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ABSTRAkT: Zvýšiť pravdepodobnosť zabráneniu dopravnej nehody inštaláciou autonómnych systémov do vozidla je dnešným trendom 
v oblasti aktívnej bezpečnosti vozidiel so zameraním na bezpečnosť chodcov. Cieľom výrobcov je zabezpečiť maximálnu spoľahlivosť 
systému a jednotlivých senzorov, ktoré sa podieľajú na vyhodnocovaní potenciálnej kritickej situácie. Článok je zameraný na vyhodnotenie 
vplyvu aktívnych bezpečnostných systémov vozidiel na súdnoznalecké vyjadrenie. Štúdia je zameraná na aktiváciu systému od spoločnosti 
Volvo pri navodení reálnych dopravných situácií na základe dopravných nehôd, ktoré sa odohrali v mestskej premávke do rýchlosti 60 km/h.

kľÚČoVé SloVá: súdne inžinierstvo, znalec, znalecký posudok, analýza nehody, nehoda s chodcom, aktívny bezpečnostný systém, 
Volvo, City Safety, autonómny brzdový asistent

ABSTRACT: Increasing the probability of avoiding a traffic accidents by installing autonomous systems to vehicle is nowadays trend in 
area of active safety system with a focus on pedestrian safety. objective for manufacturers is to ensure maximum reliability of the system 
and an individual sensors, which are involved in the evaluation process of potential critical situations. Article is aimed to evaluating the 
impact of vehicle active safety systems for forensic opinion. The study is focused on activation of Volvo pedestrian recognition system in 
inducing traffic situation base on real traffic accidents that occurred in urban traffic up to 60 km/h speed of the vehicle.

kEywoRDS: forensic engineering, expert, expert opinion, analysis of accident, pedestrian accident, active safety system, Volvo, City 
Safety, autonomous brake assistant

1.  ÚVOD

V súvislosti so zvyšovaním bezpečnosti v premávke sa u moderných 
vozidiel stále častejšie stretávame s použitím aktívnych 
bezpečnostných prvkov pre zabránenie dopravnej nehody 
s chodcom. Zvýšiť pravdepodobnosť zabráneniu dopravnej 
nehody inštaláciou autonómnych systémov do vozidla je dnešným 
trendom v oblasti aktívnej bezpečnosti vozidiel so zameraním 
na bezpečnosť chodcov. cieľom výrobcov je zabezpečiť maximálnu 
spoľahlivosť systému a jednotlivých senzorov, ktoré sa podieľajú 
na vyhodnocovaní potenciálnej kritickej situácie.

Potenciál využitia akčných systémov na zabránenie dopravnej 
nehody môže byť dosiahnutý alternatívnou stratégiou, a to 
napríklad včasným varovaním vodiča s dostatočnou časovou 
rezervou na jeho reakciu a následný manéver (brzdenie, vybočenie, 
zvukové varovanie). skoršiu odozvu systému na aktuálnu dopravnú 
situáciu, nízky počet falošných varovaní je možné dosiahnuť len 
plným pochopením dopravnej situácie aktívnym bezpečnostným 
systémom a interpretovaním predpokladaných reakcií vodiča 
do tohto algoritmu.. analýzy nehodových dopravných štatistík 
poukazujú na to, že vo vysokej miere pohyb a konštelácia 

objektov pred vozidlom prináša ďalšie využiteľné informácie 
pre skoršie vyhodnotenie kritickej dopravnej situácie. s využitím 
týchto informácií môže byť dosiahnutá aktívna podpora vodiča 
k optimálnej, skoršej a teda nízko rizikovej reakcii systému. 
k vyhodnoteniu chovania aktívnych bezpečnostných systémov, 
ktoré si kladú za cieľ zabrániť dopravnej nehode s chodcom, alebo 
znížiť závažnosť tejto nehody, je za potreby evaluovať chovanie 
týchto systémov.

