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Możliwości poprawy bezpieczeństwa użytkowania 
pojazdów ciężarowych w zakresie widoczności
Rafał Jurecki, Marek Jaśkiewicz, Eryk Biskupski

W artykule omówiony został problem związany z ograniczeniem pola widoczności tzw. stref martwych w pojazdach użytkowych 
oraz pojazdach ciężarowych. Problem związany z bezpieczeństwem użytkowania takich pojazdów wiąże się w dużej mierze ze specyfi ki 
konstrukcji samego nadwozia pojazdu oraz miejsca pracy kierowcy. Jednym ze sposobów poprawy widoczności z miejsca kierowcy 
wynikającym z wprowadzenia nowych przepisów jest wprowadzanie różnego rodzaju lusterek. Rozwój techniki wizyjnej oraz systemów 
przekształcania obrazu otworzył możliwości wykorzystania w technice samochodowej mini kamer. Jednym z najnowszych rozwiązań 
w tym zakresie jest „system 360 stopni” w pełni analizujący otoczenie wokół pojazdu.

Słowa kluczowe: martwe pole w pojazdach użytkowych, widoczność, mini kamery system 360 stopni.

Wstęp
Ze względu na wysoką liczbę ofi ar oraz 
osób poszkodowanych [1, 2, 3] w wy-
padkach drogowych, problem bezpie-
czeństwa eksploatacji i ruchu pojazdów 
samochodowych jest bardzo ważny. 
Wypadki drogowe niosą za sobą bardzo 
wysokie koszty społeczne i ekonomicz-
ne. Od wielu lat czynione są starania, aby 
znacząco zmniejszyć zarówno liczbę wy-
padków, jak i złagodzić ich skutki. 

Wraz z poprawą stanu infrastruktu-
ry transportowej, szczególnie w Polsce 
poprawia się, choć jeszcze w niezado-
walającym stopniu, poziom bezpieczeń-
stwa na drogach. Wskaźniki wypadkowe 
(szczególnie liczba zabitych) w dalszym 
ciągu w Polsce należą jednak do jednych 
z najwyższych w Europie. Równolegle 
do działań infrastrukturalnych (poprawa 

stanu dróg i ich otoczenia) realizowa-
ne są prace zmierzające do znaczącej 
poprawy rozwiązań konstrukcyjnych 
nowo sprzedawanych pojazdów, pod-
noszących ich poziom bezpieczeństwa. 
Obecnie trudno sobie nawet wyobrazić, 
żeby nowy pojazd nie wyposażony był 
fabrycznie w takie układy jak: ABS, ESP 
czy tez poduszki powietrzne. 

Ważnym zagadnieniem w przypadku 
samochodów ciężarowych w zakresie 
bezpieczeństwa stała się widoczność 
kierowcy. Kwestia ograniczenia wypad-
kowości w czasie manewrowania po-
jazdem stała się bardzo ważna. Dzięki 
wprowadzeniu odpowiednich przepi-
sów, które mają ograniczyć wypadko-
wość w tym zakresie, pojazdy muszą być 
doposażone w urządzenia poprawiające 
widoczność obszarów niewidocznych 

z miejsca kierowcy tzw. stref martwych. 
Oprócz klasycznych lusterek w ostatnich 
zaczęto wyposażać zarówno pojazdy 
osobowe, jak i użytkowe w nowoczesne 
systemy wizyjne.

