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Streszczenie

W artykule scharakteryzowano metodę Monte Carlo, skupiając się na jej zastosowaniach w rekonstrukcji 

wypadków drogowych. Polega ona na wielokrotnym powtarzaniu obliczeń za pomocą tego samego de-

terministycznego modelu matematycznego, ale w taki sposób, że za każdym razem wartości poszcze-

gólnych danych wybierane są pseudolosowo z zadanych zakresów niepewności. Wyniki reprezento-

wane są przez rozkład gęstości prawdopodobieństwa o kształcie zbliżonym do krzywej dzwonowej, 

ułatwiając interpretację statystyczną i analizę niepewności. W szczególności możliwe jest zawężenie 

zakresu wyników poprzez odrzucenie mało prawdopodobnych rejonów skrajnych. Przedstawiono przy-

kłady, w których rozważano problemy dotyczące obliczeń prędkości przedzderzeniowych, położenia 

punktu kolizji na jezdni oraz analizy kinematycznej fazy przedzderzeniowej potrącenia pieszego (tzw. 

analizy czasowo-przestrzennej). W analizie zderzenia wykorzystano zarówno metody rekonstrukcyjne 

(zasada zachowania pędu i Marquardowskie modele obliczenia prędkości pozderzeniowych), jak i sy-

mulacyjne (symulacja zderzenia i dynamiki ruchu w programie PC-Crash). Wykazano, że obszar najwięk-

szej koncentracji wyników symulacji Monte Carlo to tylko rejon najczęściej uzyskiwanych odpowiedzi 

modelu deterministycznego dla przyjętych zakresów danych, a niekoniecznie odzwierciedlenie prawdy. 

Kwestią fundamentalną jest opracowanie adekwatnego modelu matematycznego zjawiska fizycznego.
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1. Wstęp

Istotnym problemem nieodłącznie związanym z rekonstrukcją wypadków jest stosunkowo 

skromny zbiór danych oraz konieczność wprowadzania wielu parametrów w szerokim pa-

śmie tolerancji wartości, co przyczynia się do zwiększenia niepewności wyników obliczeń. 

Wśród różnych metod analizy niepewności, szeroko analizowanych m. in. przez Bracha 

[3], Guzka i Lozię [10], na szczególną uwagę zasługuje metoda Monte Carlo umożliwiają-

ca przedstawienie wyniku w postaci rozkładu gęstości prawdopodobieństwa obliczanego 

parametru.

1  Instytut Ekspertyz Sądowych, ul. Westerplatte 9, 31-033 Kraków, e-mail: wwach@ies.krakow.pl, tel. 12 422 87 55
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Metodę Monte Carlo stworzył polski matematyk szkoły lwowskiej Stanisław Ulam we 

współpracy z Johnem von Neumannem i Nicholasem Metropolisem podczas prac nad 

projektem Manhattan [14]. Kost i Werner [12] oraz Wood i O'Riordain [27] przedstawili za-

lety analizy niepewności za pomocą metody Monte Carlo. W pierwszej pracy zwrócono 

uwagę na możliwość wprowadzania danych w postaci różnych rozkładów gęstości praw-

dopodobieństwa, w drugiej na ułatwioną analizę wrażliwości wyników na rozrzut danych 

oraz możliwość zredukowania liczby równań opisujących wszystkie okoliczności przez 

sprawdzanie dodatkowych kryteriów dotyczących zadań częściowych. Bartlett [1] opisał 

metody przeprowadzenia obliczeń metodą Monte Carlo za pomocą narzędzi dostępnych 

w arkuszu kalkulacyjnym programu MS Excel. Kimbrough [11] rozważał możliwość wykorzy-

stania symulacji Monte Carlo do analizy ilorazu wiarygodności dwóch przeciwstawnych 

wersji sytuacji przedwypadkowej. Fleck i Daily [7] badali wrażliwość metody Monte Carlo 

w rekonstrukcji zderzenia pojazdów. 

Metoda Monte Carlo polega na wielokrotnym powtarzaniu obliczeń za pomocą tego same-

go deterministycznego modelu matematycznego, ale w taki sposób, że za każdym razem 

wartości poszczególnych danych wybierane są pseudolosowo z zadanych pasm niepew-

ności. Zakłada się, że parametry wejściowe są statystycznie niezależne, rozkłady gęstości 

prawdopodobieństwa danych muszą być znane lub założone a priori [1], [7]. Procedura 

jest egzekwowana tak długo, aż wynik osiągnie postać rozkładu gęstości prawdopodo-

bieństwa o kształcie zbliżonym do krzywej dzwonowej. Dzięki temu możliwe jest dalsze 

przetwarzanie rezultatów metodami statystycznymi.

W programie do symulacji wypadków drogowych PC-Crash możliwe jest zastosowanie 

metody Monte Carlo do poszukiwania optymalnych parametrów ruchu pojazdów tuż przed 

zderzeniem i/lub modelu zderzenia poprzez wariację dowolnych parametrów pojazdów 

i/lub sterowania pojazdami w ruchu pozderzeniowym [17].

W artykule rozważono problemy dotyczące obliczeń parametrów zderzenia pojazdów 

oraz analizy kinematycznej fazy przedzderzeniowej potrącenia pieszego (tzw. analizy 

czasowo-przestrzennej) z wykorzystaniem metody Monte Carlo. Aby ułatwić zrozumienie 

metody i dostrzeżenie jej praktycznych walorów w rekonstrukcji wypadków drogowych, 

przedstawiono kilka przykładów. W przypadku zderzenia zaprezentowano trzy przykłady 

z modelem wykorzystującym zasadę zachowania pędu i Marquardowskie metody obli-

czenia prędkości rozdzielenia (czyli tuż po zderzeniu) w podejściu rekonstrukcyjnym oraz 

jeden przykład bazujący na symulacji zderzenia i ruchu pozderzeniowego. Obliczenia wy-

konano za pomocą programu komputerowego Marlo.exe opracowanego przez autora oraz 

programu symulacyjnego PC-Crash. Głębsze rozważania nad wiarygodnością rekonstruk-

cji wypadku drogowego, której jedną z cech jest niepewność obliczeń, przedstawiono 

w pracy [22].

2. Przykład 1 – zapoznanie z metodą

Rozważmy prosty przykład, w którym metoda Monte Carlo będzie zastosowana do oblicze-

nia prędkości początkowej pojazdu. Dana jest długość śladów blokowania kół na poziomej 
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suchej i czystej nawierzchni asfaltowej s = 20 m. Z tabel przyjęto wartość średnią współ-

czynnika przyczepności μ = 0,8. Korzystając ze wzoru

gdzie g = 9,81 m/s2 – przyspieszenie ziemskie, należy obliczyć prędkość pojazdu na po-

czątku śladów wraz z niepewnością wyniku. Przyjęto: Δs=±0,9 m – niepewność pomiaru 

długości, Δμ=±0,06 – niepewność współczynnika przyczepności. Niepewności maksymal-

na i średnia kwadratowa (patrz m. in. [3], [10]) dane są wzorami odpowiednio

gdzie:

Po podstawieniu danych i wykonaniu obliczeń: v0 ± Δvmax = 17,7 ± 1,1 m/s oraz 

v0 ± Δvsqrt = 17,7 ± 0,78 m/s.

Każda prędkość wewnątrz przedziałów v0 ± Δvmax lub v0 ± Δvsqrt jest równie prawdopodobna, 

a odpowiadający jej jednostajny rozkład gęstości prawdopodobieństwa dany jest wzorem

przy czym Δv symbolizuje Δvmax lub Δvsqr. Rozkłady te pokazano na rys. 1.

Przeprowadzono także symulację Monte Carlo, egzekwując wzór (1) 20 tys. razy dla jed-

nostajnych rozkładów danych wewnątrz przedziałów s±Δs i μ±Δμ. Rozkład wyników 

w postaci krzywej dzwonowej zaznaczono na rysunku kolorem niebieskim. Następnie prze-

prowadzono analogiczną symulację, ale losując dane według  rozkładów normalnych dla:

σμ=Δμ/3 =0,02 – odchylenie standardowe współczynnika przyczepności,

σs=Δs/3=0,3 m – odchylenie standardowe pomiaru długości.

Wyniki obliczeń v ułożyły się niemal w postaci rozkładu normalnego o parametrach 

v0 = 17,7 m/s i σv = 0,36 m/s (linia czarna na rysunku). Teoretyczny rozkład normalny dla 

takich właśnie parametrów jest minimalnie przesunięty w lewo (współczynnik korelacji 

momentu iloczynu Pearsona R2 = 0,983) i został zaznaczony czarną linią przerywaną. 

Wartość oczekiwana v0 w każdym przypadku jest taka sama; podobnie rozpiętości wyni-

ków (z wyjątkiem rozkładu dotyczącego Δvsqr). Metoda Monte Carlo pozwoliła jednak za-

węzić pole wyników najbardziej prawdopodobnych. W przypadku Δvsqr rozpiętość wyniku 

pokryła w przybliżeniu zakres v0±2σv, co oznacza odcięcie najrzadziej występujących wy-

ników skrajnych. 
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Rys. 1. Porównanie rozkładów gęstości prawdopodobieństwa

Przy rekonstrukcji konkretnego przypadku dla potrzeb sądowych, stosując metodę Monte 

Carlo wręcz wskazane jest przyjmowanie danych zgodnie z rozkładem jednostajnym. 

Przykładem niech będzie prędkość ruchu pieszego opisana przez świadka słowami np. 

„szedł normalnym krokiem”. Jakkolwiek podczas badań ruchu pieszych wyniki rozkładają 

się według krzywej Gaussa (czyli rozkładu normalnego), ale w sprawie jednostkowej nigdy 

nie wiadomo na ile trafna była ocena świadka, dlatego trzeba przyjąć, że każda wartość 

z zakresu normalnego kroku według stosownych tabel jest równie prawdopodobna.

