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WSPOMAGANA KOMPUTEROWO REKONSTRUKCJA PRZEBIEGU WYPADKU 

 

W artykule wskazano na trudności w rekonstrukcji zdarzeń drogowych, w którym uczestniczą współczesne pojazdy samo-

chodowe. Zwrócono uwagę na niewłaściwe gromadzenie rzeczowego materiału dowodowego, który stanowi podstawę do od-

tworzenia przebiegu wypadku. Zastosowano symulacyjny program do rekonstrukcji i wizualizacji przebiegu wypadku drogo-

wego z udziałem dwóch pojazdów samochodowych. Przeprowadzone obliczenia pozwoliły na określenie parametrów ruchu 

samochodów oraz pozwoliły określić wzajemne położenia pojazdów względem siebie i jezdni w chwili zderzenia. Uwzględnio-

no warunki drogowe i otoczenie jezdni, co pozwoliło na określenie możliwości i realizację manewrów obronnych, jakie podjęli 

kierujący po wzajemnym rozpoznaniu się na jezdni. Przeprowadzona symulacja zweryfikowała okoliczności wskazane przez 

kierujących pojazdami.  

 

WSTĘP 

Zwiększający się pakiet wyposażenia pojazdów w systemy 
bezpieczeństwa biernego i czynnego czyni, że współczesny pojazd 
nie pozostawia w miejscu zdarzenia  istotnych śladów (np. śladów 
hamowania), które w latach poprzednich pozwalały na odtworzenie 
ruchu pojazdu i podejmowanych przez kierującego manewrów 
obronnych. Inteligentne systemy ABS sterujące procesem hamowa-
nia oddzielnie w każdym kole pozwalają na optymalne wykorzysta-
nie przyczepności opon do podłoża, bez tzw. tarcia ślizgowego. 
Stosowanie systemów ABS pozwala kierującemu zmieniać tor jazdy 
podczas hamowania nie pozostawiając na jezdni wyraźnych śladów 
toru ruchu pojazdu [2]. Ogumienie współczesnych pojazdów jest 
także dostosowane do użytkowania pojazdów w warunkach sezo-
nowych i drogowo – atmosferycznych. Powyższe czyni, że eksperci 
zajmujący się rekonstrukcją przebiegu zdarzeń drogowych mają 
coraz trudniejsze zadanie w ustaleniu prędkości rozwijanych przez 
pojazdy lub w ustaleniu torów ruchu samochodów przed i w czasie 
zderzenia. Trudno jest dzisiaj ustalić z jaką intensywnością pojazd 
uczestniczący w zdarzeniu był hamowany zwłaszcza, że podłoże po 
którym się pojazd porusza może mieć zmienne własności przyczep-
ne. Dotyczy to zwłaszcza nawierzchni świeżo położonych lub sta-
rych już zużytych, czy naprawianych metodami „łatania lokalnego”. 
Odrębnego zainteresowania wymaga hamowanie samochodu na 
nawierzchni z tzw. „koleinami”, podczas którego opona hamowane-
go koła pojazdu nie przylega całym bieżnikiem do nawierzchni 
drogi. W tym miejscu zależy dodać, że bardzo często uczestnicy 
wypadku i kierujący pojazdami uczestniczącymi w zdarzeniach 

drogowych odmiennie określają parametry ruchu pojazdów. W 
związku z powyższym poszukuje się innych metod i sposobów 
oceny torów ruchu samochodu w warunkach zaistniałego zdarzenia. 
Metody te bazują głównie na prawach mechaniki ruchu pojazdu jako 
bryły poruszającej się w przestrzeni o określonych stopniach swo-
body.[1,4] W praktyce rzeczoznawców samochodowych stosowa-
nych jest kilka profesjonalnych programów komputerowych [1] jak:    
– programy fotogrametryczne, są przeznaczone do wykorzysty-

wania przekształceń fotogrametrycznych zdjęć np. płaskich są 
HawkEye i PC-Rect oraz przestrzennych PhotoModeler i Wites, 

– programy kalkulacyjne, które pozwalają na wykonanie ciągu 
obliczeń przydatnych w analizie wypadków drogowych są 
CRASH3, Driver 3 czy RWD, 

– programy wspomagające analizę czasowo-przestrzenną są 
Titan i Slibar+, 

– programy symulacyjne przeznaczone do obliczeń parametrów 
ruchu pojazdów, określania torów ich ruchu oraz analizę zda-
rzenia drogowego są V-SIM, SMAC i PC-Crash. 
W praktyce biegłych sądowych zajmujących się rekonstrukcja-

mi zdarzeń drogowych wykorzystywane są najczęściej RWD, V-SIM 
i PC-Crash.  