Problem z widocznością z miejsca 
kierowcy
Dużym problemem w przypadku samo-
chodów ciężarowych jest występowanie 
tzw. pól martwych, w których nie ma 
widoczności lub jest ona bardzo ograni-
czona. Kierowca siedzący w takim pojeź-
dzie o dużych gabarytach ze względu na 
specyfi czne (wysokie położenie) swoje-
go miejsca pracy nie może obserwować 
wszystkiego co dzieje się wokół pojazdu 
bowiem występują tzw. martwe pola. 
Problem ten występuje zarówno w po-
jazdach osobowych, jak i ciężarowych, 

Rys 1. Zakres martwego pola widoczności z przodu samochodu ciężarowego
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przy czym w przypadku pojazdów cięża-
rowych jest znacznie poważniejszy– rys. 
1. Szczególnie może się on uwidaczniać, 
podczas realizowania przez kierowcę 
tzw. manewrów krytycznych. Do takich 
manewrów zalicza się np. skręt w prawo, 
zmianę pasa ruchu, kiedy to kierowca 
nie jest w stanie zobaczyć np. pieszego, 
rowerzysty z prawej strony pojazdu, lub 
przeszkód przed samym pojazdem [4]. 

W związku z tym podejmowane były 
prace legislacyjne zmierzające do popra-
wy widoczności z miejsca kierowcy. W Dy-
rektywie 2003/97/EWG dotyczącej homo-
logacji typu, która uchylała dyrektywę 
71/127/EWG, ustanowione zostały wspól-
ne, obowiązkowe wymagania dotyczące 
lusterek. Jednym z postanowień Dyrekty-
wy była zgoda na możliwość stosowania 
innych systemów pośredniej widoczności. 

W Dyrektywie 2003/97/EWG wyróż-
niono sześć kategorii lusterek w zależno-
ści od pola widzenia. Część z tychże luste-
rek przeznaczona jest przede wszystkim 
do całkowitej eliminacji lub zmniejszenia 
martwego pola widoczności. Zewnętrzne 
lusterka szerokokątne (klasa IV lusterek) 
obejmują obszar po obu stronach pojaz-
du. Obszar ten obejmuje miejsca bliżej 
kierowcy i sięga na boki, znacznie dalej 
niż obszar obejmowany przez normalne 
lusterko wsteczne (klasy II). Oprócz luste-
rek szerokokątnych stosowane są rów-
nież zewnętrzne lusterka bliskiego zasię-
gu (lusterka klasy V) potocznie nazywane 
lusterkami krawężnikowymi, dzięki któ-
rym kierowca może obserwować obszar 
bezpośrednio przy boku kabiny od stro-
ny pasażera. Dzięki takim lusterkom kie-
rowca może również łatwiej kontrolować 
pozycję pojazdu w stosunku do krawędzi 
jezdni (ułatwienie manewrowania) lub 

pasa ruchu jakim się porusza. W pojaz-
dach może być jeszcze stosowane nowe 
rozwiązanie lusterek przednich (klasa VI) 
obejmujących obszar pola martwego 
przed pojazdem. Nowe wymagania dla 
lusterek klasy IV (szerokokątnych) i klasy 
V (bliskiego zasięgu) określone w dyrek-
tywie z 2003 r. znacząco zwiększyły pole 
widzenia kierowcy w porównaniu z po-
przednią dyrektywą – rys. 2. 

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009 Par-
lamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 
lipca 2009 r. „W sprawie wymagań tech-
nicznych w zakresie homologacji typu po-
jazdów silnikowych dotyczących ich bez-
pieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz 
przeznaczonych dla nich układów, części 

i oddzielnych zespołów technicznych” 
Dz. U. L 200 z 31.7.2009, s. 1–24, uchyliło 
dyrektywę 2003/97/WE zastąpiło z dniem 
1 listopada 2014 r powyższą Dyrektywę 
Regulaminem nr 46 przyjętym w ramach 
Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ 
(EKG ONZ) [5]. Takie działanie legislacyjne 
nie wprowadzało żadnych dodatkowych 
zmian w porównaniu do wymogów Dy-
rektywy 2003/97/WE w zakresie lusterek, 
ale rozszerzyło konieczność stosowania 
tychże wymagań również w stosunku do 
pojazdów rejestrowanych w państwach 
spoza Unii Europejskiej.