3. Prędkości przedzderzeniowe – model obliczeń 

rekonstrukcyjnych

W obliczeniach rekonstrukcyjnych parametrów zderzenia najpierw rozpatruje się ruch 

pozderzeniowy pojazdów, a następnie oblicza prędkości przedzderzeniowe za pomocą 

twierdzeń o pędzie i kręcie (czyli według tzw. klasycznego modelu zderzenia) lub zasad 

zachowania pędu i energii. W celu uproszczenia analizy wybrano taki przykład, do którego 

rozwiązania wystarczająca będzie zasada zachowania pędu. W zapisie wektorowym ma 

ona postać 

gdzie: i=1,2 – indeks oznaczający numer pojazdu, mi – masa pojazdu, v'ISi,C – wektor pręd-

kości środka masy Si w chwili rozdzielenia, vISi,C – wektor prędkości środka masy tuż przed 

zderzeniem.

Zasada ta stanowi szczególny przypadek twierdzenia o pędzie i może być stosowana do 

zderzenia środkowego ukośnego (pokazanego na rys. 2a), przy czym kierunki prędkości 

przedzderzeniowych powinny być dalekie od równoległych aby wyeliminować dzielenie 

przez 0 we wzorach (8) i (9).
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Rys. 2. Typy zderzeń środkowych: a) ukośne, b) proste 

Rys. 3. Schemat do analizy zderzenia dwóch pojazdów

W przypadku zderzeń silnie mimośrodkowych pominięcie twierdzenia o kręcie może pro-

wadzić do dużych błędów (patrz rozdz. 3.2). Konieczne jest wtedy zastosowanie pełne-

go klasycznego modelu zderzenia wraz z warunkami na współczynnik restytucji i tarcie 

w płaszczyźnie stycznej zderzających się pojazdów.

Na rys. 3 pokazano samochody w pozycjach zderzeniowej i końcowej.

Przyjęto oznaczenia: . Symbol bez dodatkowego indeksu górnego (np. vi) oznacza 

stan przedzderzeniowy, ze znakiem prim (np. vi') – w chwili rozdzielenia, a bis (np. vi'') 
– w pozycji końcowej. Ponadto:

{I} – globalny, inercjalny układ współrzędnych zaczepiony w punkcie I,
{Ni} –  lokalny układ współrzędnych zaczepiony w środku osi kół przednich i-tego pojaz-

du Ni, równoległy do układu {Si} zaczepionego w środku masy Si,
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Izi
 –  moment bezwładności pojazdu względem osi pionowej przechodzącej przez śro-

dek masy Si, 

Li,  − rozstaw osi,

rNi Si, Ni
 −  położenie środka masy pojazdu względem {Ni}, tj. wektor od punktu Ni do Si wyra-

żony w {Ni},

rINi,Ni
 – wektor od punktu I do Ni w pozycji końcowej pojazdu, względem {Ni},

ψi − kąt odchylania względem {I},

Δψi − całkowity kąt obrotu pojazdu w ruchu pozderzeniowym,

 – prędkość odchylania,

ϑi − kąt wektora prędkości środka masy odmierzany w {I} jak na rysunku,

δi – kąt pojazdu 2 względem 1 tuż przed zderzeniem,

vi min − minimalna prędkość przedzderzeniowa,

vi max − maksymalna prędkość przedzderzeniowa,

μi − współczynnik przyczepności kół do jezdni,

fi −  współczynnik oporu ruchu pozderzeniowego (od 0 dla wszystkich kół toczących 

się swobodnie do 1 dla wszystkich kół zablokowanych),

EESi −  Energy-Equivalent Speed – prędkość równoważna energii odkształcenia plastycz-

nego pojazdu,

ϱi −  kąt wektora rS'i S i'',I, (tj. wektora od punktu S'i do S''i odmierzany od osi xI układu {I}).

Założenia:

-  wektory prędkości zderzeniowych leżą na osiach wzdłużnych pojazdów i mają zwro-

ty do przodu pojazdów (ϑi=ψi),

-  model dotyczy samochodów osobowych lub podobnych, poruszających się ruchem 

płaskim,

-  przedzderzeniowe prędkości kątowe ω1=ω2=0,

-  pominięto reakcje jezdni na opony w czasie zderzenia,

-  zderzenie ma charakter szorstki,

-  pozycje pojazdów: przedzderzeniowa i rozdzielenia są takie same,

-  opór ruchu pozderzeniowego i współczynnik przyczepności są stałe.

Prędkości przedzderzeniowe

Dla przyjętych założeń prędkości rozdzielenia v'i i ω'i można obliczyć korzystając z za-

sady równowartości energii kinetycznej i pracy tarcia w ruchu pozderzeniowym. Na jej 

podstawie, rozważając rowerowy model pojazdu, Marquard [13] opracował metodę, w któ-

rej opór rotacji ujął we współczynnikach korekcyjnych. Poniżej skorzystano z modyfikacji 

McHenry’ego (znanej pod nazwą SPIN 2 [6]), uwzględniającej zróżnicowany opór kół za 

pomocą współczynnika fi (szerzej, patrz: [19], [22], [26]), gdzie



199Metoda Monte Carlo w analizie zdarzeń drogowych, a interpretacja wyników obliczeń

Równanie wektorowe (5) można wyrazić dwoma równaniami algebraicznymi w układzie 

{I}. Po wykonaniu przekształceń prędkości przedzderzeniowe dane są wzorami

Algorytm metody Monte Carlo

Pozycje końcowe pojazdów znane są dokładnie, dlatego macierze obrotu z układów lokal-

nych w pozycjach końcowych {Ni} do układu inercjalnego {I}

mogą być obliczone jednorazowo przed rozpoczęciem symulacji Monte Carlo. Pojedynczy 

krok obliczeń wykonany jest zgodnie z następującym algorytmem.

1.  Dane: wybór pseudolosowych wartości każdego parametru z zadanych przedziałów 

niepewności. 

2. Kąt wektora prędkości pojazdu 2 w chwili zderzenia

3. Położenie środków mas w układach związanych z pojazdami

4.  Macierze obrotu z układów lokalnych w pozycjach przedzderzeniowych {Ni} do układu 

inercjalnego {I}

5. Położenie pojazdu 2 w chwili zderzenia w {I}
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6. Prędkości rozdzielenia:

- środki mas w pozycjach końcowych

- środki mas w pozycjach zderzeniowych

- odległość między środkami mas w położeniu zderzeniowym i końcowym

- prędkości rozdzielenia według wzorów McHenry’ego (6) i (7).

7. Prędkości zderzeniowe z zasady zachowania pędu, według wzorów (8) i (9).

Kroki od 1 do 7 są powtarzane n razy. Wyniki niespełniające kryteriów tzw. warunkowego 

próbkowania są odrzucane (por. [20]). W ten sposób wprowadzając do równań np. zasadę 

zachowania energii można ograniczyć problem równoległości osi podłużnych pojazdów w 

chwili przedzderzeniowej, który jest właściwością zasady zachowania pędu (patrz wspo-

mniany mianownik we wzorach (8) i (9)).Warunkowe próbkowanie generuje zwykle niesy-

metryczność rozkładu gęstości prawdopodobieństwa. 

3.1 Przykład 2 – zderzenie dwóch samochodów

W przykładzie wykorzystano dane z próby zderzeniowej nr 7 udokumentowanej w pozycji 

[4], stąd wyniki będą miały równocześnie walor weryfikacyjny.

Dane

Szkic miejsca zderzenia pokazano na rys. 4, a w tabeli 1 wymieniono dane wraz z nie-

pewnościami tych parametrów, których wartości są trudne do ustalenia w praktyce re-

konstrukcji wypadków. Zderzenie miało bardzo mały mimośród, dlatego dopuszczalne jest 

zastosowanie samej zasady zachowania pędu.
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Rys. 4. Szkic miejsca zderzenia [4]

Tabela 1. Dane dla testu nr 7 z pozycji [4]

Parametr
1. Ford 

Taunus 1300

2 Opel 

Commodore GS

Odległość środka masy od osi przedniej, [m] 1,14 1,24

Rozstaw osi Li, [m] 2,58 2,672

Współczynnik przyczepności μi 0,7±0,1 0,7±0,1

Współczynnik oporu ruchu pozderzeniowego fi 0,7±0,2 0,6±0,2

Masa mi, [kg] 990±30 1220±30

Moment bezwładności Izi, [kgm2] 1387±200 1877±200

Całkowity kąt obrotu pojazdu w ruchu pozderz. Δψi, [°] 42° -13°

Prędkość końcowa vi'', [km/h] 0 0

Kierunek wektora prędkości przedzderzeniowej ϑi w {I}, [°] 0,0±2,0 90,0±2,0

Kierunek wektora prędkości rozdzielenia ϑi' w {I}, [°] 1,7±3,0 0,6±3,0

Obliczenia 

Jako wynik symulacji Monte Carlo uzyskano rozkłady gęstości prawdopodobieństwa 

prędkości f(vi),i = 1,2, które narysowano na rys. 5 linią ciągłą. Wartości oczekiwane (no-

minalne) wynoszą v1 = 86,6 km/h i v2 = 1,2 km/h, a dla porównania wartości rzeczywiste 

v1
(r) =87,7 km/h i v2

(r) = 0 km/h.
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Rys. 5. Rozkład gęstości prawdopodobieństwa prędkości zderzeniowej: a) pojazdu 1, b) pojazdu 2

Rys. 6. Wyniki obliczeń prędkości przedzderzeniowych v1 i v2 metodą Monte Carlo jako dwuwymiarowy: 

a) rozkład gęstości prawdopodobieństwa, b) dystrybuanta

Prezentacja wyników w formie wykresów jednowymiarowych niesie ryzyko wybiórczego 

doboru dowolnych wartości w sposób nieskorelowany, np. w celu przekonania do swoich 

racji podczas postępowania sądowego. Dlatego lepszą formą z formalnego punktu wi-

dzenia jest prezentacja dwuwymiarowych rozkładów f(v1, v2) lub dystrybuant d(v1, v2), na 

których prędkości v1 i v2 są wzajemnie zależne (jak na rys. 6). Prawdopodobieństwo tego, 

że prędkości zderzeniowe mieszczą się w przedziałach v1  <a,b> i v2  <c,d> można 

obliczyć ze wzoru

natomiast z rys. 6b można wprost odczytać, że np.
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Rys. 7. Szkic sytuacji powypadkowej (test nr 3, [16])

3.2 Przykład 3 – mimośrodkowe zderzenie motocykla z samochodem osobowym

Na przykładzie próby zderzeniowej nr 3 opisanej w [16] rozważmy problem silnie mimo-

środkowego uderzenia motocykla w samochód osobowy, ograniczając zasób danych tyl-

ko do tych, jakimi zwykle dysponuje biegły przystępując do rekonstrukcji. Szkic miejsca 

wypadku pokazano na rys. 7, a pozostałe dane wymieniono w tabeli 2, przy czym na rys. 8 

zaznaczono kierunki prędkości rozdzielenia wraz z niepewnościami.

