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WPŁYW USYTUOWANIA POJAZDÓW W CHWILI ZDERZENIA  

CZOŁOWO-BOCZNEGO NA ICH RUCH POZDERZENIOWY 

 

W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych uzyskanych w czasie fizycznych symulacji zderzenia czołowo- 

-bocznego samochodów osobowych tej samej marki i modelu. W kolejnych testach zderzeniowych zmieniano miejsce uderzenia 

bocznego. W każdym teście wyznaczano wartości parametrów ruchu pojazdów na początku ruchu swobodnego oraz trajektorie 

ruchu środka masy samochodów, aż do zatrzymania. Zwrócono uwagę na występujące różnice oraz opisano przyczyny ich 

występowania. Przedstawione wyniki badań mogą być pomocne przy rekonstrukcji tego rodzaju zdarzeń drogowych, w szcze-

gólności w przypadkach, gdy samochody po zderzeniu nie były intensywnie hamowane. 

 

WSTĘP 

Dla rekonstrukcji wypadku drogowego polegającego na zde-
rzeniu dwóch samochodów bardzo ważne jest ustalenie ich położeń 
na drodze w chwili zatrzymania się po wypadku oraz w chwili zde-
rzenia [1]. Na tej podstawie rzeczoznawcy (rutynowo zakładając 
prostoliniowy ruch środka masy pojazdu) ustalają kierunek ruchu, 
długość pokonanej drogi, kąt obrotu względem osi pionowej oraz 
wartość średniego opóźnienia każdego z samochodów po zderze-
niu. Ustalone dane są następnie wykorzystywane do wyznaczania 
prędkości samochodów bezpośrednio po zderzeniu, a te z kolei do 
obliczania prędkości samochodów przed zderzeniem. 

Postępowanie takie jest prawidłowe, w przypadkach gdy samo-
chody całą drogę po zderzeniu (aż do zatrzymania się) pokonują 
w poślizgu z „zarzucaniem” nie natrafiając na przeszkody zmienia-
jące kierunek ich ruchu. Często zdarza się jednak (szczególnie 
w przypadkach gdy pojazd po zderzeniu nie jest hamowany lub jest 
hamowany z niewielką intensywnością), że samochód w czasie 
trwania ruchu pozderzeniowego odzyskuje sterowność. Skutkuje to 
zmianą dotychczasowego kierunku ruchu oraz zmianą wartości 
opóźnienia samochodu. W praktyce ustalenie faktu odzyskania 
sterowności przez samochód (a także miejsca usytuowania samo-
chodu na drodze w tym momencie) nie jest łatwe i oczywiste. Nie-
uwzględnienie, w analizie zdarzenia drogowego, faktu odzyskania 
sterowności przez samochód w trakcie ruchu po zderzeniu, prowa-
dzi do przyjęcia nieprawidłowych danych wejściowych do obliczeń, 
błędnych wyników obliczeń prędkości pojazdu po zderzeniu, 
a w konsekwencji do sformułowania nieprawidłowych wniosków.  

Zmiany parametrów ruchy samochodów po zderzeniu zależą 
od wielu słabo zdefiniowanych dotychczas czynników. Wszystko to 
sprawia, że rekonstrukcja zderzenia bocznego pojazdów jest bardzo 
trudna i wymaga zgromadzenia niezbędnej wiedzy.  

W Przemysłowym Instytucie Motoryzacji w Warszawie zreali-
zowano projekt badawczy [2,3,4,5,6], którego głównym celem było 
rozpoznanie i udokumentowanie procesów zachodzących w czasie 
prostopadłego zderzenia dwóch samochodów osobowych w ruchu. 
W ramach projektu przeprowadzono 6 testów zderzeniowych, które 
polegały na uderzeniu przodem samochodu A w bok samochodu B 
w różnych miejscach (przednia oś, środkowy słupek, tylna oś). 
W artykule przedstawiono część wyników badań pokazujących 
wartości parametrów ruchu pojazdów w chwili zderzenia, w chwili 

rozdzielenia się pojazdów po zderzeniu oraz przebiegi trajektorii 
ruchu środka masy samochodów od miejsca zderzenia do miejsca 
zatrzymania się. W większości przypadków w czasie badań samo-
chody nie były intensywnie hamowane po zderzeniu. 