článok je zameraný na vyhodnotenie vplyvu aktívnych 
bezpečnostných systémov vozidiel na súdnoznalecké vyjadrenie. 
Štúdia je zameraná na aktiváciu systému pri navodení reálnych 
dopravných situácií na základe dopravných nehôd, ktoré sa 
odohrali v mestskej premávke do 60 km/h rýchlosti pohybu vozidla. 
k evaluacii týchto systémov budú slúžiť precízne analyzované 
skutočné dopravné nehody rozdelené do viacerých kategórií, aby 
pokrývali bežné kritické situácie z mestskej premávky. Vymedzenie 
problémovej situácie

s nárastom aktívnych bezpečnostných systémov narastá neznalosť 
určenia exaktného chovania vozidla v priebehu nehodového deja. 
Znalec alebo expert, ktorý rieši dopravnú nehodu na ktorej 
sa podieľa vozidlo s plne autonómnym chovaním pri brzdení 
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v kritickej situácii, naráža na problém zohľadňujúci vplyv tohto 
systému na priebeh dopravnej nehody z dôvodu, že ani znalci nemajú 
dostatok informácii o chovaní autonómnych brzdných systémov. 
V súčasnej dobe sú na trhu 3 typy riešenia pozri kap. 3.1–3.3. 
V dôsledku toho, že medzi odbornou verejnosťou nie je dostatok 
informácií o chovaní autonómnych brzdových systémov, bolo nutné 
zo strany Ústavu súdneho inžinierstva Vut vykonať hĺbkovú štúdiu 
najpredávanejšieho komerčného systému na detekciu chodcov 
s následným autonómnym brzdením. Pochopenie funkcie Volvo 
city safety systému s rozšírenou funkciou rozpoznávania chodcov 
sa stal jedným z cieľov týchto meraní. Pre meranie bolo použité 
vozidlo Volvo V40 cc. softwarové a hardvérové rozhranie, ktoré 
slúžilo na rozpoznávanie chodcov, sa montuje do vozidiel Volvo 
V40, V60, Xc60 modelového roku 2010–2014.

2.  CIeľ PRáCe

cieľom práce bolo rozšíriť poznatky a znalosti znalcov, a to 
rozsiahlym prieskumom chovania sa autonómneho brzdového 
systému vo vozidle Volvo V40 cc. Pre potreby tohoto článku boli 
vytýčené tri ciele.
1. na základe hĺbkovej video analýzy z meraní vozidla Volvo 

V40 cc vyhodnotiť pravdepodobnosť aktivácie systému 
pri rozpoznaní chodca, ktorý vstupuje do jazdného koridoru 
vozidla. Výsledkom bude graf aktivácie systému, akustického 
varovania a následného brzdenia.

2. Z hĺbkovej analýzy dynamiky vozidla vyhodnotiť časový 
interval od aktivácie varovného signálu upozorňujúceho vodiča 
pred možnou zrážkou s chodcom, po moment dosiahnutia 
koridoru pohybu chodca.

3. Vyhodnotiť percentuálne zníženie rýchlosti vozidla pred zrážkou 
s chodcom pri plne autonómnom chovaní vozidla pred zrážkou.

3.  POMOCné BRZDOVé SySTéMy

asistenčné systémy vo vozidle zlepšujú v priebehu riadenia jazdný 
komfort a nepriamo tak napomáhajú zlepšiť bezpečnosť cestnej 

premávky. Vo všeobecnosti je prioritným opatrením na zníženie 
vážnosti zranenia alebo smrti spôsobenej v dôsledku zrážky 
zníženie nárazovej rýchlosti vozidla. Pre maximálne využitie 
brzdového účinku pre dané poveternostné podmienky boli vyvinuté 
tri asistenčné brzdové systémy – brzdový asistent, brzdový asistent 
+ a autonómny brzdový asistent.[1]

