i zderzeń pojazdów. 

  
Rys. 25 Definiowanie rozmieszczenia pasażerów i ładunku we wnętrzu pojazd. 



Na podstawie rozmieszczenia ładunku i pasażerów oraz ich parametrów 
masowych program automatycznie wylicza położenie środka masy i momenty 
bezwładności obciążonego pojazdu.  

4.8. Warunki początkowe ruchu 

Aby rozpocząć symulację należy ustalić szczegółowo wszystkie parametry 
początkowe ruchu każdego z obiektów symulacji. Jednak większość z nich 
program potrafi wyliczyć automatycznie przyjmując typowe warunki początkowe 
ruchu obiektu oraz lokalne warunki środowiska, w którym znajduje się pojazd oraz 
pozostałe parametry początkowe. Tak więc, w większości przypadków, wystarczy 
wskazać położenie obiektu na płaszczyźnie X-Y i wprowadzić prędkość 
początkową. 

Niezależnie od wprowadzania wartości liczbowych, położenie początkowe 
obiektów może być także modyfikowane graficznie, za pomocą myszy. Położenie 
to może być modyfikowane nie tylko przed rozpoczęciem symulacji, ale także w 
dowolnym momencie ruchu obiektu. Za pomocą tego mechanizmu można np. w 
łatwy sposób doprowadzić do zderzenia pojazdów w określonym miejscu bez 
przeprowadzania wielu powtórzeń metodą prób i błędów. 

 
Rys. 26 Definiowanie warunków początkowych ruchu pojazdu 

4.9. Zadania występujące podczas ruchu 

Obiektom symulacji można zadawać różne zadania, które będą przez nie 
wykonywane w trakcie jej przebiegu. Dla pojazdów samochodowych mogą to być 
manewry wykonywane przez kierowcę takie, jak: podążanie zadanym torem ruchu, 
zmiana pasa ruchu, przyspieszanie, skręt kierownicą, zmiana biegu, hamowanie 



hamulcem zasadniczym lub pomocniczym, utrzymywanie stałej prędkości jazdy, 
oraz awarie, które mogą wystąpić w trakcie jazdy takie, jak: zakleszczenie koła, 
spadek ciśnienia w oponie, lub zadanie zaprzestania dalszej symulacji 
umożliwiające zatrzymanie dalszej analizy ruchu pojazdu w wybranym momencie. 

 
Rys. 27 Definiowanie zadań wykonywanych w trakcie ruchu pojazdu 

Poszczególne zadania mogą być wywoływane po przebyciu przez obiekt 
zadanego odcinka drogi, w momencie upłynięcia zadanego czasu symulacji lub w 
trakcie któregoś z kolejnych zderzeń. Jednocześnie może być wykonywanych 
wiele, nie kolidujących ze sobą zadań.  

4.10. Sylwetki symulowanych pojazdów 

Program posiada wbudowaną bibliotekę typowych sylwetek pojazdów, które 
mogą być wykorzystane przy przedstawianiu aktualnego położenia symulowanych 
pojazdów. Oprócz wbudowanej biblioteki, rysunki sylwetek mogą być także 
importowane w postaci plików wektorowych w formatach AutoCAD (DXF), 
Rozszerzone Metapliki Windows (EMF), Metapliki Windows (WMF).  

Zaimportowane sylwetki mogą być skorygowane pod względem kąta położenia 
i rozmiaru elementów wystających poza obrys katalogowy pojazdów (lusterka, 
itp.). 

Program zapewnia automatyczną współpracę z katalogiem sylwetek 
Ratschbacher AUTOVIEW. Przy wprowadzaniu do symulacji nowego pojazdu 
program automatycznie pobiera jego rzeczywistą lub najbardziej zbliżoną sylwetkę 
z katalogu AUTOVIEW, o ile taka jest dostępna. Na życzenie użytkownika 
program automatycznie tworzy zestawienie sylwetek we wszystkich dostępnych 
rzutach dla wszystkich pojazdów biorących udział w symulacji. 