Tabela 2. Dane dla testu nr 3 z pozycji [16]

Parametr

1. Motocykl 

Yamaha XS 

400

2. Mazda 323 

LX

Rozstaw osi Li, [m] 1,38 2,5

Współczynnik tarcia/przyczepności w ruchu 

pozderzeniowym μi
0,40±0,10 0,75±0,10

Współczynnik oporu ruchu pozderzeniowego fi 0,75±0,25 0,80±0,20

Masa mi, [kg] mY*= 182±30 996±30

Moment bezwładności Izi, [kgm2] 88±10 1273±200

Całkowity kąt obrotu pojazdu w ruchu pozderz. Δψi, [°] 180° -93°

Prędkość końcowa vi'', [km/h] 0 0

Kierunek wektora prędkości przedzderzeniowej ϑi w {I}, [°] 0,0±0,5 90,0±0,5

Kierunek wektora prędkości rozdzielenia ϑi' w {I}, [°] 8,0±3,0 5,0±4,0

*mY – masa motocykla bez manekina
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Rys. 8. Kierunki wektorów prędkości rozdzielenia przyjęte do obliczeń

Masa manekina-motocyklisty wynosiła m0 = 82 kg. Ponieważ manekin po uderzeniu prze-

leciał ponad pokrywą silnika samochodu nie zaczepiając o nią, korzystając z zaleceń 

Priestera [18] do obliczeń za pomocą zasady zachowania pędu przyjęto jedną, zredukowa-

ną masę motocykla wraz z motocyklistą m1≈mY+0,3·m0 = 207 kg (±Δm1 = 30 kg).

Przeprowadzono symulację Monte Carlo, w której zastosowano ten sam algorytm obli-

czeń rekonstrukcyjnych, co w przykładzie 1, otrzymując wyniki w postaci dwuwymiaro-

wego rozkładu gęstości prawdopodobieństwa, pokazanego na rys. 9. Prędkości przedzde-

rzeniowe mieściły się w zakresach: v1 = 131÷183 km/h i v2 = 1,3÷7,1 km/h, natomiast ich 

wartości oczekiwane (nominalne) wynosiły: v1 = 162 km/h i v2 = 4 km/h (uwaga: rozkład 

nie jest symetryczny, stąd wartości oczekiwane nie są wartościami średnimi z całych 

zakresów niepewności wyników). Gdyby z kolei przeprowadzić obliczenia jednorazo-

we dla wartości nominalnych, to wyniki wraz z niepewnościami średnimi kwadratowy-

mi miałyby postać v1 = 162±24 km/h i v2 = 4±2 km/h. Nasuwa się więc typowy wniosek: 

„symulacja Monte Carlo pozwoliła zawęzić obszar wyników realnych poprzez odrzucenie 

skrajnych, mało prawdopodobnych rejonów”. Tym razem jest on jednak nad wyraz pochop-

ny, ponieważ okazuje się, że zmierzone prawdziwe prędkości wynosiły v1
(r) = 122 km/h 

i v2
(r) = 0 km/h, czyli błąd wartości oczekiwanej Δv1=100·(v1-v1

(r) )/v1
(r) sięgnął aż 33%. 

Pomimo bardzo sugestywnej postaci rozkładu gęstości prawdopodobieństwa, wynik sy-

mulacji Monte Carlo jest daleki od rzeczywistości, czego główny powód tkwi w nieade-

kwatnym modelu zderzenia – zastosowaniu zasady zachowania pędu do zderzenia silnie 

mimośrodkowego. Jak widać, sama metoda Monte Carlo nie służy do poprawienia niedo-

skonałości modelu deterministycznego, a jedynie do uzyskania klarownej postaci wyniku 

dla wszelkich kombinacji danych z założony pasm niepewności.
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Rys. 9. Rozkład gęstości prawdopodobieństwa prędkości przedzderzeniowych otrzymany w wyniku symulacji 

Monte Carlo (według zasady zachowania pędu)

W tej sytuacji konieczne jest skorzystanie z pełnej klasycznej teorii zderzenia (np. mode-

lu Kudlicha-Slibara, patrz [26]). Po przeprowadzeniu skorygowanych obliczeń prędkości 

będą wynosić v1 = 123±17 km/h i v2 = 9±3 km/h. Prędkość v1 spadła więc do zakresu re-

alnego. Uwaga: w przypadku małych prędkości (jak v2) konfrontowanych z prędkościami 

bardzo dużymi (jak v1), nie należy przywiązywać zbyt dużej wagi do wartości liczbowych 

v2, lecz przyjąć że pojazd 2 poruszał się z nieokreśloną małą prędkością bliską 0 lub stał.

4. Przykład 4 – poszukiwanie miejsca zderzenia

Rozważmy intrygujący problem analitycznego ustalenia miejsca zderzenia dwóch pojaz-

dów, w przypadku gdy na jezdni nie ujawniono jednoznacznych śladów. Sięgniemy do tej 

samej próby zderzeniowej nr 7 [4], którą badano w podpunkcie 3.1, ale w taki sposób, jakby 

znane były tylko deformacje samochodów, ich pozycje końcowe oraz to, że zderzyły się 

w pozycji wzajemnie prostopadłej. Zadaniem jest analityczne ustalenie pozycji zderzenio-

wej względem jezdni. Szkic tej sytuacji pokazano na rys. 10 (por. rys. 4).
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Rys. 10. Szkic miejsca zderzenia [4]; poszukiwany jest punkt zderzenia C, determinujący pozycję pojazdów 

względem jezdni

Skorzystajmy z modelu matematycznego podobnego do tego zastosowanego w pracy 

[24]. Miejscem zderzenia jest wybrany punkt C leżący na płaszczyźnie stycznej pojazdów 

przyłożonych do siebie zgodnie z odkształceniami. Ponieważ jego pozycja względem obu 

pojazdów jest stała, obliczenie jego współrzędnych będzie równoznaczne z ustaleniem 

miejsca zderzenia.

Skrócony algorytm symulacji Monte Carlo będzie obejmował następujące kroki powtórzone 

n razy:

1.  Wybór pseudolosowej wartości każdego parametru wejściowego z odpowiedniego za-

kresu niepewności. Uwaga: do obliczenia prędkości rozdzielenia vi' w kroku 2 muszą 

być znane prędkości przedzderzeniowe vi, dlatego załóżmy, że zostały one zarejestro-

wane przez EDR (Event Data Recorder) i wynoszą vi = 87,8±0,5 km/h, v2 = 0,0±0,5 km/h 

(bez tych danych dalsze obliczenia nie miałyby sensu).

2.  Obliczenie prędkości rozdzielenia vi' obydwóch pojazdów za pomocą modelu 

McHenry’ego.

3. Obliczenie odległości przebytych przez środki mas w ruchu pozderzeniowym.

4. Obliczenie współrzędnych środków mas w chwili zderzenia.

5. Obliczenie współrzędnych punktu zderzenia C.

6. Archiwizacja wyników.

7. Skok do kroku 1. 

Schemat blokowy obliczeń pokazano na rys. 11.

Wyniki dla n = 20000 przedstawiono na rys. 12 w postaci dwuwymiarowego rozkładu gęsto-

ści prawdopodobieństwa. Na rysunku a) jest on pokazany w rzucie poziomym na tle rzeczy-

wistej konfiguracji zderzeniowej pojazdów (kontury pojazdów narysowane liniami ciągłymi) 

i rzeczywistego punktu zderzenia. Największe zagęszczenie wyników uzyskano w punkcie 
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Rys. 11. Schemat blokowy symulacji Monte Carlo

o współrzędnych C = [5,51 m; 3,77 m], a odpowiadające mu kontury pojazdów narysowano 

liniami przerywanymi. Całkowita rozpiętość rozkładu wynosi δx= 3,31 m i δy= 0,96 m.

Obliczenia za pomocą pełnej klasycznej teorii zderzenia (modelu Kudlicha-Slibara) dały 

wyniki podobnej klasy niepewności, dlatego nie ma potrzeby ich przytaczania.

Rys. 12. Rozkład gęstości prawdopodobieństwa pozycji punktu zderzenia na jezdni uzyskany w symulacji 

Monte Carlo (z zastosowaniem zasady zachowania pędu i metody McHenry’ego): a) rzut poziomy, b) widok 

przestrzenny



208 Wojciech Wach

Obszar największego zagęszczenia wyników jest oddalony o ok. 0,39 m w prawo od rze-

czywistego punktu zderzenia C(r). Natomiast rozkłady pozwalają znacząco zawęzić ob-

szar wyników najbardziej prawdopodobnych. Dla odróżnienia, w przypadku obliczeń jed-

norazowych niepewności maksymalne współrzędnych wynosiłyby ΔxC≈δx/2 i ΔyC≈δy/2 

i należałoby przyjąć każdy rezultat wewnątrz przedziałów (xC-ΔxC )<xC<(xC+ΔxC) 
i (yC-ΔyC )<yC<(yC+ΔyC) za jednakowo prawdopodobny.