3.1  Brzdový asistent
brzdový asistent vyhodnocuje kritickosť situácie na základe 
rýchlosti stlačenia brzdového pedálu a následne dokáže využiť 
plný brzdový potenciál brzdového systému. systém nezahrňuje 
informácie z radaru alebo kamery, ktoré by mali pozitívny účinok 
na skrátenie reakčného času, respektíve odozvy systému na podnet 
vodiča brzdiť. obr. 1 znázorňuje časový priebeh brzdenia v štyroch 
krokoch. V priebehu reakčnej doby a samotného stlačenia 
brzdového pedálu nedochádza k nárastu brzdového účinku. 
Po odozve systému nastáva nárast tlaku v brzdovom okruhu, kde 
je zrejmý prínos brzdového asistenta, ktorý zabezpečí maximálny 
možný tlak v brzdovom okruhu v danej situácii, ktorá bola 
vyhodnotená ako kritická. [1]

3.2  Brzdový asistent +
tento brzdový asistent pracuje v kooperácii s radarom. samotný radar 
nedokáže exaktne vyhodnotiť závažnosť situácie a o aký objekt sa jedná, 
ale dokáže na daný objekt upozorniť a predpripraviť tlakový okruh 
brzdového systému na zrýchlenú reakciu. bežná reakčná doba vodiča je 
0,8 s, ale elektronické bezpečnostné systémy dokážu reagovať na kritickú 
situáciu nesústredeného vodiča skôr. ako to je znázornené na obr. 2, 
signál spracovaný z radaru dáva okamžitý príkaz pre brzdový systém 
k predplneniu okruhu tlakového vedenia pre brzdovú sústavu. od tohto 
momentu začne systém zároveň automaticky upozorňovať zvukovým 
a svetelným signálom, že v jazdnom koridore vozidla sú prekážky. 
Zvukový signál a svetelná signalizácia je znamením pre vodiča, ktorý 
sa plne nevenuje riadeniu. V momente, keď vodič uvoľňuje akceleračný 
pedál a premiestňuje nohu na brzdový pedál, dochádza automaticky 
k autonómnemu brzdeniu do výšky cca 4 m/s2 (keďže systém už bol 
predpripravený z prvej fázy). na konci stlačenia brzdového pedálu 
je systém schopný brzdiť behom zlomku časového intervalu plným 
brzdovým spomalením [1].

obr. 1  Časový priebeh brzdenia s brzdovým asistentom [1].
Figure 1  Time course of braking with braking asistant.
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3.3  Autonómny brzdový asistent
na rozdiel od prvých dvoch vyššie uvedených brzdových 
asistenčných systémov je autonómny systém plne nezávislý 
na chovaní a reakcii vodiča. systém vyhodnocuje situáciu 
pred vozidlom na základe radaru, ale taktiež kamery. kamera 
dokáže jasne určiť, aký objekt sa nachádza v jazdnom koridore 
vozidla a následne ecu vyhodnocuje jeho pohyb a možné riziko 
potenciálnej zrážky. Z obr. 3 je zrejmé z fáze reaction time, že 
po rozpoznaní objektu pomocou radaru dochádza k vyhodnoteniu 
danej situácie kamerou a neodkladnému autonómnemu brzdeniu 
v časovom intervale kratšom ako 0,8 s. [1]

autonómne brzdenie nezávislé na vodičovi môže zvýšiť 
potenciálnu redukciu závažnosti zranenia chodca vplyvom zrážky 
s vozidlom. odhadovaný pozitívny efekt na fatálne dopravné 
nehody je približne 47 % a 27 % na vážne zranenia spôsobené 
zrážkou chodca s vozidlom. Pri kombinácii dizajnových vylepšení 
masky vozidla, aktívnej kapoty s u-airbegom a autonómneho 
brzdenia by mal kompletný integrovaný systém zabrániť zraneniam 
hlavy ais 3+ vo viac ako 64 % prípadov dopravnej nehody chodca 
s vozidlom.[2]

4.  RIešenIe

Štúdia vychádza z meraní, ktoré sa uskutočnili pod vedením 
ing. Petra Vertaľa v lete roku 2013 v rakúskom linzi, v spolupráci 
Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v brně, 
technische universität graz, firmy dsd dr. steffan datentechnik 
a Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. 
skúšky boli realizované za podmienok odpovedajúcim siedmim 
charakteristickým typom dopravných nehôd s chodcami viz. 
tab. 1. Pri meraniach boli simulované dopravné situácie prechodu 
chodca cez vozovku v smere kolmom, v smere šikmom a v smere 
proti smeru pohybu vozidla, stojaci chodec na krajnici, chodec 
vychádzajúci spoza objektu, ktorý znižoval viditeľnosť pre vodiča 
vozidla, ležiaca osoba a situácie, ktoré kombinovali vyššie uvedené. 
bolo vykonaných celkom cez 50 meraní prípadových štúdií.