Autorzy mają nadzieję, że przedstawione wyniki badań będą 
przydatne rzeczoznawcom do doskonalenia stosowanych przez 
nich metod i narzędzi wykorzystywanych do rekonstrukcji wypadków 
drogowych.  

1. METODYKA BADAŃ EKSPERYMENTALNYCH  

Przeprowadzono sześć testów zderzeniowych z wykorzysta-
niem 12 samochodów osobowych tej samej marki i modelu. 
W każdym teście samochód A uderzał przodem w lewy bok 
samochodu B. Prędkość samochodu A bezpośrednio przed 
zderzeniem wynosiła ok. 50km/h i była dwukrotnie większa niż 
prędkość samochodu B.  

Wykorzystano samochody Honda Accord wyprodukowane w 
latach 2000-2002. Samochody były w dobrym stanie technicznym, 
posiadały nieuszkodzone, nienaprawiane wcześniej i nieskorodo-
wane nadwozia. W czasie badań samochody A i B były obciążone 
aparaturą pomiarową oraz trzema manekinami każdy. 

W kolejnych testach zderzeniowych zmieniano wzajemne 
usytuowanie samochodów A i B, które pokazano na rysunku 1. 
Każdy test powtarzano dwukrotnie w porównywalnych warunkach.  

 

 
Rys. 1. Warianty usytuowania samochodów podczas testów zde-
rzeniowych 
 

Wśród czynników charakteryzujacych przebieg testów, za 
punkt odniesienia przyjęto odległość LAB (rys. 1) osi podłużnej 
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samochodu A od osi kół przednich samochodu B. Odległość ta 
w kolejnych testach określała wzajemne usytuowanie samochodów 
w chwili uderzenia. 

W tabeli 1 przedstawiono prędkości samochodów i usytuowa-
nie pojazdów względem siebie w chwili pierwszego kontaktu uzy-
skane w poszczególnych testach zderzeniowych. 

 
Tab. 1. Prędkości i usytuowanie pojazdów bezpośrednio przed 

zderzeniem 

Opis 
Test 
Z3 

Test 
Z4 

Test 
Z2 

Test 
Z1 

Test 
Z5 

Test 
Z6 

Odległość osi podłużnej 
samochodu A od osi kół 
przednich samochodu B LAB 
[m] 

0,04 0,17 1,25 1,34 2,57 2,71 

Prędkość samochodu A VA 
[m/s] 

13,6 13,1 15,1 12,7 14,2 14,7 

Prędkość samochodu B VB 
[m/s] 

6,8 6,5 7,5 6,4 7,1 7,4 

Odległość osi podłużnej 
samochodu A od środka 
masy samochodu B yB [m] 

1,08 0,95 -0,16 -0,22 -1,45 -1,58 

 
Testy zderzeniowe wykonywano na placu badawczym PIMOT, 

na betonowej, suchej nawierzchni o wymiarach 22m x 28m (rys. 2). 
Na tym obszarze samochody po zderzeniu mogły przemieszczać 
się swobodnie. W czasie każdego testu zderzeniewego koła kie-
rownicy samochodów były swobodne. Samochody były wyposażone 
w sterowane z zewnątrz siłowniki pneumatyczne połączone z peda-
łem hamulca, umożliwiające rozpoczęcie hamowania pojazdu w 
dowolnej fazie testu. W większości przeprowadzonych testów zde-
rzeniowych (poza samochodem A w teście Z1) siłowniki pneuma-
tyczne nie były wykorzystywane do hamowania samochodów w 
czasie zderzenia i bezpośrednio po zderzeniu. W przypadku gdy 
pojazd zbliżał się do granicy placu badawczego uruchamiano siłow-
nik pneumatyczny w celu zatrzymania samochodu. Dlatego też w 
niektórych testach samochody były hamowanie w ich końcowej 
fazie. 