Konieczność doposażenia już eksplo-
atowanych pojazdów wynikała z kolei 
z Dyrektywy 2007/38/WE, która wymaga-

Rys 2. Zakres widoczności z miejsca kierowcy poprawiony w wyniku wprowadzenia 
dyrektywy

 

Rys 3. Widoczność w lusterkach z miejsca kierowcy autobusu
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ła stosowania układów zapewniających 
zmniejszenie martwego pola widoczno-
ści. Zapisy Dyrektywy dotyczyły samo-
chodów ciężarowych tj. pojazdów kate-
gorii N2 o DMC 3,5-12t oraz pojazdów 
kategorii N3 o DMC powyżej 12 t zareje-
strowanych po 01.01.2000 roku. Pojazdy 
zarejestrowane po tej dacie musiały być 
wyposażone w lusterka klasy IV i V najpóź-
niej do 31.03.2009 r. Dyrektywa wprowa-
dziła jednak od tej zasady kilka wyłączeń. 
Jednocześnie wprowadzono zapis, że jeśli 
w pojeździe nie byłoby możliwe zamon-
towanie lusterek, spełniających wymogi 
Dyrektywy, dopuszczono stosowanie al-
ternatywnych rozwiązań (dodatkowych 
innych lusterek lub systemów wizyjnych).

Wykorzystanie systemów wizyjnych
Wraz z rozwojem systemów elektronicz-

nych obejmujących rejestrację i obróbkę 
obrazu, producenci samochodów osobo-
wych i użytkowych zaczęli wyposażać po-

jazdy w systemy wizyjne, które choć czę-
ściowo mogą zastąpić klasyczne lusterka. 

Systemy te w znaczący sposób mogą 
wspomagać pracę kierowców, powodu-
jąc ich pracę bardziej bezpieczną oraz 
skuteczną. Systemy te mogą mieć bardzo 
szerokie zastosowanie od układów anali-
zujących ruch wokół pojazdu, umożliwia-
jących obserwację osób wykonujących 
określone prace i zadania np. w przedsię-
biorstwach oczyszczania miast [4], aż po 
systemy wspomagające parkowanie.

Widoczność z miejsca kierowcy jest 
jednym z podstawowych czynników mo-
gących mieć wpływ na bezpieczeństwo 
czynne pojazdów. Ma to duże znaczenie, 
szczególnie w samochodach ciężaro-
wych i użytkowych. Z tego też powodu 
pojazdy te wyposażane są w dużą liczbę 
różnych lusterek, dzięki którym kierowca 
może kontrolować sytuację wokół pojaz-
du. Trzeba sobie jednak zdawać sprawę, 
że mnogość tego typu elementów może 

powodować u kierowców, szczególnie 
u kierowców o mniejszym doświadcze-
niu, błędy w kierowaniu. Stąd też nie 
dziwi obecnie popularność systemów wi-
zyjnych bazujących na kamerach. Są one 
bardzo przydatne w pojazdach, w któ-
rych tylne szyby są zaciemnione lub gdy 
widoczność z wnętrza pojazdu do tyłu 
jest zerowa – rys. 3. 

Kierowcy poruszający się tego typu 
pojazdami nie uczestniczą z reguły 
w żadnych dodatkowych kursach do-
szkalających w zakresie manewrowa-
nia. W związku z tym biorąc pod uwagę 
pośpiech związany z realizacją zadania 
transportowego (w przypadku np. fi rm 
kurierskich) i duże zagęszczenie ruchu 
może to prowadzić do powstawania ko-
lizji i wypadków, szczególnie podczas 
niebezpiecznych manewrów np. pod-
czas manewru cofania [6]. Aby zapo-
biegać takim właśnie sytuacjom wielu 
producentów samochodów wyposaża je 

Rys 4. Kamera i widok na monitorze kamery cofania

Rys 5. System Backeye® Elite  i generowany widok [4]
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w dodatkowe systemy wizyjne (rys. 4). 
Składają się one z reguły z: układu kamer 
rozmieszczonych na pojeździe w celu ob-
serwacji stref, które w tradycyjny sposób 
(za pomocą lusterek) są słabo widoczne 
lub całkowicie niewidoczne. Takie strefy 
to np. tył pojazdu dostawczego, samo-
chodu ciężarowego, autobusu, naczepy 
czy też innych samochodów użytkowych. 
Ważnym argumentem za stosowaniem 
takich rozwiązań jest również daleko po-
sunięta miniaturyzacja kamer. 