1. PRZYKŁAD ZDARZENIA DROGOWEGO  

Analizie poddano wypadek drogowy z udziałem dwóch samo-
chodów osobowych, tj. marki Nissan Primera i Volkswagen Golf,  
które zderzyły się ze sobą czołowo na łuku drogi, której oś jezdni nie 
była oznakowana. Zdarzenie zaistniało w dzień, przy dobrych wa-
runkach drogowo-atmosferycznych oraz na suchej, czystej i w 

          
Rys.1. Usytuowanie pojazdów po wypadku 
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dobrym stanie nawierzchni jezdni. W rozumieniu przepisów wypa-
dek zaistniał na obszarze niezabudowanym o dopuszczalnej pręd-
kości jazdy wynoszącej 90 km/h. Droga w miejscu zdarzenia nie 
była oznakowana znakami pionowymi. Z uwagi, że materiał dowo-
dowy nie zawierał rutynowo zbieranych na miejscu zdarzenia dowo-
dów rzeczowych jak: protokół oględzin i szkic z miejsca zdarzenia, 
postanowiono pozyskać z portalu internetowego warunki drogowe w 
miejscu wypadku. Dotyczyło to krzywizny łuku drogi oraz otoczenia 
miejsca zdarzenia. Szczególnym utrudnieniem w rekonstrukcji 
przebiegu wypadku był, brak śladów hamowania pojazdów przed 
miejscem ich zderzenia i wzajemnie obciążanie się kierujących za 
spowodowanie wypadku. Dokładniej dotyczyło to kwestii odpowiedzi 
na pytanie: Który z kierujących pojazdem nie realizował zasady 
ruchu prawostronnego i przekroczył oś jezdni przed i w chwili zda-
rzenia? Jedynym dobrze przygotowanym dowodem był materiał 
poglądowy sporządzony na miejscu wypadku. Skutkiem wypadku 
były ciężkie obrażenia kierującego samochodem Nissan Primera. 
Na rys.1 okazano sytuację po wypadku, patrząc w obydwóch kie-
runkach drogi. Szerokość jezdni w miejscu gdzie zderzyły się pojaz-
dy wynosiła 5,0 metrów, a sytuacja przed zderzeniowa był następu-
jąca: kierujący samochodem VW Golf poruszał się po łuku drogi w 
lewo, natomiast kierujący samochodem Nissan Primera wjeżdżał w 
prawy dla siebie łuk drogi. Z uwagi na to, że do wypadku doszło na 
pasie ruchu samochodu Nissan, co wynikało z położeń pojazdów, 

lokalizacji odłamków i uszkodzeń  nadwozi, wstępnie oceniono, że 
nieprawidłowo zachował się kierujący samochodem VW Golf, który 
jadąc po łuku w lewo „ścinał” łuk jezdni. Tezie tej zaprzeczył kierują-
cy samochodem VW Golf.  Istotne znaczenia miały prędkości zde-
rzeniowe obydwóch pojazdów. Ogólny zakres i stopień uszkodzeń 
wypadkowych samochodów zilustrowano na rys.2.  

W analizie czasowo-przestrzennej uwzględniono, że masy po-
jazdów wynosiły: samochodu Nissan Primera 1380 kg, a samocho-
du Volkswagen Golf V 1470 kg z kierującymi. O dynamice zderzenia 
decydowały więc rozwijane przez kierujących prędkości w chwili gdy 
rozpoznali zagrożenie tj. wzajemnie rozpoznali się na drodze i 
przystąpili do ewentualnych manewrów obronnych. Pomimo podję-
tych licznych prób odtworzenia przebiegu wypadku metodami kon-
wencjonalnymi nie udało się uzyskać po zderzeniowego położenia 
samochodów.[3,5]. W związku z powyższym wykorzystano program 
V-SIM 2D i 3D w celu dokonania rekonstrukcji przebiegu wypadku. 
Parametrami zmiennymi były: różne tory pojazdów i miejsca ich 
zderzeń, różne wzajemne usytuowania pojazdów względem siebie i 
różne prędkości samochodów uczestniczących w zderzeniu. Wielo-
krotna i wielowariantowa symulacja zderzenia pojazdów pozwoliła 
wyłonić wersję, w której uzyskano bardzo zbliżone powypadkowe 
położenia obydwóch pojazdów na drodze i względem siebie, do tych 
jakie są udokumentowane materiałem poglądowym z miejsca zda-
rzenia. Jednocześnie wyselekcjonowany wariant ruchu i zderzenia 