 
Rys. 2. Wymiary placu badawczego PIMOT. Rozmieszczenie 
kamer rejestrujacych przebieg testu zderzeniowego 
 

W czasie testów zderzeniowych mierzono i rejestrowano w 
funkcji czasu m. in.: 
– prędkości obrotowe nadwozi samochodów względem trzech osi,  
– przyśpieszenia środków mas samochodów wzdłuż trzech osi,  
– chwilowe położenia samochodów na placu badawczym za 

pomocą specjalnych kamer umieszczonych nad placem badaw-
czym na różnych wysokościach i rejestrujących 1000 klatek na 
sekundę. 
Zarejestrowane w czasie testów zderzeniowych (w układach 

lokalnych zwązanych z pojazdami) przebiegi prędkości kątowych 
nadwozi samochodów oraz przebiegi przyspieszeń ich środka masy 
transponowano do globalnego układu współrzędnych związanego 
z jezdnią i całkowano numerycznie względem czasu (metodą 
trapezów). Operacje całkowania przebiegów w/w wielkości pozwoliły 
wyznaczyć zmiany kątów obrotu nadwozi samochodów względem 
osi pionowej, składowych prędkości postępowych oraz 
współrzędnych środka masy poszczególnych pojazdów w funkcji 
czasu. Umożliwiło to pozycjonowanie pojazdów na jezdni w czasie 
zderzenia i w ruchu po zderzeniu. Uzyskane wyniki  obliczeń 
porównywano z wynikami analizy „klatka po klatce” filmów zareje-
strowanych przez kamery umieszczone nad miejscem zderzenia, ze 
śladami pozostawionymi na jezdni przez poszczególne pojazdy oraz 
z położeniami samochodów na jezdni po zatrzymaniu się. Pozwoliło 
to na precyzyjne i wiarygodne wyznaczenie wartości parametrów 
ruchu pojazdów na początku ruchu swobodnego (bezpośrednio po 
rozdzieleniu się samochodów) oraz na wyznaczenie przebiegów 
trajektorii ruchu środka masy pojazdów od miejsca pierwszego 
kontaktu, aż do zatrzymania się po zderzeniu. 

2. WYNIKI BADAŃ EKSPERYMENTALNYCH 

W tabeli 2 przedstawiono wartości parametrów ruchu samo-
chodu A w chwili rozdzielenia się pojazdów po zderzeniu wyzna-
czone w sześciu testach zderzeniowych. 

 
Tab. 2. Parametry ruchu samochodu A w chwili rozpoczęcia nieza-

leżnego ruchu po zderzeniu 

Opis 
Test 
Z3 

Test 
Z4 

Test 
Z2 

Test 
Z1 

Test 
Z5 

Test 
Z6 

Wartość prędkości wypadko-
wej środka masy samochodu 
V’Aw [m/s] 

6,0 5,9 6,9 6,2 9,5 10,0 

Kąt odchylenia wektora 
prędkości wypadkowej 
środka masy samochodu od 
kierunku ruchu przed zderze-

niem A [deg]  

26 25 11 9 4 6 

Zmiana wartości prędkości 
wypadkowej środka masy na 

skutek zderzenia VA [m/s] 

-7,6 -7,2 -8,2 -6,5 -4,7 -4,7 

Prędkość kątowa samochodu 

względem osi pionowej ’A 
[deg/s]  

120 119 121 94 82 89 

Kąt obrotu samochodu 
względem osi pionowej w 
stosunku do położenia przed 

zderzeniemA [deg] 

11 10 6 7 11 11 

 
Każde zderzenie pojazdów powodowało spadek wartości pręd-

kości wypadkowej samochodu A tym większy im uderzenie w bok 
samochodu B następowało w mniejszej odległości od jego osi 
przedniej. W testach Z3, Z4, Z1 i Z2 prędkość wypadkowa samo-
chodu w momencie rozpoczęcia ruchu niezależnego wynosiła ok. 
6m/s, natomiast w testach Z5 i Z6 była zdecydowanie większa 
i wynosiła ok. 10m/s. Największe wartości kąta odchylenia wektora 
prędkości środka masy samochodu od kierunku ruchu przed zde-
rzeniem wystąpiły w testach Z3 i Z4 (ok. 25°), a najmniejsze 
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w testach Z5 i Z6 (ok. 5°). Samochód A na skutek zderzenia rozpo-
czynał ruch postępowo-obrotowy w pełnym poślizgu. Największą 
wartość prędkości kątowej względem osi pionowej zarejestrowano 
w testach Z3 i Z4 (ok. 120 deg/s), a najmniejszą w testach Z5 i Z6 
(ok. 85deg/s). W/w i przedstawione w tabeli 2 wartości parametrów 
ruchu samochodu A w chwili rozdzielenia się pojazdów decydowały 
o ruchu pozderzeniowym tego samochodu. 