Poszukiwane wartości współrzędnych są bardzo wrażliwe na prędkości przedzderzenio-

we oraz kierunki wektorów prędkości przed i pozderzeniowych, czyli na te dane, które naj-

trudniej ustalić. W związku z tym do rezultatów symulacji Monte Carlo należy podchodzić 

bardzo ostrożnie, pamiętając że obszar największej koncentracji wyników to tylko rejon 

najczęściej uzyskiwanych wyników obliczeń dla przyjętych danych i zastosowanych mo-

deli matematycznych. Jeżeli pożądana dokładność wynosi 0,10–0,50 m (problem przekro-

czenia osi jezdni przez któryś z pojazdów), to niepewność obliczeń rzędu kilku metrów 

całkowicie dyskwalifikuje metodę.

Analizując przypadek rzeczywisty wskazane będzie porównanie ze sobą wyników otrzy-

manych za pomocą różnych modeli ruchu pozderzeniowego oraz zderzenia (por. [21]), 

a także przeprowadzenie kontrolnych symulacji dynamicznych, choć i tu nie należy się 

spodziewać miarodajnych rozwiązań.

5. Przykład 5 – symulacja zderzenia i ruchu pozderzeniowego

Powróćmy do postawionego w podpunkcie 3.1 problemu obliczenia prędkości przedzde-

rzeniowych. Tym razem zadanie będzie rozwiązane za pomocą programu PC-Crash po-

przez obliczenie parametrów rozdzielenia na podstawie parametrów przedzderzeniowych 

i symulację dynamiki ruchu pozderzeniowego pojazdów. Zbiór danych przedzderzenio-

wych zostanie zidentyfikowany za pomocą symulacji Monte Carlo.

Zastosowano model zderzenia Kudlicha-Slibara i model dynamiki ruchu pojazdu o 10 stop-

niach swobody. Proces poszukiwania rozwiązań został zautomatyzowany z wykorzysta-

niem metody Monte Carlo i narzędzia optymalizacyjnego [15]. Cel polega na znalezieniu 

takiego zbioru wartości wejściowych, dla którego funkcja jakości (czyli błąd względny 

ważony)

osiągnie minimum Qmin, przy czym: qi – względna różnica pomiędzy rzeczywistą, a uzyska-

ną w symulacji wartością i-tego parametru, wi – współczynnik wagowy i-tego parametru.

Zastosowano ten sam zbiór danych podstawowych co w podpunkcie 3.1, rozszerzając go 

o dane uzupełniające parametryzację modelu dynamiki ruchu. Wyniki obliczeń w postaci 

zbioru punktów reprezentowanych przez błędy Q i odpowiadające im prędkości zderzenio-

we, uzyskanych w 4000 kroków pokazano na rys. 13. Jeżeli przyjąć, że błąd Q nie powinien 
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przekraczać 10%, to w 48 na 4000 kroków v1 = 74÷86 km/h i v2 = 0÷8 km/h. Największą 

zgodność pozycji końcowych wirtualnych z rzeczywistymi (Q = 2%), osiągnięto dla 

v1 = 79 km/h i v2 = 0 km/h.

Rys. 13. Wartości funkcji jakości w zależności od prędkości przedzderzeniowych uzyskane w symulacji 

Monte Carlo

Fakt, że wartość oczekiwana prędkości pojazdu 1 (86,8 km/h) obliczona w klasycznych ob-

liczeniach rekonstrukcyjnych (w podpunkcie 3.1) była bliższa rzeczywistej wartości (87,7 

km/h) niż obliczona w programie PC-Crash (79,0 km/h) jest kwestią przypadku. Symulacje, 

jako wirtualne eksperymenty, dają nieporównanie bardziej kompleksowy pogląd na wpływ 

różnych parametrów niż proste równania pędu i wzory McHenry’ego.

6. Przykład 6 – potrącenie pieszego

Tym razem przeprowadźmy obliczenia kinematyczne dotyczące fazy przedkolizyjnej po-

trącenia pieszego przez samochód. Celem zasadniczym będzie ustalenie czy kierowca 

spóźnił się z reakcją na początek niebezpieczeństwa, jakim było wkroczenie pieszego na 

jezdnię. Matematycznie problem będzie ujęty następująco:

Spóźnienie reakcji τ stanowi odstęp czasowy pomiędzy początkiem niebezpieczeństwa 

(czyli momentem, w którym powinien zacząć reagować przeciętny, poprawny i sprawny 

kierowca – np. wejściem pieszego na jezdnię), a początkiem reakcji kierowcy uczestni-

czącego w wypadku. Inaczej mówiąc, jest to przedział czasu, o jaki kierowca spóźnił się 

z reakcją w stosunku do wymaganego początku reakcji. Parametr ten zdefiniowano wzorem
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gdzie: tp – czas zagrożenia, tzn. okres czasu pomiędzy obiektywnym początkiem zagroże-

nia z punktu widzenia kierowcy (np. wejściem pieszego na jezdnię) a potrąceniem, tr − czas 

reakcji przeciętnego, poprawnego i sprawnego kierowcy, tn − czas narastania opóźnienia 

hamowania, th1 − czas hamowania przed uderzeniem.

Jednym z kluczowych parametrów decydujących o niepewności wyników jest czas reak-

cji, który zależy od wielu czynników, takich ja np. stopień komplikacji sytuacji drogowej, 

czas zagrożenia (określany też skrótem TTC – Time to Collision), pora doby (dzień, noc), 

zaskoczenie, „szum” informacyjny w otoczeniu drogi [8], [9].

Dla τ>0 kierowca spóźnił się z decyzją o hamowaniu w stosunku do początku zagrożenia, 

natomiast τ≤0 będzie oznaczało, że kierowca zareagował bezzwłocznie.

Po wykonaniu stosownych przekształceń (patrz [25]), można wyprowadzić wzór

gdzie: dp − droga przebyta przez pieszego w czasie zagrożenia, czyli od wejścia na jezd-

nię do potrącenia, vp − prędkość pieszego, sh1 − droga hamowania przed uderzeniem, 

sh2 − droga hamowania po uderzeniu, ah − opóźnienie pojazdu podczas hamowania, 

mp – masa pieszego, ms – masa samochodu.

Dane przyjęte do obliczeń wraz z przedziałami niepewności zgromadzono w tabe-

li 3 oraz pokazano na rys. 14. Zasadniczą trudność sprawia fakt istnienia dwóch skrajne 

Tabela 3. Dane przyjęte do obliczeń

Parametr Wartość

ah [m/s2] (0,75±0,04)g

dp [m] 3,8±0,2

an = a_h/s [m/s2] (0,38±0,02)g

tn [s] 0,20±0,02

sh1 [m] 12,00±0,10

sh2 [m] 4,00±0,05

tr [s] 0,85±0,15

mp [kg] 68±2

ms [kg] 1200±20

dla wersji pieszego

vp1 [m/s] (prędkość wolnego kroku pieszego, mężczyzny w wieku 29 lat, 

obejmująca cały zakres wynikający z kompilacji wyników badań różnych 

autorów, (patrz [26])

1,13±0,16

dla wersji kierowcy

vp2 [m/s] (prędkość biegu pieszego według tych samych źródeł)
3,22±0,78
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odmiennych wersji prędkości ruchu pieszego (mężczyzny w wieku 29 lat): według niego 

samego przechodził „wolnym krokiem”, a według kierowcy „przebiegał”.

Rys. 14. Szkic miejsca wypadku (wszystkie wymiary w [m])

Dla uproszczenia interpretacji i zmniejszenia nakładu pracy, zamiast rozdzielać obliczenia 

osobno dla wersji 1, osobno dla wersji 2, przyjęto jeden, szeroki przedział prędkości pie-

szego, pokrywający cały zakres: od minimum, dla kroku wolnego do maksimum, dla biegu 

(por. [5], [26])

Zakres spóźnienia reakcji τ został obliczony trzema metodami: analityczną, graficzną 

i Monte Carlo. 

Metoda analityczna

Zgodnie z metodą analityczną wartość nominalna τ oraz niepewność maksymalna Δτmax 

i średnia kwadratowa Δτsqr wynosiły

Ponieważ wynik obejmuje wartości dodatnie („kierowca spóźnił się”) i ujemne („kierowca 

nie spóźnił się”), kwestia spóźnienia reakcji kierowcy jest nierozstrzygnięta. Ponadto każde 

spóźnienie reakcji wewnątrz przedziałów τ±Δτmax lub τ±Δτsqr jest równie prawdopodobne.
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Metoda graficzna

Wyniki według metody graficznej pokazano na rys. 15. Również tu każda wartość wewnątrz 

przedziału -1,0<τ [s]<3,7 jest jednakowo prawdopodobna.

Rys. 15. Zależność drogi od czasu z rozgraniczeniem na dwie wersje prędkości ruchu pieszego

Monte Carlo

Przeprowadzono symulację Monte Carlo, egzekwując wzór (21) 400000 razy lecz przy każ-

dorazowej, pseudolosowej modyfikacji wartości każdej z danych wejściowych wewnątrz 

przedziałów niepewności. Przyjęto jednostajne rozkłady wszystkich danych, aby nie po-

paść w zarzut arbitralnego odcinania rejonów brzegowych.

Na rys. 16 pokazano wyniki obliczeń w postaci rozkładu gęstości prawdopodobieństwa 

o kształcie silnie niesymetrycznej krzywej dzwonowej. Wartość oczekiwana spóźnienia 

reakcji (czyli ta, w której uzyskano największe zagęszczenie wyników) wynosi jak w me-

todzie analitycznej τ = –0,53 s, ale patrząc na cały rozkład, wyniki mieszczą się zakresie

 –1,3 < τ [s] < 2,1, czyli nadal nie dają rozstrzygnięcia.

Porównanie i dyskusja wyników

Dla porównania, na rys. 16 narysowano dodatkowo jednostajne rozkłady gęstości praw-

dopodobieństw z metod analitycznej  i graficznej (według wzoru (4), po zastąpieniu 

v przez τ).
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Rys. 16 Porównanie rozkładów gęstości prawdopodobieństw opóźnienia reakcji τ uzyskanych metodami: 

analityczną, graficzną i Monte Carlo

Zakresy wyznaczone za pomocą metody graficznej i Monte Carlo praktycznie pokrywają 

się i z natury ogarniają całą rozpiętość możliwych wyników. Zaletą metody Monte Carlo jest 

jednak to, że pozwala dodatkowo opracować wyniki w ujęciu statystycznym.

