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1. WSTĘP 
 

Postęp w dziedzinie poprawy bezpieczeństwa pieszego i rowerzysty jest wynikiem 
wieloetapowych prac, których podstawą jest odpowiednia organizacja ruchu drogowego. 
Jednak pełna separacja ruchu pojazdów i pieszych wydaje się być dziś niemożliwa – zawsze 
pozostanie etap dojścia i wyjścia z samochodu. Wtedy to stajemy się niechronionymi 
użytkownikami dróg. W pracy rozpatrzono aspekty odnoszące się do bezpieczeństwa 
pieszych i rowerzystów skupiając się na zagadnieniach biomechaniki potrąconego człowieka 
i jego kinematyki po zderzeniu. Autor szczególną uwagę przywiązał do badań 
wykorzystujących impaktory oraz manekiny numeryczne, które umożliwiają weryfikację 
przedniej części pojazdu jeszcze przed rozpoczęciem produkcji pojazdu i wprowadzeniem go 
do użytku publicznego. Dzięki tym badaniom samochód osobowy staje się dla pieszego coraz 
bardziej bezpieczny – oczywiście w zakresie racjonalnych, przy obecnym stanie techniki, 
prędkości zderzenia. Powyżej 60 km/h pieszy ma nadal nikłe szanse na przeżycie. 
 
2. BADANIE BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW 
 

Uderzenie pojazdu w pieszego zostało już dobrze rozpoznane i opisane w szeregu 
publikacji, głównie dzięki testom na ludzkich zwłokach [1]. Mimo to bezpieczeństwo 
pieszych i rowerzystów stanowi obecnie poważny problem natury społecznej, gdyż na 
drogach Europy, w zależności od kraju, 15-50% śmiertelnych wypadków w ruchu drogowym 
stanowią piesi i rowerzyści [2]. Badanie uderzenia w bok pieszego i rowerzysty jest 
najczęściej stosowanym testem, gdyż dotyczy około 80% przypadków potrąceń [3]. 
 Zaskakujący może być sposób testowania pojazdów samochodowych w aspekcie 
spełnienia kryteriów określonych w regulacjach. Wydawać by się mogło, iż odbywa się on 
analogicznie do testów bezpieczeństwa przeprowadzanych m.in. przez organizację 
EuroNCAP, gdzie badane są różne parametry biomechaniczne na podstawie 
pełnowymiarowego, umieszczonego w pojeździe manekina. Jednakże testowanie przodu 
pojazdu na podstawie zderzenia z pełnowymiarowym manekinem służy producentom 
bardziej jako badanie jakościowe niż podstawa do homologacji. Wynika to z faktu, że 
jednorazowe uderzenie pojazdu w manekina jest kosztowne i wymaga wielu przygotowań 
organizacyjnych.  
 Dlatego też, podczas badania przedniej części pojazdu, zdecydowano się na zastąpienie 
manekina seriami testów z użyciem impaktorów. Modele części ciała człowieka obniżają one 
znacząco koszty badań, a z drugiej strony pozwalają na normalizację procedury badawczej 
(Rys. 1).  
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Rys. 1. Użycie impaktorów numerycznych odzwierciedlających newralgiczne części ludzkiego ciała (po 

lewej); symulacja uderzenia impaktorem głowy w maskę pojazdu (z prawej) 

Jednak w celu poprawnego odzwierciedlenia kinematyki oraz biomechaniki obrażeń 
konieczne są badania na pełnych manekinach pieszego i rowerzysty. W tym celu autor 
przeprowadza symulacje numeryczne w oparciu o sprzężone ze sobą dwa kody numeryczne – 
tzw. coupling. Model manekina pieszego lub rowerzysty z rowerem modelowane są w 
programie MADYMO (MultiBody), natomiast model pojazdów opracowane są w kodzie LS-
DYNA (MES). Pomimo zdecydowanie dłużnego czasu obliczeniowego – w porównaniu do 
testu na impaktorach – badania pełnych manekinów pozwalają na wnikliwą analizę lub 
rekonstrukcję wypadku i umożliwiają przetestowanie różnych konfiguracji zderzeń.  
 

  
Rys. 2. Symulacja uderzenia pojazdu Ford F250 w pieszego przy prędkości początkowej pojazdu (z lewej) 
oraz symulacja uderzenia rowerzysty (50-percentylowy manekin męski) przy prędkości pojazdu 40km/h 

(z prawej) 
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