Na rysunku 3 pokazano przebiegi trajektorii ruchu środka masy 
samochodu A od miejsca pierwszego kontaktu z samochodem B do 
miejsca zatrzymania się pojazdu dla sześciu testów zderzeniowych. 
Trajektorie pokazano na tle nieruchomego układu współrzędnych 
OXGYG, którego początek O, dla każdego testu zderzeniowego, 
umieszczono w miejscu odpowiadającym położeniu środka masy 
samochodu A w chwili  pierwszego kontaktu z samochodem B. 
Każde zderzenie samochodów skutkowało krótkotrwałą utratą ich 
stateczności kierunkowej (ok. 0,5s ÷ 1,0s, co odpowiadało przebytej 
drodze od 3 do 6m). Na przebiegach trajektorii środka masy samo-
chodu symbolem „x” oznaczono punkty, w których znajdował się 
środek masy pojazdu w chwili odzyskania sterowności. W czasie 
utraty stateczności środek masy każdego z samochodów wykony-
wał ruch zbliżony do prostoliniowego zachowując w przybliżeniu 
kierunek ruchu uzyskany w chwili rozdzielenia się pojazdów. 
W testach charakteryzujących się porównywalnym miejscem ude-
rzenia w bok samochodu B tory ruchu środka masy samochodów 
w czasie utraty stateczności kierunkowej praktycznie pokrywały się 
ze sobą. Różnicowanie przebiegów trajektorii środka masy po-
szczególnych pojazdów występowało dopiero po odzyskaniu ste-
rowności przez samochody. Na dalszy ruch samochodów istotny 
wpływ miały wartości kątów skrętu kół kierowanych ustalone pod-
czas zderzenia pojazdów i w ruchu niestatecznym oraz opóźnienia 
samochodów. Wymienione wielkości przyjmowały różne wartości 
(nawet w testach przeprowadzonych w porównywalnych warun-
kach) z powodów trudnych do ustalenia w czasie analizy rzeczywi-
stych wypadków drogowych. 

 

 
Rys. 3. Trajektorie ruchu środków mas pojazdów A w sześciu 
testach zderzeniowych 

 
Samochód A3 (rys. 3) zatrzymał się znacznie wcześniej niż 

samochód A4, gdyż w samochodzie A3 przypadkowo w czasie 
zderzenia został włączony piąty bieg zwiększający opóźnienie 
pojazdu z powodu hamowania silnikiem. Samochody A3 i A4 były 
hamowane przez przednie lewe koło, ocierające o odkształcone 
w wyniku zderzenia nadkole. Samochód A4 w końcowej fazie ruchu 

był intensywnie hamowany z powodu zbliżenia się do granicy placu 
badawczego.  

Samochód A1 zatrzymał się znacznie wcześniej niż samochód 
A2, gdyż był intensywnie hamowany od chwili zderzenia, aż do 
zatrzymania się. O wartości opóźnienia samochodu A2 decydowały 
jedynie opory toczenia i opory ruchu wywołane ocieraniem się 
przedniego lewego koła o odkształcone na skutek zderzenia nadko-
le. 

Samochody A5 i A6 pokonały po zderzeniu drogi porównywal-
nej długości, a mimo to ich miejsca zatrzymania się były różne. 
W tych przypadkach pojazdy po odzyskaniu sterowności toczyły się 
swobodnie, pokonując jedynie opory toczenia, a w momencie zbli-
żania się do granicy placu badawczego zostały zatrzymane poprzez 
uruchomienie układu hamulcowego. Różnica położeń samochodów 
na jezdni w chwili zatrzymania się wynikała głównie z różnych kątów 
skrętu kół kierowanych w chwili odzyskania sterowności. 