4.1  Popis miesta merania
merania prebiehali v uzatvorenom testovacom areáli firmy dsd 
v rakúskom linzi. keďže pri testovaní systému došlo zo strany 
vodiča k uvoľneniu všetkých ovládacích prvkov vozidla, bolo nutné 

obr. 2  Časový priebeh brzdenia s brzdovým asistentom + [1].
Figure 2  Time course of braking with braking assistant +.

obr. 3  Časový priebeh brzdenia autonómneho brzdového systému [1].
Figure 3  Time course of braking with autonomous braking assistant.
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zabezpečiť maximálnu bezpečnosť testov. bezpečnostné zóny okolo 
spevneného povrchu a ochranný val zabezpečovali maximálnu 
ochranu pred prípadným nežiaducim chovaním vozidla. na obr. 4 
je zobrazený testovací polygón a jeho priľahlé časti. na polygóne 
boli namaľované potrebné vodorovné značenia jazdných pruhov 
a priechodu pre chodcov, pre zreteľnejšie navodenie dejovej línie.

4.1.1  Testovacia figurína chodca
samotný pohyb chodca bol simulovaný figurínou umiestnenou 
na autonómnej programovateľnej plošine. Plošina nazývaná „uFo“ 
mala zabudovaný d-gPs modul na orientovanie sa v priestore 
a bola poháňaná dvoma servomotormi. na plošine bola umiestnená 
figurína chodca (obr. 5), ktorá prešla evaluovacím procesom. 
Proces evaluacie zaručoval dosiahnutie požadovaných reflexných 
vlastnosti figuríny. reflexné vlastnosti figuríny pre short range 

24 ghz radar museli odpovedať reflexným vlastnostiam ľudského 
tela, aby nedošlo k zámene figuríny za objekt nezodpovedajúci 
vlastnostiam ľudského tela. následne by systém vyhodnocoval 
situáciu ako nie natoľko akútnu aby aktívne zasahoval, keďže 
pred vozidlom sa nachádzal „objekt“ a nie človek. Figurína chodca 
bola vyrobená z molitanu o celkovej váhe cca 5 kg a výške cca 
176 cm. drôtený skelet figuríny umožňoval nastavenie siluety 
zodpovedajúcej chodiacemu človeku. kompletný evaluačný proces 
a návrh na vytvorenie figuríny zodpovedajúcej ľudskému telu sa 
budem venovať v ďalšom článku.

4.1.2  Testovacie vozidlo
k vykonaným testom bolo použité vozidlo Volvo V40 cc 
zapožičané od oficiálneho distribútora Volvo cars rakúsku. Vozidlo 
bolo vybavené zážihovým motorom o objeme 2,5 l a výkone 

obr. 4  Voľný pohľad z výškovej plošiny na testovaciu plochu v linzi [3].
Figure 4  View from the platform tower to the test area in linz.

obr. 5  Testovacie auto, figurína a autonómna plošina UFo [3].
Figure 5  Testing car, figurine and UFo.
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187kW. Výkon motora bol prenášaný na všetky štyri kolesá vozidla. 
Vozidlo bolo osadené pneumatikami Pirelli P Zero 225/45 r18 95W.