        

        
Rys. 2. Uszkodzenia pojazdów uczestniczących w wypadku 
 

        
Rys. 3. Krzywizna jezdni oraz roślinność ograniczająca możliwość rozpoznania się uczestników ruchu 
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pojazdów wskazał ich prędkości zderzeniowe, które wynosiły dla 
samochodu VW Golf około 70,2 km/h  oraz dla samochodu Nissan 
Primera 56,6  km/h. Gdyby kierujący hamowali przed zderzeniem, 
to ich prędkości w chwili powstania zagrożenia byłyby wyższe. Z 
pewnością jednak określone prędkości nie przekroczyły dopusz-
czalnej dla miejsca zdarzenia tj. były mniejsze od 90 km/h. Zasadni-
czym problemem było nie tylko ustalenie rozwijanych prędkości ale 
głównie torów ruchu pojazdów przed i w chwili zderzenia. W proce-
sie symulacji przebiegu wypadku uwzględniono także wersje zgła-
szane przez kierujących pojazdami. Nadto jak się okazało, wzajem-
na możliwość rozpoznania się kierujących była ograniczona z uwagi 
na łuk jezdni i zarośla rosnące poza jezdnią, co jest widoczne na 
rys.3. 

Wyniki przeprowadzonej symulacji zamieszczono na rys.4 w 
postaci stopklatek z różnych punktów obserwacji i widoczności 
drogi. 

PODSUMOWANIE 

1. W wyniku przeprowadzonej symulacji uzyskano wzajemne 
położenie pojazdów w chwili zderzenia oraz rozwijane prędko-
ści, odpowiadające uszkodzeniom i powypadkowym położeniom 
pojazdów. 

2. Symulacja wykazała, że kierujący samochodem Nissan Primera 
poruszał się przed wypadkiem w otoczeniu środka jezdni, a po 
rozpoznaniu samochodu VW Golf odchylił tor jazdy w kierunku 

 

 

 

 
Rys. 4. Wyniki przeprowadzonej symulacji w postaci wizualizacji 3D 
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„swojego” prawego pobocza. 
3. Do zderzenia pojazdów doszło na pasie ruchu samochodu 

Nissan Primera. 
4. Z analizy czasowo przestrzennej wynika, że kierujący samo-

chodem VW Golf wykonał przed zderzeniem zmianę toru jazdy 
na przeciwny pas ruchu jezdni, co znalazło potwierdzenie w ze-
znaniach kierującego tym pojazdem. 

5. Krzywizna łuku drogi i występujące wokół jezdni zarośla umoż-
liwiały kierującym wzajemne rozpoznanie się na około 1,54 s 
przed zderzeniem, zatem kierujący mogli do chwili zderzenia 
odchylić tory jazdy i przystąpić do ewentualnego hamowania. 
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Computer assisted accident course reconstruction 

The article indicates difficulties with reconstructing road 

accidents with participation of contemporary cars. Attention 

was paid to inappropriate gathering of evidence material that 

constitutes grounds for accident reconstruction. Simulation 

software was applied for reconstruction and visualization of 

the course of road accident with participation of two vehi-

cles. The performed calculations allowed determining the 

parameters of car movement, as well as the mutual position 

of the vehicles one towards the other and towards the road at 

the moment of collision. Traffic conditions were taken into 

consideration, as well as the road surroundings, which al-

lowed determining the possibilities and making the protective 

maneuvers the drivers undertook after they had recognized 

each other on the road. The performed simulation verified the 

circumstances indicated by the drivers of vehicles 
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