W tabeli 3 przedstawiono wartości parametrów ruchu samo-
chodu B w chwili rozdzielenia się pojazdów po zderzeniu wyzna-
czone w sześciu testach zderzeniowych. 

 
Tab. 3. Parametry ruchu samochodu B w chwili rozpoczęcia nieza-

leżnego ruchu po zderzeniu 

Opis 
Test 
Z3 

Test 
Z4 

Test 
Z2 

Test 
Z1 

Test 
Z5 

Test 
Z6 

Wartość prędkości wypadko-
wej środka masy samochodu 
V’Bw [m/s] 

8,8 8,2 9,7 8,2 6,4 7,0 

Kąt odchylenia wektora 
prędkości wypadkowej 
środka masy samochodu od 
kierunku ruchu przed zderze-

niem B [deg]  

-64 -67 -51 -49 -32 -36 

Zmiana wartości prędkości 
wypadkowej  środka masy na 

skutek zderzenia VB [m/s] 

2 1,7 2,2 1,8 -0,7 -0,4 

Prędkość kątowa samochodu 

względem osi pionowej ’B 
[deg/s]  

-129 -106 155 135 253 273 

Kąt obrotu samochodu 
względem osi pionowej w 
stosunku do położenia przed 

zderzeniemB [deg] 

-12 -9 12 11 31 34 

 
Każde zderzenie pojazdów powodowało zmianę wartości pręd-

kości wypadkowej samochodu B. W testach Z3, Z4, Z1 i Z2 zderze-
nie skutkowało wzrostem wartości prędkości wypadkowej samocho-
du o około 2m/s, natomiast w testach Z5 i Z6 zmniejszeniem pręd-
kości wypadkowej o około 0,5m/s. 

W testach Z3, Z4, Z1 i Z2 wartość prędkości wypadkowej sa-
mochodu w momencie rozpoczęcia ruchu niezależnego zawierała 
się w zakresie 8,2÷9,7m/s, natomiast w testach Z5 i Z6 była mniej-
sza i zawierała się w zakresie 6,4÷7,0m/s. Największe wartości kąta 
odchylenia wektora prędkości środka masy samochodu od kierunku 
ruchu przed zderzeniem wystąpiły w testach Z3 i Z4 (ok. 65°), 
a najmniejsze w testach Z5 i Z6 (ok. 34°). Samochód B, podobnie 
jak samochód A, na skutek zderzenia rozpoczynał ruch postępowo-
obrotowy w pełnym poślizgu. W testach Z3 i Z4 obracał się wzglę-
dem osi pionowej w prawo z prędkością większą od 100deg/s, 
natomiast w pozostałych testach obracał się on w lewo, przy czym 
wartość prędkości odchylenia wyraźnie zwiększała się wraz z odda-
laniem się miejsca pierwszego kontaktu pojazdów od środka masy 
samochodu B w kierunku osi tylnej. W próbach polegających na 
uderzeniu w oś tylną wartość prędkości odchylania przekroczyła 
250 deg/s. 
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W/w i przedstawione w tabeli 3 wartości parametrów ruchu sa-
mochodu B w chwili rozdzielenia się pojazdów decydowały o ruchu 
pozderzeniowym tego samochodu. 

Na rysunku 4 pokazano przebiegi trajektorii ruchu środka masy 
samochodu B od miejsca pierwszego kontaktu z samochodem A do 
miejsca zatrzymania się pojazdu dla sześciu testów zderzeniowych. 
Trajektorie pokazano na tle nieruchomego układu współrzędnych 
OXGYG, którego początek O, dla każdego testu zderzeniowego, 
umieszczono w miejscu odpowiadającym położeniu środka masy 
samochodu B w chwili pierwszego kontaktu z samochodem A. Na 
przebiegach trajektorii środka masy samochodu symbolem „x” 
oznaczono punkty, w których znajdował się środek masy pojazdu 
w chwili odzyskania sterowności przez samochód. 