testovacie vozidlo Volvo V40 cc bolo vybavené systémom 
city safety rozšíreným o funkciu na detekciu chodcov. samotný 
systém city safety je určený na dobrzďovanie vozidla pri jazde 
nízkou rýchlosťou (do 30 km/h) v mestskej premávke, ako reakcia 
na vozidlo jazdiace pred ním. systém sa nesnaží rozpoznávať osoby 
v jazdnom koridore vozidla ale reaguje na objekty (auta) a následne 
autonómne zasahuje plným brzdením v situácii ak by hrozil náraz 
vozidla do objektu pred ním.

ak má vozidlo systém city safety rozšírený o detekciu 
chodcov, tak je zároveň vozidlo vybavené systémom pasívnej 
bezpečnosti a to airbag pre chodcov v kombinácii s aktívnou 
kapotou. rozdiel kedy systém zasahoval do riadenia vozidla, a či 
to bolo na podnet iného vozidla alebo osoby v jazdnom koridore 
vozidla je zrejmý z hlášky na displeji, ktorá sa objaví po zásahu 
systému. V prípade aktivácie systému city safety je to hláška city 
safety bol aktivovaný. Pri autonómnom brzdení pri rýchlostiach 
do 50 km/h v prípade, že systém rozpozná chodca sa objaví hláška 
– autonomous banking was activated. správna funkčnosť systému 
bola pri testoch overovaná za podmienky, že čelné sklo v oblasti 
snímačov a kamier nebolo znečistené.

keďže vozidlo bolo vybavené automatickou prevodovkou, 
nedochádzalo vplyvom aktivácie autonómneho brzdenia 
po zastavení k zhasnutiu motora. Pri použití automatickej 
prevodovky vo vozidle a následného automatického uvoľnenia 
brzdového pedálu po autonómnom brzdení sa vozidlo samo 
rozbehne na cca rýchlosť 5 km/h.

4.1.3  Schéma meraní
na základe reálnych zrekonštruovaných smrteľných nehôd 
s chodcom bol zistený priebeh jednotlivých nehôd. časová 
a priestorová závislosť pohybu vozidla a chodca bola následne 
simulovaná pri testoch s použitím vozidla Volvo V40 cc.

chodec bol umiestnený v pozícii aká zodpovedala nehodovej 
situácii (pozícia uFo). Vo vypočítanej vzdialenosti pred miestom 
zrážky bola umiestnená svetelná brána (light gate), ktorá exaktne 
zmerala rýchlosť pohybu vozidla a následne prepočítala vhodný 
moment rozjazdu uFa a ustálenie rýchlosti pohybu na rýchlosť 
pohybu chodca z reálnej nehody. týmto postupom mohlo dôjsť 
k rýchlej a presnej synchronizácii. Pri meraní bola zaručená 
opakovateľnosť testu pri testovaní predmetnej dopravnej situácie 
viacnásobným pokusom. časová synchronizácia zaručovala priebeh 
testu exaktne ako pri reálnej dopravnej nehode.

4.1.4  Použitá meracia technika
Základom meraní bolo zadokumentovanie priebehu testovacieho 
deja z rôznych uhlov pohľadu pre spätnú video analýzu. k tomu 
slúžili dve vysokorýchlostné kamery casio F1 v smere kolmom 
na pohyb vozidla a v smere pohybu vozidla. na perspektívny 
pohlaď na predmetné situácie slúžila bežná video kamera canon. 
Vozidlo bolo osadené špeciálnou čiernou skrinkou, ktorá dokázala 
zaznamenávať záber v smere pohľadu vodiča, záber na displej pred 
vodičom a záber na brzdové svetlo. kamera zaznamenávajúca 
pohľad na displej bola dôležitá z dôvodu spätnej rekonštrukcie 
deja a vyhodnotení hlášky systému k akému typu zásahu došlo a či 
bol rozpoznaný pohyb chodca pred vozidlom alebo nie. kamera 

obr. 6  Schéma rozostavenia svetelných brán a plošiny UFo [3].
Figure 6  Schema of light gate and UFO position.
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zaznamenávajúca pohľad na brzdové svetlo slúžila na určenie 
momentu, kedy systém začal brzdový úkon a to bolo následne 
porovnávané s akcelerometrom.

súčasťou výbavy vozidla bol Pic daq, systém na zaznamenávanie 
dynamiky vozidla. Pic daq obsahoval troj-osi akcelerometer 
a gyroskop čo umožnilo spätnú časovú analýzu dynamiky pohybu 
vozidla. Zariadenie bolo umiestnené v zadnej časti vozidla v jeho 
pozdĺžnej osi pre dosiahnutie maximálnej presnosti meraných dát.