 



 
Rys. 28 Widok zaimportowanej sylwetki symulowanego pojazdu 

4.11. Analiza zderzeń 

Program V-SIM może analizować zderzenia pomiędzy pojazdami 
samochodowymi biorącymi udział w symulacji, pomiędzy pojazdami 
samochodowymi, a nieruchomymi przeszkodami terenowymi występującymi w 
środowisku, a także pomiędzy pojazdami a innymi uczestnikami ruchu drogowego. 
Przebieg zderzenia oraz jego konsekwencje analizowane są w przestrzeni 
trójwymiarowej (3D). Modelowane są zderzenia szorstkie z poślizgiem lub bez. 
Przy analizie zderzeń program może stosować dwa modele zderzenia: 

• Model siłowy (ciągły), w którym siły działające pomiędzy uczestnikami 
zderzenia rozwijają się w sposób ciągły od pierwszego kontaktu nadwozi do 
ich zatrzymania bądź rozdzielenia. Model ten został opracowany dla 
potrzeb komputerowej symulacji ruchu pojazdów i jest najbardziej zbliżony 
do rzeczywistego przebiegu zderzenia.  

• Klasyczny, impulsowy model zderzenia opisany pierwotnie w literaturze 
przez Kudlicha i Slibara. Model ten opiera się na współczynniku restytucji 
w miejsce współczynników sztywności poszczególnych elementów 
nadwozia. Umożliwia on użytkownikowi skorygowanie automatycznie 
przyjętych przez program wartości. W tym modelu program może 
funkcjonować w trzech trybach: 
• Tryb manualny, w którym wymagany jest udział użytkownika, ale ma 

on pełny wpływ na parametry zachodzącego zderzenia.  
• Tryb półautomatyczny, w którym program sam dobiera moment 

wystąpienia wymiany impulsów, ale użytkownik ma możliwość 
modyfikacji pozostałych parametrów zderzenia.  



• Tryb automatyczny, w którym program sam dobiera moment 
wystąpienia wymiany impulsów oraz jego parametrów bez interakcji ze 
strony użytkownika.  

Dodatkowymi efektami zderzenia mogą być zmiany (uszkodzenia) zachodzące 
we własnościach pojazdu. Użytkownik ma możliwość dodania zadań symulujących 
zaprzestanie aktywnych działań przez kierowcę, zakleszczenie koła lub spadek w 
nim ciśnienia 

W trakcie analizy zderzenia program pokazuje kierunki i wartości przyspieszeń 
bezwładności działających w trakcie zderzenia na pasażerów pojazdów biorących 
udział w zderzeniu. Informacje te można skonfrontować z opisem obrażeń 
doznanych przez uczestników rzeczywistego wypadku.  

 
Rys. 29 Wizualizacja analizy zderzenia pojazdów 

4.12. Obliczanie, rejestracja i odtwarzanie przebiegu symulacji 

Użytkownik ma możliwość zmiany kroku całkowania w zakresie od 100 µs do 
1 ms. Pozwala to dostosować odpowiedni krok w zależności od stopnia 
skomplikowania zadania i wydajności komputera, na którym wykonywana jest 
symulacja. 

Symulacja może być wykonywana w sposób ciągły lub w trybie krok po kroku. 
Długość kroku może być zmieniana przez użytkownika w szerokim zakresie. 
Program automatycznie zmienia krok symulacji na bardziej precyzyjny przy 
analizie zderzenia w trybie manualnym. Przebieg symulacji jest na bieżąco 
rejestrowany i może być ona później płynnie odtwarzana do przodu lub do tyłu z 
zadaną prędkością lub w trybie krok po kroku. Można również powrócić do 
dowolnie wybranego momentu wyliczonej symulacji. 



 
Rys. 30 Listwa sterowania przebiegiem symulacji 

Program posiada specjalny suwak umożliwiający szybkie odtworzenie 
wybranego punktu symulacji a także płynną animację wybranego fragmentu. 