W przypadku metody analitycznej zakres jest węższy i przesunięty w stronę piku krzywej 

rozkładu. Efekt ten wynika z linearyzacji nieliniowego równania (21) wokół wartości no-

minalnych podczas obliczania współczynników wrażliwości (czyli pochodnych cząstko-

wych potrzebnych do obliczenia niepewności Δτmax i Δτsqr wyników) i zastosowania dużych 

wartości niepewności danych, a przede wszystkim prędkości ruchu pieszego. 

Stopień symetrii rozkładu gęstości prawdopodobieństwa w metodzie Monte Carlo będzie 

się zwiększać wraz z zawężeniem przedziału możliwej prędkości pieszego, a więc jeżeli 

w konkretnej sprawie będzie wiadomo, że pieszy szedł np. krokiem szybkim, efekt ten za-

niknie, nie powodując kłopotów interpretacyjnych. 

Łatwo zauważyć, że obliczenia analityczne, obejmujące jedynie przedziały τ±Δτmax lub 

τ±Δτsqr, pomijają niektóre rozwiązania (z prawej strony wykresów na rys. 16), a dopusz-

czają rozwiązania nadmiarowe (z lewej strony wykresów). Wady tej pozbawione są dwie 

pozostałe metody.

W przypadku dużego rozrzutu danych wejściowych wprowadzenie przemyślanego kry-

terium matematycznego pozwala przedstawić przejrzyste wnioski, które jakościowo 

będą identyczne, niezależnie od zastosowanej metody obliczeń. Kryterium to ograniczy 

konieczność wielokrotnego powtarzania obliczeń dla rozmaitych tworzonych naprędce 

„podwersji” przebiegu wypadku. Przykład takiego kryterium przedstawiono w artykule [25].
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7. Wnioski

1.  Metoda Monte Carlo polega na wielokrotnym powtarzaniu obliczeń za pomocą tego 

samego deterministycznego modelu matematycznego, ale w taki sposób, że za każ-

dym razem wartości poszczególnych danych wybierane są pseudolosowo z zadanych 

zakresów niepewności, wypełniając niemal wszelkie możliwe kombinacje. Dzięki temu 

wyniki reprezentowane są przez rozkład gęstości prawdopodobieństwa o kształcie 

zbliżonym do krzywej dzwonowej.

2.  Metoda Monte Carlo nie służy do poprawienia niedoskonałości modelu deterministycz-

nego, lecz jest narzędziem pozwalającym uzyskać wynik w postaci ułatwiającej inter-

pretację statystyczną i analizę niepewności. Pozwala na zawężenie wyników do zakre-

sów realnych poprzez odrzucenie mało prawdopodobnych rejonów skrajnych.

3.  Interpretując wyniki symulacji Monte Carlo trzeba pamiętać, że obszar największej 

koncentracji rezultatów to tylko rejon najczęściej uzyskiwanych odpowiedzi dla przy-

jętych danych i zastosowanych modeli deterministycznych, a niekoniecznie odzwier-

ciedlenie prawdy. Kwestią fundamentalną jest opracowanie adekwatnego modelu 

matematycznego, ponieważ model fałszywy da fałszywsze wyniki, ale w sugestyw-

nej formie.

4.  Obliczenia według prostych zależności łatwo wykonać za pomocą arkuszy kalkulacyj-

nych (np. MS Excel).

5.  W rekonstrukcji wypadku drogowego dla potrzeb sądowych wskazane jest wprowa-

dzanie większości danych w postaci rozkładów jednostajnych, ponieważ nie da się 

zagwarantować, że konkretny parametr w konkretnym przypadku nie przyjął akurat 

wartości skrajnej. Np. jakkolwiek w sensie statystycznym pomiary odległości w terenie 

podlegają rozkładowi normalnemu [2], nigdy nie wiadomo jak starannie policjant zmie-

rzył daną odległość. Z kolei w zastosowaniach statystycznych i uogólnieniach wyko-

rzystywanie rozkładów rzeczywistych parametrów wejściowych jest jak najbardziej 

wskazane.
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Summary

In the article, the Monte Carlo method (MCM) has been characterized from the point of view of 

road accident reconstruction. This method lies in making repeated calculations with the use of the 

same deterministic mathematical model, but with picking out the values of specific parameters on 

a pseudo-random basis from within predefined ranges of uncertainty. The calculation results have been 

presented in the form of a probability density function similar, in terms of its graphical representation, 

to a bell-shaped curve; such a form facilitates the statistical interpretation of data and the uncertainty 

analysis. In particular, it is possible to narrow the range of results by rejecting the extreme areas of 

low probability. Examples have been presented, focused on the issues concerning the calculation of 

pre-impact velocities, location of the collision point on the road, and kinematic analysis (referred to as 

“time-distance analysis”) of the pre-impact phase of a pedestrian accident. In the collision analysis, 

both the reconstruction methods (based on the momentum conservation principle and on Marquard 

models of calculating the post-impact velocities) and simulation techniques (simulation of the impact 

and the dynamics of motion in the PC-Crash program) were employed. It has been shown that the 

area of the largest concentration of the Monte Carlo simulation results is actually the area of most 

common responses of the deterministic model used for the data ranges adopted, but not necessarily 

a reflection of the truth. The crucial point is to develop an adequate mathematical model of the physical 

phenomenon.

Keywords: Monte Carlo method, collision, pedestrian accident, uncertainty

1. Introduction

An important problem inherent in the accident reconstruction lies in the relatively scant 

set of the data having been collected and the necessity to introduce many parameters 

with a wide range of tolerance of the parameter values, which raises the uncertainty 

of calculation results. Among various uncertainty analysis methods, comprehensively 

studied by, inter alia, Brach [3] or Guzek and Lozia [10], the one that deserves special 
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attention is the Monte Carlo method, which makes it possible to present the result in the 

form of probability density function for the parameter calculated.

The Monte Carlo method was invented by a Polish mathematician of the Lvov school, 

Stanisław Ulam, in cooperation with John von Neumann and Nicholas Metropolis when 

they worked on the Manhattan project [14]. Kost and Werner [12] as well as Wood and 

O'Riordain [27] presented advantages of analysing the uncertainty with the use of the 

Monte Carlo method. In the former study, attention was paid to the possibility of loading 

the input data in the form of various probability density functions and in the latter one, 

the authors highlighted the easier analysing of susceptibility of calculation results to the 

scatter of data and the possibility of reducing the number of equations describing all the 

circumstances by verifying some additional criteria related to partial problems. Bartlett 

[1] described methods of carrying out Monte Carlo calculations with the use of the tools 

available in the MS Excel spreadsheet program. Kimbrough [11] considered the possibility 

of using a Monte Carlo simulation for analysing the likelihood ratio of two opposing versions 

of the pre-accident situation. Fleck and Daily [7] examined the sensitivity of the Monte 

Carlo method in the reconstruction of a vehicle collision.

The Monte Carlo method lies in making repeated calculations with the use of the same 

deterministic mathematical model, but with picking out every time the values of specific 

parameters on a pseudo-random basis from within predefined ranges of uncertainty. At 

this method, an assumption is made that the input data are statistically independent; 

simultaneously, the probability density functions of the data must be known or assumed 

a priori [1, 7]. The procedure is cyclically repeated until the result reaches a form at which 

its probability density function becomes close to a bell-shaped curve, because this will 

enable further processing of the results with statistical methods.

In the PC-Crash road accident simulation program, the Monte Carlo method can be used for 

searching for the optimum parameters of vehicle motion just before the impact and/or for 

a collision model by varying any of the parameters that characterize the vehicles involved 

and/or the controlling of the vehicles in the pre-impact motion [17].

In the article, the issues have been addressed that concern the calculation of vehicle 

collision parameters and the kinematic analysis (referred to as “time-distance analysis”) 

of the pre-impact phase of a pedestrian accident, where the Monte Carlo method was 

employed. For this method to be more easily understood and for its practical advantages 

in the reconstruction of road accidents to be highlighted, a few examples have been 

shown. For a collision of vehicles, three examples have been presented with a model 

using the momentum conservation principle and Marquard’s methods of calculation of 

the separation velocities (i.e. the vehicle velocities just after the impact) in the accident-

reconstruction approach; this has been supplemented with one example based on the 

simulation of a collision and post-impact motion. The calculations were made with the use 

of a computer program (Marlo.exe) developed by the author and the PC-Crash simulation 

program. A more in-depth study on the reliability of the reconstruction of a road accident, 

where the uncertainty of calculations is one of the important factors, was presented 

in publication [22].
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2. Example 1: Introduction into the method

Let us consider a simple example, where the Monte Carlo method will be used to calculate 

the initial vehicle velocity. What is known is the length s = 20 m of the skid marks left by 

a vehicle braking on a horizontal dry and clean asphalt road surface. The average value 

of the coefficient of friction has been assumed as μ = 0.8, according to literature tables. 

Based on a formula:

where g = 9.81 m/s2 – acceleration of gravity, the vehicle velocity at the beginning of the 

skid marks is to be calculated, inclusive of the uncertainty of the result. The values of 

uncertainty of the input data have been assumed as Δs = ±0.9 m for the length measured 

and Δμ = ±0.06 for the coefficient of friction. The maximum and root-mean-square (rms) 

uncertainty values (see e.g. [3, 10]) are given by the following formulas:

where:

Having substituted the numerical input data and having made the calculations, we obtain  

v0 ± Δvmax = 17.7 ± 1,1 m/s and v0 ± Δvsqrt = 17.7 ± 0.78 m/s.

Every velocity value within the ranges v0 ± Δvmax or v0 ± Δvsqrt is equally likely to occur, i.e. 

the probability distribution is uniform and the corresponding probability density function 

is given by a formula

where Δv represents either Δvmax or Δvsqr. These distributions have been shown in Fig. 1.