5.  SPRACOVAnIe VýSleDKOV

merania pozostávali zo série testov založených na reálnych 
dopravných nehodách. na kompletné otestovanie aktívneho 
bezpečnostného systému bolo za potreby zvoliť nehody, aby svojim 
charakterom a priebehom pohybu vozidla a chodca pokrývali celú 
škálu situácií pri dopravných nehodách. V tab. 1. je zobrazený 
kompletný prehlaď prípadových štúdií. merania boli zamerané 
na stojaceho chodca, chodca v pohybe z pravej strany v smere jazdy 
vozidla, chodca v pohybe z ľavej strany v smere pohybu vozidla 
a taktiež diagonálny pohyb chodca cez vozovku.

Po uskutočnenom meraní bol každý prípad analyzovaný 
pomocou softvéru adobe after effect. na základe video analýzy 
bolo zisťované v akom časovom momente pred kontaktom 
vozidla s chodcom došlo k prvotnému akustickému a vizuálnemu 

upozorneniu vodiča pred potencionálnou prekážkou v smere jazdy 
vozidla. Z meraní bolo zistené, že akustický signál je spustený 
vždy spoločne s vizuálnym varovaním. Vizuálne varovanie 
vodiča je sprevádzané prerušovaným svetelným alarmom, ktorý je 
umiestnený v oblasti medzi tachometrom a čelným sklom. Jedná 
sa o veľmi dobre viditeľné miesto z pohľadu vodiča. samotná 
svetelná lišta má cca 15 centimetrov a jej veľkosť je postačujúca 
na upútanie pozornosti vodiča (obr. 8).

s vozidlom bolo v prvotných meraniach vykonané testovanie 
na detekciu chodcov pri zapadajúcom slnku. respektíve pri slnku, 
ktoré je nízko nad horizontom a oslňuje tak vodiča a zároveň aj 
kameru. Pri meraniach bolo zistené, že v prípade polohy slnka 
v nízkej výške nad horizontom do 15° nedôjde k zníženiu funkčnosti 
systému pri jazde v smere slnečných lúčov ±30 stupňov (merané 
rozpätie) od smeru jazdy vozidla.

Pri nočných meraniach bez prítomnosti iného svetelného zdroja 
ako osvetlenia vozidla systém nedokáže rozpoznať a reagovať 
na chodca. systém dokáže v noci rozpoznať chodca do rýchlosti 
cca 20 km/h a následne brzdiť. tento manéver je systémom 
aktivovaný a vyhodnotený na základe prekážky (vozidlo) a nie 
na základe rozpoznania ľudskej postavy. tento fakt bol podoprený 
vyhláškou city safety was activated, ktorá sa objavuje pri aktivácii 
systému na základe kritickej situácie pred vozidlom v dôsledku 
výskytu iného vozidla. tento záver vyplýva z funkčnosti systému 
city safety, ktorý je predurčený na jazdu vozidla v kolóne a pri 

obr. 7  Umiestnenie kamier na vozidle [3].
Figure 7  Position of the vehicle cameras.

Tab. 1  Prehľad prípadových štúdií.
Table 1  Overview of testing studies.