4.13. Tory ruchu, ślady, sylwetki pośrednie 

Oprócz przedstawiania pozycji obiektu program może pokazywać także 
dotychczas pokonany tor ruchu obiektu (środka jego masy) oraz, w przypadku 
pojazdów samochodowych, tory pokonane przez poszczególne koła pojazdu oraz 
ślady pozostawione na nawierzchni w wyniku (niezależnie) zablokowania lub 
znoszenia opon.  

Oprócz przedstawiania aktualnej pozycji obiektu, wynikającej z aktualnego 
stopnia zaawansowania przebiegu symulacji, program pozwala wyświetlać także 
pośrednie sylwetki obiektu w pozycjach, w których znajdował się on w trakcie 
swojego ruchu. Sylwetki te mogą być rozmieszczone równomiernie względem 
upływającego czasu lub/i wyświetlane w wybranych przez użytkownika, 
charakterystycznych momentach jego ruchu, np. w momencie kolizji z pojazdem 
lub w miejscu nawiązania kontaktu wzrokowego. 

 
Rys. 31 Wizualizacja toru ruchu oraz śladów opon pojazdu 

4.14. Chwilowe parametry ruchu pojazdów 

Oprócz graficznej reprezentacji stanu obiektów symulacji, przedstawianej przez 
program, można również wyświetlić aktualne zestawienia szczegółowych danych 
numerycznych opisujących stan poszczególnych obiektów. Zestawienia tych 
danych zorganizowane są jako niemodalne okna dialogowe, które mogą być przez 
cały czas wyświetlone w trakcie przeprowadzania symulacji. 



 
Rys. 32 Chwilowe siły i momenty sił działające na pojazd 

4.15. Przebieg zmian parametrów 

Oprócz wspomnianych wcześniej, chwilowych wartości, V-SIM pokazuje 
wykresy zmian parametrów wskazanych spośród kilkudziesięciu dostępnych dla 
każdego z pojazdów uczestniczących w symulacji. 

 
Rys. 33 Wykresy przebiegu zmian wybranych parametrów ruchu 

Dane z tych wykresów lub same wykresy mogą być przeniesione za pomocą 
Schowka do innych programów pracujących w środowisku Windows, gdzie 
sporządzić można bardziej złożone zestawienia danych, mogą zostać inaczej 
sformatowane lub wydrukowane. 



4.16. Raport z przeprowadzonej symulacji 

Program V-SIM posiada mechanizm umożliwiający automatyczne utworzenie 
raportu opisującego przeprowadzoną symulację ruchu. Raport ten zawiera 
informacje o przyjętych założeniach symulacji, poszczególnych obiektach w niej 
uczestniczących, przebiegi samej symulacji i występujących w jej trakcie zderzeń, 
a także informacje o aktualnym (końcowym) stanie symulacji. 

Użytkownik ma możliwość szczegółowego ustalenia, jakie informacje znajdą 
się w tworzonym raporcie a także podglądu gotowego raportu. Utworzony w ten 
sposób raport może być bezpośrednio wydrukowany, zapisany do pliku lub 
przeniesiony przez Schowek do edytora tekstu, gdzie może być poddany dalszej 
odróbce. 

4.17. Projektowanie środowiska ruchu 

Definiowanie środowiska ruchu odbywa się na identycznej zasadzie jak 
sporządzanie szkicu sytuacyjnego w programie Cyborg Idea PLAN. Podobne są 
również możliwości wydruku zarówno samego środowiska, jak i szkiców 
sytuacyjnych z naniesionymi pozycjami obiektów w kolejnych stanach 
wykonywanej symulacji. 

4.18. Walidacja programu 

Program poddany był walidacji w odniesieniu do danych z licznych prób 
poligonowych i uzyskał wysoką zgodność z rzeczywistymi przebiegami. Opisy 
procesu walidacji i uzyskane rezultaty, a także szczegóły zastosowanych w 
programie modeli opisane zostały w publikacjach [9], [11], [12]. 

