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Piotr Świder  

ZASTO SO W ANIE G RUPY PRO G RAM Ó W
CYBORG IDEA W REK O NSTRUK CJI

W YPADK Ó W DRO G O W YCH

Streszczeni e
Na przykł adzi e wypadku pol egaj ącego na zderzeni u samochodu zawracaj ącego zsamocho-
dem gowyprzedzaj ącym autoromawia tokrekonst rukcj it aki egozdarzeni a imo żliwość wyko-
rzyst aniado tegoprogramów Pl an,V- SIM iTi tan.

Słowakluczowe:Pl an,V- SIM ,Ti tan,zawr acani e,wypr zedzani e,wypadek.

* * *

1.W stęp

O złożonościpr obl em ów przy r ekonst rukcj ipr zebi egu wypadku pol egaj ące-
go nazder zeni u poj azdów,zkt órych j eden skr ęcaw lewo lub zawraca,adr ugigo
wyprzedza l ub om ija,pi sal iśm y już w „Paragraf ie” 1).Kwest ią zasadni czą dlaoce-
ny zachowani a si ę uczest ników wypadku j estst w ierdzeni e wzajem nych poł ożeń
poj azdów w chwili powst awania st anu zagr ożeni a oraz okr eśleni e m ożliwości
uni kni ęci a wypadku.W ygodnym do t ego zest awem narzędzij estgr upa pr ogra-
m ów Cyborg Idea.Pr zydat ność tych pr ogram ów zilust ruję na przykł adzi e dość
typowej( niest ety)syt uacj inadr odze,pol egaj ącejnawykonywani u przezj ednego
ki erowcę m anewru zawracani a,adr ugi ego – m anewru wyprzedzani a.

W ypadek m iał m i ejsce w obszar ze zabudowanym , na ul icy o asf al towej
dwukierunkowejj ezdnio szer okości13 m ,pr zy czym dwa skr ajne pasy,o szer o-
kościpo 2, 5 m każdy,był y wydzi elonedl aparkowani a.W osij ezdnibył awym a-
lowana poj edyncza l inia przer ywana.Sam ochód „A” wykonywałm anewrzawr a-
cani a,asam ochód „B”,j adącpocz ątkowo swoi m prawym pasem jezdni ,skr ęci łw
lewo iham ował ,aby uni knąć zder zeni azpoj azdem „A”,co si ę niest ety ni eudał o.

2. Śladyuj awnionenam iejscu zdarzeni a

Dri nż.Pi otr Świder,I nst ytutEksper tyzSądowych,Kr aków.
1) Zob.A.Kur anowski ,P. Świder,Skr ętw l ewo przyczyn ą wypadku drogowego.Dyskusj a nad

jednol itym sposobem opi niowania,Par agrafnadr odze2002,nr8.
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Po wypadku uj awniono:
ślady ham owania sam ochodu osobowego „B”,o dł ugości31 m ,bi egnące sko-
sem w lewo,
ślad zar ysowani aczy t eż zat arci aasf altu w okol icy osij ezdni .

Powypadkoweogl ędzi ny poj azdów uczest niczących w wypadku ni ewykaza-
ły ust erek,kt óre m ogłyby m ieć związek z zai stnieni em wypadku.Nat om iastob-
raz uszkodze ń odpowiadałpr ędkościsam ochodu „B” w chwi lizder zeni a na po-
zi om ie20 km /h.

3.Rekonst rukcj aprzebi egu wypadku

3.1.M i ejscezderzeni a

M iejscet o dokł adni elokal izuj ą:
przebi eg śladów ham owaniawyznaczaj ący t orj azdy sam ochodu „B”;
przebi eg śladu zar ysowani a jezdni ,pochodz ącego od l ewego przedni ego koł a
sam ochodu „A”;
obrazuszkodze ń sam ochodów.

M ożna więc w m iarę precyzyj nie zl okal izować poł ożeni e sam ochodów
w chwilizder zeni a.Uj awnione na j ezdni ślady ipr awdopodobne wzaj em ne poło-
żeni e poj azdów w chwili wypadku obr azuj e rysunek wykonany pr ogram em
PLAN (ryc.1) .