A Monte Carlo simulation was also carried out, with calculations to formula (1) being 

repeated 20 000 times for uniform distributions of data within the ranges of s±Δs and 

μ±Δμ. The distribution of results in the form of a bell-shaped curve has been marked in 

blue in the graph in Fig. 1. Then, a similar simulation was carried out, but with the data being 

sampled at random according to the normal distributions for:

σμ=Δμ/3 =0.02 – standard deviation of the coefficient offriction;

σs=Δs/3=0.3 m – standard deviation of the length measured.

The v calculation results formed a pattern very close to normal distribution with parameters 

v0 = 17.7 m/s and σv = 0.36 m/s (black curve in the graph). The theoretical normal distribution 
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Fig. 1. Comparison of probability density functions

At the reconstruction of a specific case for forensic investigation purposes with the use of 

the Monte Carlo method, it is highly recommended to adopt data with assuming their uniform 

distribution. Let it be illustrated by the example where the pedestrian velocity is defined by 

a witness e.g. by the words “he walked at a normal pace”. Although the research on pedestrian 

movement gives results distributed in accordance with the Gaussian curve (i.e. normal 

distribution curve), nobody knows how accurate the witness’s assessment was in a specific 

individual case; therefore, an assumption should be made that every value from within the 

range of “normal walking pace” as specified in relevant tables is equally likely to occur.

3. Pre-impact velocities: a model used for accident 

reconstruction calculations

At the accident reconstruction calculations of collision parameters, the post-impact motion of 

the vehicles involved is examined at first; only then, the pre-impact velocities are calculated 

based on the momentum and angular momentum theorems (i.e. in accordance with the 

“classical collision model”) or on the momentum and energy conservation laws. For the 

analysis to be simplified, an example has been chosen where the momentum conservation 

law would be sufficient for solving the problem. In the vector notation, this law has the form: 

for such parameters is slightly shifted leftwards (Pearson product-moment correlation 

coefficient R2 = 0.983) and it has been represented by the black dashed curve. In each 

case, the expected value v0 is identical; the same applies to the span of results, except 

for the span related to Δvsqr). However, the Monte Carlo method made it possible to narrow 

the range of the most likely results. In the case of Δvsqr, the span of results covered 

approximately the range v0±2σv, which translates in practice into cutting off the rarest 

extreme results.
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Fig. 2. Types of central collisions: a) – oblique collision; b) – head-on collision

Fig. 3. Schematic drawing for the analysis of a two-vehicle collision

where: i=1.2 – index representing the number of a specific vehicle; mi – mass of the vehicle; 

v'ISi,C – velocity vector of the centre of vehicle mass Si at the instant of vehicle separation; 

vISi,C – velocity vector of the centre of vehicle mass Si at the instant just before the impact.

This law is a special case of the momentum theorem and may be applied to the central 

oblique collision (illustrated in Fig. 2a), where the pre-impact velocity directions should be 

far from being parallel for the dividing by zero in formulas (8) and (9) to be avoided.

In the case of strongly eccentric collisions, the failure of considering the angular momentum 

theorem may lead to major errors (see sub-item 3.2). In such a situation, the full classical 

collision model must be used, inclusive of the conditions related to the coefficient 

of restitution and friction in the tangential plane of the vehicles involved in the collision.

The motor vehicles in their impact and final (rest) positions have been shown in Fig. 3.

In the analysis, the notation as shown below has been adopted. Firstly, a symbol without 

an additional superscript (e.g. vi) relates to the pre-impact state; the sign “prime” (as in 
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e.g. vi') has the meaning that the symbol relates to the instant of separation; and the sign 

“double prime” (as in e.g. vi'') shows that the symbol relates to the final position. Moreover:

{I} – global inertial coordinate system with its origin being placed at point I;

{Ni} –  local coordinate system with its origin being placed in the middle of the front 

wheel axis of the ith vehicle Ni, parallel to the {Si} coordinate system with its origin 

being placed at the centre of vehicle mass Si;

Izi
 –  vehicle’s moment of inertia in relation to the vertical axis going through the centre 

of mass Si; 

Li,  − vehicle wheelbase;

rNi Si, Ni
 −  position of the centre of vehicle mass in relation to the {Ni} system, i.e. the vector 

extending from Ni to Si expressed in the {Ni} system;

rINi,Ni
 –  vector extending from I to Ni in the final position of the vehicle, in relation to the 

{Ni} system;,

ψi − instantaneous yaw angle in relation to the {I} system;

Δψi − total vehicle yaw angle in the post-impact motion;

 – angular velocity of vehicle yaw;

ϑi −  angle of the velocity vector of the centre of vehicle mass, measured in relation to 

the {I} system as shown in Fig. 3;

δi – angle of vehicle 2 in relation to vehicle 1 just before the impact;

vi min − minimum pre-impact velocity;

vi max − maximum pre-impact velocity;

μi − tyre-to-road friction oefficient;

fi −  coefficient of resistance to post-impact motion from 0 for all the wheels freely 

rolling to 1 for all the wheels locked without rolling

EESi −  Energy-Equivalent Speed, i.e. the vehicle velocity equivalent to the energy of 

plastic deformation of the vehicle;

ϱi −  angle of vector rS'i S i'',I,i.e. of the vector extending from point S'i to point S''i measured 

from the xI axis of the {I} system.

Assumptions:

–  The impact velocity vectors lay on the longitudinal vehicle centrelines and their sense 

was such that they pointed towards the vehicle front (ϑi=ψi).

–  The model is applicable to passenger cars or similar vehicles whose motion can 

be classified as planar.

– Pre-impact angular velocities of the vehicles were ω1=ω2=0.

– The road surface reactions acting on vehicle tyres were ignored.

– The collision had the nature of a rough collision.

– The pre-impact and separation positions of the vehicles were identical.

– The resistance to post-impact motion and the coefficient of friction were constant.
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Pre-impact velocities

For the assumptions made, the separation velocities v'i and ω'i can be calculated with 

employing the kinetic energy and friction work equivalency principle. Taking this as a basis 

and considering the bicycle vehicle model, Marquard [13] developed a method where he 

expressed the rotational resistance by means of correction factors. Below, the McHenry 

modification (known under the name of SPIN 2 [6]) was used, where the diversified resist-

ance at wheels has been taken into account with the use of factor fi (for more details see 

[19, 22, 26]). In this modification, the following formulas have been adopted:

The vector equation (5) may be expressed by two algebraic equations in the {I} system. 

After transformations, the pre-impact velocities are given by formulas:

Algorithm of the Monte Carlo method

The final (rest) vehicle positions are precisely known; therefore, the matrixes of rotation 

from the local coordinate systems at the final positions {Ni} to the inertial system {I} (see 

(10)) may be calculated only once before starting the Monte Carlo simulation procedure.

A single cycle of the calculation procedure is carried out pursuant to the algorithm as 

specified below.

1.  Input data: picking out a value of each parameter on a pseudo-random basis from with-

in the predefined ranges of uncertainty.

2. Angle of the velocity vector of vehicle 2 at the instant of impact:

3. Positions of the centre of mass in the coordinate systems related to the vehicles:
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4.  Matrixes of rotation from the local coordinate systems at the pre-impact positions {Ni} 

to the inertial system {I}

5. Position of vehicle 2 at the instant of impact in the inertial system {I}:

6. Separation velocities:

– centres of mass in the final positions

- centres of mass in the pre-impact positions

- distance between the centres of mass in the pre-impact position and the final position

- separation velocities according to McHenry formulas (6) and (7).

7.  Impact velocities, based on the momentum conservation law, according to formulas 

(8) and (9).

The cycle consisting of steps from 1 to 7 is repeated n times. The results that do not meet 

the criteria of “conditional sampling” are rejected (cf. [20]). Thus, by introducing e.g. the 

energy conservation law to the equations, it is made possible to reduce the influence 

of the problem of parallelism of the longitudinal vehicles’ centrelines at the instant just 

before the impact, inherent in the momentum conservation law (see the said denominator 

in formulas (8) and (9)). The conditional sampling usually results in asymmetry of the 

probability density function.

3.1. Example 2: Collision of two motorcars

In this example, data obtained from crash test No. 7 documented in [4] were used; hence, 

the results will simultaneously be usable for verification purposes.

Input data

A sketch of the accident scene has been shown in Fig. 4 and the numerical data inclusive of 

the uncertainty ranges for the parameters whose values are difficult for being ascertained 

in the accident reconstruction practice have been specified in Table 1. At the collision 
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Fig. 4. Accident scene [4]

Table 1. Data for test No. 7 in [4]

Parameter
1. Ford 

Taunus 1300

2. Opel

Commodore GS

Distance between centre of mass and front axle [m] 1.14 1.24

Wheelbase Li [m] 2.58 2.672

Coefficient of friction μi 0.7±0.1 0.7±0.1

Coefficient of resistance to the post-impact motion fi 0.7±0.2 0.6±0.2

Mass mi [kg] 990±30 1220±30

Moment of inertia Izi [kgm2] 1387±200 1877±200

Total vehicle yaw angle in the post-impact motion Δψi [°] 42° −13°

Final velocity vi'' [km/h] 0 0

Angle of the pre-impact velocity vector ϑi in {I} [°] 0.0±2.0 90.0±2.0

Angle of the separation velocity vector ϑi' in {I} [°] 1.7±3.0 0.6±3.0

Calculations

In result of the Monte Carlo simulation, probability density functions of velocities 

f(vi),i = 1,2 were obtained; they have been represented in Fig. 5 by solid lines. The expected 

(nominal) values are v1 = 86.6 km/h and v2 = 1.2 km/h. For comparison, these values actually 

were v1
(r) =87.7 km/h i v2

(r) = 0 km/h.

under consideration, the eccentricity was very small; therefore, the use of the momentum 

conservation principle alone may be considered acceptable.
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Fig. 5. Probability density function of the pre-impact velocity: a) for vehicle 1; b) for vehicle 2

Fig. 6. Results of the calculation of pre-impact velocities v1 and v2 by the Monte Carlo method as: 

a) bivariate probability density function, b) bivariate cumulative distribution function

The presentation of results in the form of univariate graphs entails a risk of selective and 

uncorrelated picking out of any of the values e.g. to convince the court of the rightness of 

one’s position during legal proceedings. Therefore, a better solution from the formal point 

of view is the presentation in the form of bivariate probability density functions f(v1, v2) or 

cumulative distribution functions d(v1, v2), where the velocities v1 and v2 depend on each 

other (as in Fig. 6). The probability that the impact velocities fall within ranges v1  <a,b> 
and v2  <c,d> can be calculated from a formula

but it can be directly read from Fig. 6b that e.g.
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Fig. 7. Accident scene (test No. 3 [16])

3.2. Example 3: Collision of a motorcycle with a passenger car

Now let us look into the problem of a strongly eccentric impact of a motorcycle against 

a motorcar, taking as an example the crash test No. 3 described in [16], with limiting the 

range of the input data to those usually available to a forensic expert when undertaking 

an accident reconstruction task. The accident scene has been schematically presented 

in Fig. 7 and the other data have been given in Table 2. The directions of the separation 

velocities together with the ranges of uncertainty have been shown in Fig. 8.