Č. Rýchlostný limit (km/h) Značka auta Model Rok výroby nárazová rýchlosť (km/h) Smer pohybu chodca
1 40 opel astra 1999 23 →
2 50 citroen aX 1990 47 →
3 30 opel corsa 1990 12 ←
4 50 Peugeot 306 1994 50 →
5 50 volvo s70 1997 32 →
6 50 VW multivan 1989 19 ←
7 50 bmW 3 1995 41 ←
8 50 honda civic 1990 55 →
9 50 VW sharan 2006 18 ←

10 90 VW 70d 1993 39 0 
11 50 mitshubishi Pajero 1992 32 ←
12 50 Ford transit 1999 36 →
13 50 mazda demio – 42 ↘
15 50 opel astra 1991 40 ↘
16 50 Ford Focus 2001 40 →
17 50 VW Passat 1993 30 ↙
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nízkych rýchlostiach, kde systém reaguje na objekty alebo vozidla 
v jazdnom koridore vozidla a nie na chodcov.

Pri pokusoch s ležiacou osobou nedošlo ani v jednom prípade 
k aktivácii systému. ako to vyplýva aj z technického manuálu 
k vozidlu, systém reaguje na postavy, ktorých výška prevyšuje 
80 cm.

5.1  Príklad rozboru prípadovej štúdie
keďže v článku nie je priestor na rozbor všetkých prípadových 
štúdií, budem sa v tejto kapitole venovať popisu len jedného 
testu (test. č. 2 z tab. 1). Jednalo sa o vozidlo jazdiace rýchlosťou 
cca. 48 km/h. do koridoru vozidla vstúpil z ľavej strany chodec 
pohybujúci sa rýchlosťou cca. 4 km/h. synchronizácia pohybu 
vozidla a chodca bola na základe presnej simulácie z programu Pc 
crash 10.0. Vizuálne zobrazenie priebehu jednej prípadovej štúdie 
č.2 je vyobrazené na obr. 9 a–e.

na obr. 9a je zobrazený prejazd vozidla cez svetelnú bránu v čase 
5 s a 70 m pred zrážkou s chodcom. chodec v tomto momente ešte 
stojí. V momente prejazdu vozidla svetelnou bránou vyhodnocuje 
riadiaca jednotka uFa na základe aktuálnej rýchlosti vozidla Volvo 
správny moment na štart uFa (chodca).

Vozidlo sa pohybuje ďalej ustálenou rýchlosťou 48 km/h 
a v čase 4,3 s pred zrážkou s chodcom dochádza k rozjazdu 
uFa so zrýchlením 0,5 m/s2 obr. 9b. Plne synchronizovaný 
a automatizovaný dej následne reprodukuje dejovú líniu zo 
skutočnej nehody.

V čase cca 2 s obr. 9c dochádza k akusticko-vizuálnemu varovaniu 
vodiča v momente, keď sa chodec nachádza vo vzdialenosti 
cca 0,7 m od koridoru pohybu vozidla. Po uplynutí necelých 0,8 s 
dochádza k aktivácii autonómneho brzdenia vozidla obr. 9d.

Po cca 2 sekundách od prvotnej akustickej signalizácie dochádza 
k zrážke vozidla s chodcom. rýchlosť v čase zrážky obr. 9e bola 
cca 12 km/h oproti 48 km/h pri reálnej dopravnej nehode, pri ktorej 
vodič nestihol reagovať na chodca.

Z priebehu testovanej štúdie môžeme jednoznačne popísať 
celkový nehodový dej v závislosti na čase. ak by došlo k zrážke 
s chodcom (osoba vážiaca viac ako 15 kg), je dosť možné, že by 
po kontakte s osobou došlo k následnej aktivácii aktívnej kapoty. 

tento úkon by zabezpečil zväčšenie svetlého priestoru medzi 
súčasťami v motorovom priestore a kapotou, čo by prispelo 
k zníženiu poranení chodca o tuhé časti. Je málo pravdepodobné, 
a otázne, či by došlo k aktivácii airbagu pre chodca keďže sa jednalo 
o rýchlosť jazdy vozidla len cca. 12 km/h v čase zrážky s chodcom. 
tieto tézy sú možným cieľom ďalších výskumných krokov, ktorým 
sa bude v budúcnosti venovať ing. Peter Vertaľ.