Ryc.1. Ślady powypadkowe iprawdopodobne usyt uowanie poj azdów w chwilizde-
rzeni a.
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3.2.Pr ędkość sam ochodów,czast rwani azagro żenia

Znaj ąc dł ugość ujawnionych śladów ham owania oraz pr ędkość sam ochodu
„B” w chwi lizder zeni a,m ożna obl iczy ć prędkość tego sam ochodu w chwi lipo-
dej m owaniaprzezki erowcę decyzj io ham owani u,zzal eżności :

gdzi e:
Sh = 31 [ m ]– dł ugość ujawnionych śladów ham owania,
ah = 7 [m /s2]– pr zyj ęteopóźnieni eham owania,m ożliwedo osi ągni ęci anasuchej

jezdniasf altowej,
vz = 5,6 [m /s]( 20 km /h)– pr ędkość sam ochodu „B”w chwi lizder zeni a,
tn = 0,3 [s]– czasnar astaniaopóźnieni aham owania.

Po wstawieni u danych ot rzym ujesi ę
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Obliczeni eto bardzo wygodni eiszybko m o żnawykona ć program em TITAN,
bezużywaniakal kul atora.Poni żejzał ączony j estwyci nek pr otokoł u obl iczeń.

Przebi eg ruchu poj azdu

Vp T S Ap Ak Vk O pisodci nka ruchu
[km /h] [ s] [ m ] [ m /ss] [ m /ss] [ km /h]
20,0 2,29 31, 00 7,0 7,0 77,6 ham owaniedo zder zeni a

77,6 0,30 6,68 7,0 0,0 81,4 narast ani eopóźnieni a
Razem 2,59 37, 68

Przebi eg ham owania m ożna również zasym ul ować program em V-SIM ,kt óry
– co szczegól ne– uwzgl ędni azm ienną w funkcj ipr ędkościwar tość współczynni -
ka pr zyczepno ścido j ezdni 2).Zasym ul owana prędkość początkowa sam ochodu
wynosi 3) 81 km /h.

Natom iastczast rwaniast anu zagr ożeni a (którym w tym przypadku j estczas
trwania skr ętu sam ochodu „A”) naj łatwiej j estokr eślić,sym ul ując pr ogram em
V-SIM skrętt ego sam ochodu w l ewo,do m i ejscazder zeni a.Sym ul acj ę taką prze-
prowadzi łem ,pr zyj m ującnast ępuj ącezał ożeni a:

skr ętki erownicą sam ochodu „A”o k ąt550 0,j eszczepr zed r uszeni em pojazdu,
rozpędzani esam ochodu pr zy wci śniętym do połowy pedal e przyspi eszni ka ( co
w program ieoznacza, żeprzy obl iczeni ach kor zyst asi ę zpoł owy wartościm o-

2) W m iarę zm niejszani asi ę prędkościwar tość współczynni kapr zyczepno ścir ośnie.
3) D la bazowej war tości współ czynni ka pr zyczepno ści µ = 0,8, odpowi adaj ącej m i nim alnej

prędkościj azdy.
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m entu char akt eryst ykizewn ętrznejsi lnika,zaapr oksym owanejwzor em Hah-
na4),
skr ętki erownicą w prawo do wyprost owania kółpo 3, 6 sod pocz ątku sym ul a-
cj i,
rozpocz ęci eham owaniapo 4 s,zopó źnieni em 6 m /s2 (bezznaczeni a śladów na
jezdni ),
zder zeni e w chwili,gdy koł a przedni e sam ochodu „A” był y okoł o 1,4 m od
lewejl ini ir ozdzi elającejpas wol nego r uchu od pasa pr zyśrodkowego ipr zy
prawiezat rzym anym sam ochodzi e„A”.

Przy t ak pr zyj ętych par am etrach sym ul acj i,oba sam ochody weszł y w kon-
taktw okr eślonym m iejscu,z pr ędkości am iodpowi adaj ącym i śladom uszkodze ń
na poj azdach,a do zder zeni a doszł o po upł ywie okoł o 4,3 s od chwi lir uszeni a
sam ochodu „A”.Gr af iczny obr azt ejsym ul acj ij estpokazany nar yc.2.

Ryc.2.Graf iczny obraz symul acj iwzaj emnego ruchu samochodów,wykonanej
programem V- SIM .