 

 
Rys. 4. Trajektorie ruchu środków mas pojazdów B w kolejnych 
testach 

 
Samochody B podobnie jak samochody A w wyniku zderzenia 

również traciły na krótko stateczność kierunkową (0,5÷1,1s). Wyją-
tek stanowił samochód B6 który przemieszczał się ruchem niesta-
tecznym, aż do zatrzymania. W czasie utraty stateczności środek 
masy każdego z samochodów wykonywał ruch zbliżony do prostoli-
niowego zachowując w przybliżeniu kierunek ruchu uzyskany 
w chwili rozdzielenia się pojazdów. W testach charakteryzujących 
się porównywalnym miejscem uderzenia w bok samochodu B tory 
ruchu środka masy samochodów w czasie utraty stateczności kie-
runkowej praktycznie pokrywały się ze sobą. Odzyskanie sterowno-
ści przez samochód sprawiało, że przebiegi trajektorii ruchu środka 
masy poszczególnych samochodów zaczynały się zdecydowanie 
różnić miedzy sobą. Na dalszy ruch samochodów istotny wpływ 
miały (podobnie jak w przypadku samochodu A) wartości kątów 
skrętu kół kierowanych ustalone podczas zderzenia pojazdów 
i w ruchu niestatecznym oraz opóźnienia samochodów, a dodatko-
wo fakt czy w chwili odzyskania sterowności samochód poruszał się 
do przodu, czy do tyłu. Niektóre wymienione wielkości przyjmowały 
różne wartości nawet w testach przeprowadzonych w porównywal-
nych warunkach.  

W samochodzie B3 (rys. 4), w wyniku uderzenia w przednią oś, 
został uszkodzony mechanizm zwrotniczy lewego przedniego koła, 
a uderzone koło uległo trwałemu skręceniu w prawo, co spowodo-
wało, że po odzyskaniu sterowności pojazd ten poruszał się po łuku 
w prawo, aż do zatrzymania się na barierze ograniczającej plac 
badawczy. W pojeździe B4 układ zwrotniczy nie został uszkodzony 

w czasie zderzenia, koła kierowane, skręcone w czasie zderzenia 
i ruchu niestatecznego o znaczny kąt, po odzyskaniu sterowności 
powróciły do neutralnego położenia, sprawiając, że samochód 
toczył się na wprost napotykając jedynie opory toczenia. W chwili 
zbliżenia się do granicy placu badawczego samochód został za-
trzymany na skutek uruchomienia układu hamulcowego.  

Samochód B1 utracił stateczność kierunkową na ok. 1,1s. 
W tym czasie obrócił się wokół osi pionowej o kąt ok. 130°, a koła 
kierowane uległy skręceniu w prawo o kąt zbliżony do kąta maksy-
malnego. W chwili odzyskania sterowności samochód zaczął poru-
szać się do tyłu po łuku o bardzo małym promieniu napotykając 
jedynie opory toczenia i opory skrętu. W rezultacie jego środek 
masy zakreślił prawie pełny okrąg, a samochód zatrzymał się 
w pobliżu miejsca zderzenia pojazdów. Samochód B2 również 
utracił stateczność kierunkową na ok. 1,1s i tym czasie obrócił się 
wokół osi pionowej o kąt ok. 130 . Jednak koła kierowane skręciły 
się w prawo o znacznie mniejszy kąt niż w przypadku samochodu 
B1. Spowodowało to, że po odzyskaniu sterowności samochód B2 
poruszał się do tyłu po łuku o mniejszym promieniu i został zatrzy-
many na skutek uruchomiania układu hamulcowego po zbliżeniu się 
do granicy placu badawczego.  

Samochody B5 i B6 w chwili rozdzielenia się pojazdów miały 
znacznie większą prędkość obrotową niż samochody w innych 
testach, a więc posiadały znacznie większą energię kinetyczną 
ruchu obrotowego. Skutkowało to tym, że pojazdy te poruszały się 
ruchem niestatecznym na dłuższej drodze. Samochód B6 nie odzy-
skał sterowności, aż do zatrzymania się. Pojazd B5 odzyskał ste-
rowność (mniejsza prędkość odchylenia niż w przypadku B6) i jadąc 
tyłem po łuku którego promień wynikł z kąta skrętu kół kierowanych 
zatrzymał się na barierze ograniczającej plac badawczy. 