 
Rys. 34 Aparatura pomiarowa stosowana w trakcie jednej z prób wykorzystanych przy 

walidacji programu 



LITERATURA 

1. Praca zbiorowa., Wypadki drogowe. Vademecum biegłego sądowego. 
Wydawnictwo IES. Kraków 2002. 

2. Bułka D., Świder P., Model pojazdu zastosowany w programie V-SIM do 
symulacji ruchu i zderzeń pojazdów samochodowych. Zeszyty naukowe 
Politechniki Świętokrzyskiej, Mechanika 79, Politechnika Świętokrzyska, 
Kielce 2004. 

3. Rill G., Simulation von Kraftfahrzeugen. Vieweg & Sohn Verlagsgesellschaft, 
Braunschweig/Wiesbaden 1994. 

4. Walczak St.: Analiza dynamicznych obciążeń elementów niezależnych 
zawieszeń kół samochodu. Politechnika Krakowska. Rozprawa doktorska, 
Kraków 2003. 

5. Day T., D., York Al. R., A new vehicle simulation model for vehicle design and 
safty research. SAE paper 2001-01-0503, 2001. 

6. Hirschberg W., Rill G., Weinfurter H., User-Appropriate Tyre-Modeling for 
Vehicle Dynamics in Standard and Limit Situation. Vehicle System Dynamics, 
vol. 38 (2002), pp. 103-125. 

7. Dugoff H., Fancher P.S.,Segel L., An Analisis of Tire Traction Properties and 
Their Influence on Vehicle Dynamics Performance. SAE Technical Paper 
700377. 

8. Uffelmann F., Rechenmodell eines Reifens für Seiten und 
Umfangskraftübertragung. Institut für Fahrzeugtechnik Braunschweig 1978. 

9. Bułka D., Walczak S., Wolak S., Antycypacyjny model kierowcy zastosowany 
w programie do symulacji ruchu i zderzeń pojazdów V-SIM. Zeszyty naukowe 
Politechniki Świętokrzyskiej, Mechanika 84, s.147, Kielce 2006. 

10. Stańczyk T., L., Jurecki R., S., Modele kierowcy (możliwość wykorzystania do 
analizy sytuacji przedwypadkowych). Zeszyty Naukowe Politechniki 
Świętokrzyskiej. Mechanika 79, str. 105-138, Kielce 2004. 

11. Janczur R., Porównanie wyników badań drogowych z ich symulacją 
programem V-SIM na przykładzie ekstremalnego hamowania samochodu 
wyposażonego w układ ABS. Paragraf na drodze, numer 10/2004 s. 34, 
Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 2004. 

12. Grzegożek W., Świder P., Manewr podwójnej zmiany pasa ruchu próba oceny 
programów do rekonstrukcji wypadków drogowych. Czasopismo Techniczne 
Mechanika, Zeszyt 7, s. 615-620, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 
Kraków 2004. 

GROUP OF "CYBORG IDEA" PROGRAMS FOR CAR CRASH 
RECONSTRUCTION - POSSIBILITIES AND LIMITATIONS 

SUMMARY 



The paper presents computer programs applied in a car crash reconstruction and 
documentation developed by the Cyborg Idea company. The description of programs is 
ordered by theirs possibilities (level of specialization) starting with programs with high 
level of specialization which describe a narrow part of aspects connected with car crash 
reconstruction (SILIBAR+) and ending with vehicles move and crashes simulator program 
which can be used to evaluate the behavior of accident participants (V-SIM).  The 
particular attention was give to expand possibilities and limitations of described programs. 
In opinion of authors, this knowledge lets users make proper decisions of choosing tools in 
an analyzed case. 
Key words: computer program, car crash reconstruction, vehicle move and crash 
simulation, time-distance analysis, pedestrian jostle analysis, Cyborg Idea, V-SIM, 
PLAN, TITAN, SLIBAR+ 