Table 2. Data for test No. 3 in [16]

Parameter

1. Motorcycle 

Yamaha XS 

400

2. Motorcar 

Mazda 323 LX

Wheelbase Li [m] 1.38 2.5

Coefficient of friction in the post-impact motion μi 0.40±0.10 0.75±0.10

Coefficient of resistance to the post-impact motion fi 0.75±0.25 0.80±0.20

Mass mi [kg]
mY = 

182±30 *
996±30

Moment of inertia Izi [kgm2] 88±10 1273±200

Total vehicle yaw angle in the post-impact motion Δψi [°] 180° −93°

Final velocity vi'' [km/h] 0 0

Angle of the pre-impact velocity vector ϑi in {I} [°] 0.0±0.5 90.0±0.5

Angle of the separation velocity vector ϑi' in {I} [°] 8.0±3.0 5.0±4.0

*mY – mass of the motorcycle without the dummy
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Fig. 8. Directions of the separation velocities adopted at the calculations

The mass of the test dummy representing the motorcyclist was m0 = 82 kg. After the 

motorcycle impact against the car, the dummy flew over the car bonnet without touching 

it; therefore, based on Priester’s suggestions [18], a single combined value of the reduced 

mass of the motorcycle together with the motorcyclist, equal to m1≈mY+0.3·m0 = 207 kg 

(±Δm1 = 30 kg) was assumed for the calculations where the momentum conservation 

principle was employed.

In the Monte Carlo simulation carried out, the algorithm of reconstruction calculations was 

identical to that used in example 1. The results were obtained in the form of a bivariate 

probability density function represented in Fig. 9. The pre-impact velocities fell within 

ranges v1 = 131÷183 km/h and v2 = 1.3÷7.1 km/h; their expected (nominal) values were v1 

= 162 km/h and v2 = 4 km/h (note: the probability distribution is asymmetrical; therefore, 

the expected values are not the mean values from the whole ranges of uncertainty of the 

results). On the other hand, should the calculations be made only once for the nominal 

values then the results together with the rms uncertainty values would bev1 = 162±24 km/h 

and v2 = 4±2 km/h. Hence, a typical conclusion arises that “the Monte Carlo simulation has 

made it possible to narrow the range of real results by rejecting the extreme areas of low 

probability”. This time, however, such a conclusion would be exceedingly hasty, because 

the measured actual velocities were v1
(r) = 122 km/h and v2

(r) = 0 km/h, i.e. the error in the 

expected value Δv1=100·(v1-v1
(r) )/v1

(r) was as great as 33%. 

In spite of the very suggestive form of the probability density function, the result of the 

Monte Carlo simulation is far from reality. The main reason for this fact lies in inadequacy of 

the collision model adopted, i.e. in the application of the momentum conservation rule to a 

strongly eccentric impact. As it can be seen, the Monte Carlo method taken alone cannot 

improve the imperfections of a deterministic model; instead, it may only help in obtaining 

a lucid form of the result for all combinations of data from among the uncertainty ranges 

adopted.
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Fig. 9. Probability density function of the pre-impact velocity values obtained from the Monte Carlo simulation 

(according to the momentum conservation principle)

In this situation, the complete classical collision theory (e.g. the Kudlich-Slibar model, see 

[26]) must be employed. The velocity values obtained from the calculations corrected as 

appropriate would be v1 = 123±17 km/h and v2 = 9±3 km/h. Thus, the v1 velocity value would 

fall to the realistic range. Note: for low velocity values (such as v2) confronted with very high 

velocities (such as v1), no great importance should be attached to the numerical values 

ofv2; instead, an assumption should be made that vehicle 2 moved with an unspecified 

low velocity close to 0 or it was at a standstill.

4. Example 4: Searching for the collision point on the road

Let us address the intriguing problem of analytical determining of the point of collision 

between two vehicles in the case that any marks that would unequivocally indicate the 

location of this point were not found on the road surface. In this analysis, the impact test 

No. 7 [4], dealt with in sub-item 3.2 of this article, will be used again as an example, but 

now this case will be examined as if only the vehicle deformations, final (rest) positions 

of the vehicles, and the fact that the vehicles were perpendicular to each other at the 

moment of impact, were known. The task is to determine analytically the impact position 

of the vehicles in relation to the road surface. A sketch of the accident scene has been 

shown in Fig. 10 (cf. Fig. 4).
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Fig. 10. Accident scene [4]; the location of collision point C, defining the collision position of vehicles relative 

to the road, is to be found

Let us use a mathematical model similar to that applied to the work described in publication 

[24]. The collision point is a selected point C situated on the tangential plane of the vehicles 

brought to contact with each other in accordance with the vehicle deformations. Since the 

position of this point in relation to both of the vehicles is constant, the calculation of its 

coordinates will in effect be the determining of the collision point.

The shortened algorithm of the Monte Carlo simulation will include the following steps 

repeated n times:

1.  Pick out a value of each input parameter on a pseudo-random basis from within 

the appropriate predefined range of uncertainty. Note: for the separation velocities 

vi' to be calculated in step 2, the pre-impact velocities vi must be known; therefore, 

let us assume that they have been recorded by an EDR (Event Data Recorder) as 

vi = 87.8±0.5 km/h and v2 = 0.0±0.5 km/h (without these data, further calculations 

would not make any sense).

2.  Calculate the separation velocities vi' of both vehicles with the use of the McHenry 

model.

3. Calculate the distances travelled by the centres of mass in the post-impact motion.

4. Calculate the coordinates of the centres of mass at the instant of impact.

5. Calculate the coordinates of the collision point C.

6. Archive the results.

7. Jump to step 1.

A block diagram of the calculation procedure has been shown in Fig. 11.

The results obtained for n = 20 000 have been presented in the form of a bivariate probability 

density function in Fig. 12. In part a) of this figure, this function has been shown as a horizontal 

projection against the background of the actual configuration of the vehicles at the instant 

of impact (the vehicle contours have been marked by solid lines) and the actual collision 

point. The highest concentration of results was obtained for point C with coordinates 
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Fig. 11. The algorithm of the Monte Carlo simulation

C = [5.51 m; 3.77 m]; the vehicle contours corresponding to this point have been marked by 

dashed lines. The total span of the distribution was δx= 3.31 m and δy= 0.96 m.

The calculations made in accordance with the complete classical collision theory (i.e. the 

Kudlich-Slibar model) yielded results with a similar uncertainty class; therefore, they do 

not have to be quoted here.

Fig. 12. Probability density function of the collision point location on the road, obtained from the Monte Carlo 

simulation (according to the momentum conservation principle and the McHenry method): a) horizontal 

projection; b) 3D view
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The area with the highest concentration of results is shifted by about 0.39 m to the right from 

the actual collision point C(r). On the other hand, the probability distributions make it possible to 

narrow the area of the most likely results to a considerable degree. For comparison, in the case 

of the calculations being made only once, the maximum coordinate uncertainty values would 

be ΔxC≈δx/2 and ΔyC≈δy/2 and any result falling within the ranges (xC-ΔxC )<xC<(xC+ΔxC) and 

(yC-ΔyC )<yC<(yC+ΔyC) should be considered as being equally likely to occur.

The coordinate values to be found are very susceptible to the pre-impact velocities and 

the directions of the pre-impact and post-impact velocity vectors, i.e. to the data that are 

most difficult to be determined. Therefore, results of the Monte Carlo simulations should be 

treated with great caution, with remembering that the area of the highest concentration 

of results is only the region of most frequently occurring results of calculations carried 

out for the specific input data assumed and for the mathematical models adopted. If an 

accuracy of 0.10–0.50 m is desired (as it is in the case of a problem of crossing the car-

riageway centreline by any of the vehicles involved), then the uncertainty of calculations 

of the order of several meters completely disqualifies the method.

When a real case is examined, it will be recommendable to make comparisons between 

results obtained with the use of different collision models and post-impact motion models 

(cf. [21]) as well as to carry out verifying dynamic simulations, although fully reliable solu-

tions should not be expected even in spite of such precautions having been taken. 

5. Example 5: Simulation of a collision and the post-impact 

motion

Let us get back to the problem of calculating pre-impact velocities, raised in sub-item 3.1. 

This time, the task will be solved with the use of the PC-Crash program, by calculating the 

separation parameters based on pre-impact parameters and by simulation of the post-

impact motion of the vehicles. The set of pre-impact input data will be identified by means 

of the Monte Carlo simulation.

At this analysis, the Kudlich-Slibar collision model and a model of vehicle motion dynamics 

with 10 degrees of freedom were used. The solution searching process was automated, 

with the Monte Carlo method and an optimizing tool [15] being used. The goal was to find 

such a set of input data for which the quality function, i.e. the weighted relative error de-

fined by formula (19), would reach its minimum value Qmin

where: qi – relative difference between the actual value of the ith parameter and the cor-

responding value obtained from the simulation; wi – weight of the ith parameter.