PODSUMOWANIE 

W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych 
sześciu testów zderzeniowych, przeprowadzonych w Przemysło-
wym Instytucie Motoryzacji w Warszawie, polegających na zderze-
niu prostopadłym dwóch samochodów osobowych w ruchu. We 
wszystkich przeprowadzonych testach pojazdy na skutek zderzenia 
traciły stateczność kierunkową i poruszały się w poślizgu z „zarzu-
caniem”. W większości przypadków samochody szybko odzyskiwały 
sterowność. Było to spowodowane tym, że koła samochodów po 
zderzeniu nie były intensywnie hamowane.  

W żadnym z przeprowadzonych testów samochody nie uzyska-
ły identycznych położeń powypadkowych, pomimo, że testy zderze-
niowe odbywały się w powtarzalnych warunkach. O końcowym 
położeniu samochodu decydował głównie jego ruch po odzyskaniu 
sterowności, gdyż droga pokonana przez samochód w tym czasie 
były znacznie dłuższa niż w czasie ruchu niestatecznego. Ponadto 
w czasie ruchu w pełnym poślizgu koła kierowane skręcały się o 
duże kąty (szczególnie w pojazdach B), co skutkowało krzywolinio-
wym ruchem samochodu po odzyskaniu sterowności. Krzywizna 
toru ruchu istotnie zależała od kąta skrętu kół kierowanych. W przy-
padku, gdy samochód odzyskiwał sterowność podczas jazdy do 
przodu koła kierowane powracały do jazdy na wprost, natomiast 
w przypadkach, gdy samochód po odzyskaniu sterowności poruszał 
się do tyłu kąty skrętu kół utrzymywały swoją wartość, sprawiając, 
że samochód poruszał się po torze krzywoliniowym, aż do zatrzy-
mania się.  

Trajektorie ruchu pojazdów po zderzeniu istotnie zależały od 
miejsca uderzenia w bok samochodu B. Odchylenie toru ruchu 
(w lewo samochodów A i w prawo samochodów B) było tym więk-
sze im uderzenie następowało bliżej osi przedniej samochodu B, 
Dodatkowo oddalanie się miejsca uderzenia w bok samochodu od 
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środka masy w kierunku osi tylnej powodowało zwiększenie prędko-
ści odchylenia samochodu B, co z kolei skutkowało wydłużeniem 
drogi pokonywanej w pełnym poślizgu. 

Wyniki przeprowadzonych prób zderzeniowych uczą pokory 
przy odtwarzaniu wypadków drogowych jedynie na podstawie śla-
dów ujawnionych i zabezpieczonych na miejscu zdarzenia (wśród 
których jednym z ważniejszych jest położenie samochodu po wy-
padku). Jednocześnie przemawiają na rzecz wprowadzenia w Pol-
sce (UE) obowiązku ciągłej rejestracji wartości przynajmniej kilku 
parametrów opisujących stan ruchu samochodu. Korzyści z wpro-
wadzenia takiego rozwiązania są trudne do przecenienia. Wykorzy-
stanie przy rekonstrukcji wypadku danych zapisanych przez reje-
strator zdarzeń zdecydowanie zmniejszy ryzyko popełniania błędów 
przez rzeczoznawców prowadzących analizy i rekonstrukcje rze-
czywistych wypadków drogowych.  
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The influence of the location of motor vehicles on right-angle 
collision on their movement after collision 

The article presents the results of experimental research 

obtained during the physical simulation of right-angle colli-

sion of the same make and model cars. In subsequent crash 

tests the place of the side impact was changed. In every test, 

the parameters of particular vehicle movement at the begin-

ning of the free movement, as well as trajectories of move-

ment of center of mass until stoppage were determined. Par-

ticular attention was paid to the discrepancies with descrip-

tion of causes of their occurrence. The results of the executed 

tests may occur helpful in reconstruction of road accidents of 

similar character, particularly in the events that the vehicles 

were not intensively braked after collisions. 
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