Z kolei na umieszczonym w kabinie 
wyświetlaczu kierowca może obserwo-
wać widok z kilku kamer jednocześnie 
(w przypadku monitora o niewielkim 
przekroju i jednoczesnego podglądu 
z kilku kamer, widok z kamery jest jednak 
niewielki). W pojeździe może być zamon-
towany również rejestrator, który na-
grywa obraz oraz umożliwia późniejsze 
odtworzenie zapisanego fi lmu. System 
ten może być zintegrowany z systemem 
nawigacji satelitarnej GPS, dzięki czemu 
obraz z kamer można zsynchronizować 
z lokalizacją pojazdu w terenie [6]. 

W ostatnim czasie pojawiły się nowe 
propozycje nowej generacji układów wi-
zyjnych obejmujących analizowanie pola 
wokół pojazdu w zakresie 360 stopni np. 
System Backeye®. Takie rozwiązanie dzię-
ki kamerom umieszczonym na dachu 
umożliwia jeszcze pełniejszą obserwację 
sytuacji wokół pojazdu, co w efekcie daje 
możliwość zmniejszenia pola martwego 
praktycznie do zera. 

System Backeye® to inteligentny sys-
tem wideo zaprojektowany po to, aby 
wspomóc kierowcę podczas manewrów 

przy małej prędkości. System dostarcza 
pełny widok całego otoczenia pojazdu 
w czasie rzeczywistym [7]. Niezwykle 
szeroki kąt 4 kamer około 180º (zamon-
towanych z przodu, po bokach i z tyłu 
pojazdu) powoduje, że rejestrują one ob-
szar wokół pojazdu (likwidując wszystkie 
strefy martwe). Obrazy z kamer są prze-
twarzane w czasie rzeczywistym w ukła-
dzie ECU i „scalane” w jeden 360º obraz 
obserwowany przez kierowcę na monito-
rze. Rozwiązanie takie stosowane jest już 
przez największych producentów samo-
chodów. Korzyści zastosowania systemu 
to nie tylko ograniczenie kolizji z ludźmi 
lub innymi obiektami, ale uzyskanie peł-
nej widoczności przy manewrowaniu 
przy małych prędkościach (rys. 5). 

Podsumowanie
Systemy wizyjne mogą znacząco 

poprawiać bezpieczeństwo użytkowa-
nia pojazdów. Ich stosowanie nie tylko 
zmniejsza możliwość powstania kolizji 
podczas manewrowania, ale również 
może znacząco ułatwić pracę kierowcy, 
poprawiając komfort jazdy pojazdem. 
Silnym argumentem przemawiającym 
za ich stosowaniem jest to, że systemy 
mogą być stosowane również w ograni-
czonej widoczności oraz dzięki podświe-
tleniu również w nocy.
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Possibilities for improving the safety of use of motor truck of visibility

The paper discusses the issue of limited visibility in commercial vehicles and lorries. The problem with the safety of such vehicles is associ-
ated largely with the specifi cs of the structure of the vehicle body and the driver’s workplace. One way to improve the visibility of the driver 
resulting from the of introduction of the new regulations is the implementation of various types of mirrors. The development of vision tech-
nology  and image conversion systems has opened possibilities for use in automotive engineering mini cameras. The latest development is 
a system of 360 degree, fully analyzing the environment around the vehicle.
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