The set of the basic input data used was identical to that presented in sub-item 3.1, but it 

was extended by adding some data that supplemented the parametrization of the model of 

motion dynamics. The calculation results in the form of a set of points defined by errors Q 



Monte Carlo method in analysis of road accidents versus interpretation of calculation results 99

and corresponding impact velocities, obtained from 4 000 steps, have been presented in 

Fig. 13. At an assumption that the error Q should not exceed 10 %, the result obtained from 48 

steps of 4 000 steps in total was v1 = 74–86 km/h and v2 = 0–8 km/h. The best fit between 

the virtual and actual final positions (Q = 2 %) was achieved for v1 = 79 km/h and v2 = 0 km/h.

Fig. 13. Quality function values vs. pre-impact velocities obtained at the Monte Carlo simulation

The fact that the expected value of the velocity of vehicle 1 determined from classical ac-

cident reconstruction calculations (86.8 km/h, see sub-item 3.1) was closer to the actual 

value (87.7 km/h) than that calculated with the use of the PC-Crash program (79.0 km/h) 

was pure chance. The simulations, which are virtual experiments, offer an incomparably 

more comprehensive view of the influence of different parameters than the simple mo-

mentum equations and McHenry formulas do.

6. Example 6: Pedestrian accident

In this example, calculations will be carried out to analyse the kinematics of the pre-col-

lision phase of an accident where a pedestrian was struck by a motor vehicle. The main 

goal is to answer the question whether driver’s reaction to the beginning of the hazardous 

situation, i.e. to the fact that the pedestrian entered the carriageway, was delayed or not. 

In mathematical terms, this problem will be expressed as follows:

The reaction delay τ is the time interval between the beginning of a hazardous situation 

(i.e. the moment when an average, sufficiently good, and fit driver should have begun to 

react – e.g. the fact that a pedestrian entered the roadway) and the beginning of the reac-

tion of the real driver involved in the accident. In other words, this is the time of driver’s 

reaction delay in relation to the required beginning of the reaction. This parameter has 

been defined by a formula



Wojciech Wach100

where: tp – emergency duration time (sometimes referred to in English as “time-to-collision” 

or “TTC”), i.e. the time that elapsed from objective beginning of the hazardous situation 

from the driver’s point of view (e.g. the instant when a pedestrian entered the carriageway) 

and the collision; tr − time of reaction of an average, sufficiently good, and fit driver; 

tn − braking deceleration rise time; th1 − braking time before the collision.

One of the key parameters that are decisive for the uncertainty of analysis results is the 

driver’s reaction time, which depends on many factors, such as e.g. degree of complexity 

of the road situation, emergency duration time (TTC), time of the day (daytime or night-

time), element of surprise, or “information noise” in the road environment [8, 9].

The notation "τ>0" means that the driver’s decision about applying brakes was delayed 

should be interpreted as a statement that the driver reacted immediately.

When appropriate transformations are made (see [25]), the following formula may be derived:

where: dp − distance walked by the pedestrian during the emergency duration time, i.e. from 

entering the carriageway to the collision; vp − pedestrian velocity; sh1 − braking distance 

before the collision; sh2 − braking distance after the collision; ah − vehicle deceleration 

during the braking; mp – pedestrian mass; ms – vehicle mass.

Table 3. Data adopted for the calculations

Parameter Value

ah [m/s2] (0.75±0.04) g

dp [m] 3.8±0.2

an = a_h/s [m/s2] (0.38±0.02) g

tn [s] 0.20±0.02

sh1 [m] 12.00±0.10

sh2 [m] 4.00±0.05

tr [s] 0.85±0.15

mp [kg] 68±2

ms [kg] 1200±20

vp1 [m/s] according to pedestrian’s version

(the velocity of a pedestrian, a male 29 years old, walking at a slow pace, 

based on data taken from the whole range determined by the compilation 

of research results published by various authors, see [26])

1.13±0.16

vp2 [m/s] according to driver’s version

(the velocity of a pedestrian running, according to the same sources)
3.22±0.78
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The data adopted for the calculations inclusive of their uncertainty ranges have been 

brought together in Table 3 and presented in Fig. 14. A serious difficulty arose from the fact 

that two completely different versions existed that described the velocity of motion of the 

pedestrian (a male 29 years old): the pedestrian claimed to “be walking at a slow pace” 

while the driver reported that the pedestrian “was running across the road”.

Fig. 14. Accident scene (all dimensions in [m])

Instead of making separate calculations for version 1 and version 2 of the pedestrian 

velocity, one common velocity range, appropriately widened, was adopted, which covered 

all the possible velocity values, from the minimum for the pedestrian walking at a slow pace 

to the maximum for the pedestrian running (cf. [5, 26]), in order to simplify the interpretation 

of analysis results and to reduce the labour input required. In numerical terms, the velocity 

range adopted was as specified below:

The reaction delay τ was calculated in three different ways, i.e. analytically, graphically, and 

with the use of the Monte Carlo method. 

Analytical method

According to the analytical method, the nominal value τ with the maximum uncertainty 

value Δτmax and the root mean square value Δτsqr were:

Since the results covered both positive and negative values (“delayed driver’s reaction” 

and “immediate driver’s reaction”, respectively), the issue of delay in driver’s reaction 

remained unsolved. In addition to this, any value of driver’s reaction delay within the ranges  

τ±Δτmax or τ±Δτsqr is equally likely to occur.
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Graphical method

The results obtained from the graphical method have been presented in Fig. 15. In this 

case, too, any value of driver’s reaction delay within the range −1.0 < τ [s] < 3.7 is equally 

likely to occur.

Fig. 15. Time-distance relationship with separation of two versions of pedestrian’s velocity

Monte Carlo method

A Monte Carlo simulation was carried out with calculations to formula (21) being repeated 

40 000 times, but with modifying every time the values of each of the input parameters on 

a pseudo-random basis within the predefined ranges of uncertainty. Uniform distributions of 

all the input data were adopted to avoid the blame for arbitrary rejection of marginal areas.

The calculation results in the form of a probability density function represented by a strongly 

asymmetrical bell-shaped curve have been presented in Fig. 16. The expected value of the 

reaction delay (i.e. the one for which the highest concentration of results was recorded) is 

identical to that obtained from the analytical method, i.e. τ = –0.53 s; however, when the 

distribution is taken into account as a whole, the results can be seen to fall within the range 

–1.3 < τ [s] < 2.1, which means that they still do not offer a solution for this issue.

Comparison and discussion of the results

For comparison, the uniform probability density functions determined at the analytical 

and graphical methods (according to formula (4), with substituting τ for v) have been 

additionally plotted in Fig. 16.
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Fig. 16. Comparison of probability density functions of reaction delay τ obtained when the analytic, graphic, 

and Monte Carlo methods were used

The uncertainty ranges determined with the use of the graphical and Monte Carlo methods 

practically coincide with each other and, in the nature of things, cover the whole span 

of the results possible. However, a good point of the Monte Carlo method is the fact that 

it additionally makes it possible to prepare the results in a form suitable for statistical 

processing.

In the case of the analytical method, the uncertainty range is somewhat narrower and 

shifted towards the peak of the probability density curve. This effect is caused by the 

linearization of nonlinear equation (21) around the nominal values during the calculation of 

susceptibility coefficients (i.e. the partial derivatives necessary for calculating the values 

of uncertainty Δτmax and Δτsqr of results) and by the use of high values of uncertainty of the 

data, especially the pedestrian velocity.

The symmetry of the probability density function at the Monte Carlo method will improve 

with narrowing the range of the possible pedestrian velocity values; therefore, if in 

a specific case it is ascertained that the pedestrian walked at e.g. a fast pace then this 

effect will disappear and the interpretation troubles will be avoided.

It is easy to notice that the analytical calculations, covering merely the ranges τ±Δτmax or 

τ±Δτsqr, will omit some solutions (on the right side of the graphs in Fig. 16) while allowing 

others, although being redundant (on the left side of the graphs). The other two methods 

are free from this drawback.

In the case of wide scatter of the input data, the introduction of a well-thought-out 

mathematical criterion will make it possible to formulate lucid conclusions, which will 
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be identical in qualitative terms regardless of the calculation method used. Such a criterion 

will reduce the necessity of repeating the calculations for various, hastily created, “sub-

versions” of the course of the accident. An example of such a criterion has been presented 

in publication [25].

7. Conclusions

1.  The Monte Carlo method lies in making repeated calculations with the use of the same 

deterministic mathematical model, but with picking out every time the values of specific 

parameters on a pseudo-random basis from within predefined ranges of uncertainty, 

with these input data being configured in almost all the possible combinations. Thanks 

to this, the results are obtained in the form of a probability density function similar, in 

terms of its graphical representation, to a bell-shaped curve.

2.  The Monte Carlo method cannot improve the imperfections of a deterministic model. 

Instead, it is a tool making it possible to obtain results in a form facilitating the statistical 

interpretation of data and the uncertainty analysis. Thanks to this, it is possible to 

narrow the range of results to realistic values by rejecting the extreme areas of low 

probability.

3.  When interpreting results of a Monte Carlo simulation, one should remember that the 

area of the highest concentration of results is actually the region of most frequently 

occurring results of calculations carried out for the specific input data assumed and 

for the deterministic models adopted, but not necessarily a reflection of the truth. 

An issue of fundamental importance is the developing of an adequate mathematical 

model, because an incorrect model will produce erroneous results but presented 

in a suggestive form.

4.  Calculations according to simple formulas can be easily made with the use of 

spreadsheet programs (e.g. MS Excel).

5.  At the reconstruction of a specific road accident for forensic investigation purposes, it 

is recommended to adopt uniform distributions of most of the data, because nobody 

can assure that a specific parameter in a specific case did not happen to assume its 

extreme value. As an example: although results of field measurements of distances 

have, in statistical terms, a normal distribution [2], nobody knows how carefully a police 

officer measured a specific distance. On the other hand, the use of actual distributions 

of input data in statistical and generalized applications is strongly advisable.
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