3.3.Anal izaczasowo- przest rzenna

W celu okr eśleni a wzajem nych poł ożeń sam ochodów w czasi e ipr zest rzeni
oraz udzi eleni a odpowi edzina pyt ani e,czy pr zekr oczeni e prędkościdozwol onej
w obszar ze zabudowanym m iało związek pr zyczynowy z zai stnieni em wypadku,

4) W edług form uły Hahna m om entchar akt eryst ykizewn ętrznejsi lnika j estzapi sany f unkcj ą kwa-
dratową,sym et ryczn ą względem wartościm om ent u m aksym alnego.
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przepr owadzi łem analizę czasowo- przest rzenną z wykor zyst ani em program u
TITAN.

Napodst awiewcześniejszejsym ul acj ipr zyj ąłem ,że:
• ki erowcysam ochodów m ogl ir eagować poczasi e0,8s;
• czasnar astaniaopóźnieniam ógłwynosi ć 0,3s;
• sam ochód „B”m ógłby ć w całościwi doczny zodl egłościokoł o 100 m (co wyni -

kał ozaktspr awy);
• dozder zeni adoszł opoczasi e4,27sodchwi lir uszeni asam ochodu„A”.

Program Titan j estszczegól nie przydat ny pr zy czasowo- przest rzennych ana-
lizach t ego t ypu zdar zeń.Pozwal a on bowi em na złożeni e ruchu poj azdu po wy-
ci nku okr ęgu zj ednoczesnym pr zyspi eszani em lub ham owaniem ,anast ępnie– na
dokonani e rzut ów tego ruchu na skł adowe:wzdł użną ipopr zeczn ą do pi erwotne-
go (początkowego)t oru ruchu poj azdu.

Naponiższym wykr esi epokazano r zutr uchu sam ochodów wzdł uż osij ezdni
(ryc.4) .Na r yci nie kol orem czerwonym zilust rowano prawdopodobny r uch sa-
m ochodu „B” do m i ejsca zder zeni a,kol orem niebi eski m ruch sam ochodu „A”,
akol orem zielonym – m ożliwość zat rzym ania sam ochodu „B”,gdyby j echałon
zpr ędkości ą dozwol oną.

Ryc.3.W ykresanal izyczasowo- przest rzennejwykonanyprogramem TI TAN.

Z anal izy czasowo- przest rzennejm o żnaodczyt ać m iędzy i nnym i, że:
w chwilir uszeni a sam ochodu „A”,sam ochód „B” znaj dowałsi ę w odległości
okoł o75m odm iejscazder zeni a;
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ki erowcasam ochodu „B”podj ąłdecyzj ę o om ijaniu iham owani u,b ędącw odle-
głościokoł o 56 m od m iejsca zder zeni a,( co odpowi ada realnejm o żliwościza-
uważeniawjazdusam ochodu„A”napasr uchusam ochodu„B”) ;
gdyby sam ochód „B”,w chwi lipodej m owania przez j ego ki erowcę decyzj iha-
m owania,j echałzpr ędkości ą dozwol oną,t o m ożnabygo był o zat rzym ać naoko-
ło20m przedm iejscem kol izj i.

4.W nioski

Przepr owadzona pr ogram em V-SIM sym ulacj a kom puterowa (zwłaszcza r u-
chu sam ochodu zawr acaj ącego) ,a nast ępnie anal iza czasowo- przest rzenna wyko-
nana pr ogram em TITAN pozwalają na st wierdzeni e, że do wypadku pr zyczyni li
si ę (choć w różnym stopni u)obajj ego uczest nicy:

ki erowca sam ochodu „A” pr zez t o, że rozpoczynaj ąc m anewrzawr acani a niedo-
stateczni e obser wowałsyt uacj ę drogową za swoi m sam ochodem lub źle oceni ł
prędkość nadj eżdżającegozt ył usam ochodu„B”,
ki erowca sam ochodu „B” pr zez t o, że przekr oczył pr ędkość dozwol oną
w obszar zezabudowanym ;pr zekr oczeni e to m iało związek pr zyczynowy zzai st-
nieniem wypadku,poni eważ uniem ożliwiłoki erowcy„B”uni kni ęci ezder zeni a.

Oczywistejest , żest an zagr ożeni a,kt órego ef ekt em byłwypadek,spr owadzi ł
ki erowca sam ochodu „A” ij ego zachowani e si ę był o zasadni czą przyczyn ą wy-
padku.