5.2  Akusticko-vizuálna signalizácia systému
kamera, ktorá zaznamenávala video záznam v oblasti zorného poľa 
vodiča. plne zachycovala aj optický alarm vo vozidle. Z analýzy 
nameraných dát vyplynulo, že v 69 % prípadov, kde vozidlo 
rozpoznalo chodca a vyhodnotilo ho ako prekážku – „chodec“ došlo 
k varovaniu vodiča v časových intervaloch pred zrážkou s chodcom 
víz obr. 10. Z obrázku je zrejmé, že v ôsmych prípadových štúdiách 
z celkového počtu meraní bolo varovanie vodiča viac ako 1 sekundu 
pred zrážkou. Je otázkou ďalších výskumných krokov, určiť aká je 
doba nutná na reakciu vodiča na tento alarm a následnú vodičovu 
akciu (vyhýbanie, brzdenie, ...)

5.3  Autonómne brzdenie systému
Po fáze akustického a vizuálneho varovania je tlakový okruh 
brzdovej sústavy vozidla predpripravený na plné brzdenie. 
systém ešte pred samotným brzdením v čase varovania vymedzí 
vôle medzi brzdovým kotúčom a brzdovými doštičkami tak, 
aby doba nábehu plného brzdenia bola čo najkratšia. Vozidlo 
pri autonómnom brzdení využíva maximálny potenciál brzdovej 
sústavy na dosiahnutie čo najvyššieho spomalenia pri brzdení. 
Z meraní na novom asfaltovom povrchu vyplynulo, že mFFd sa 
pohybuje okolo 10,7 m/s pri suchom i mokrom jednoliatom novom 
asfaltovom povrchu.

Po uplynutí akustického varovania vodiča došlo v 63 % 
prípadových štúdií k autonómnemu brzdeniu vozidla. časový 
interval od prvej akusticko vizuálnej reakcie systému po prvotný 
moment brzdenia bol v intervale od 0,1 s po 0,8 s. V 6 % prípadov 
došlo k začiatku brzdenia bez predošlého akustického varovania.

Z meraní vyplynulo, že ak vodič zasiahne v dobe varovania, alebo 
brzdenia do riadenia vozidla, a to prudkým zásahom do riadenia 

obr. 8  Svetelná signalizácia prekážky pred vozidlom [3].
Figure 8  light signalization of the obstacle.

odraz vizuálního alarmu 
v čelném skle

svetelná lišta alarmu
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obr. 9  Priebeh simulácie nehodového deja s chodcom. a) prejazd svetelnou branou vozidlom Volvo; b) rozjazd plošiny UFo; c) aktivácia alarmu vo vozidle; 
d) nábeh brzdného účinku; e) vozidlo pretína rovinu pohybu chodca [3].

Figure 9  Testing scenario of simulation of pedestrian accident. a) Volvo crossing the light gate; b) start of UFo; c) vehicle alarm activation; 
d) breaking; e) the vehicle crosses the plane of movement of pedestrians.

a) b)

d)c)

e)
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vozidla, ukončí týmto úkonom proces varovania a autonómneho 
brzdenia. Je cieľom zistenia ďalších štúdii, aký časový interval 
po prvotnom varovaní potrebuje nesústredený vodič na to, aby 
reagoval na alarm a objekty v koridore jazdy a následne urobil 
správny manéver na zabránenie zrážke s týmto objektom.

5.4   Prínos autonómneho brzdenia  
na priebeh nehodového deja

na základe analýzy testovaných štúdii bolo zistené, že systém 
na rozpoznávanie chodcov od spoločnosti Volvo vo vozidle 
Volvo V40 cc modelového roku 2010–1014 dokáže pri nízkych 
rýchlostiach do 30 km/h autonómne zastaviť vozidlo pred chodcom, 
ak je pohyb chodca pre systém v dostatočnej miere predvídateľný 
a systém môže chodca sledovať a nebráni mu v tom objekt, 
ktorý by zakrýval výhľad kamery na chodca. V týchto prípadoch 
kde systém dokáže zastaviť vozidlo z nízkej rýchlosti je nutné 
podotknúť, že sa nejedná o skok respektíve náhlu zmenu smeru 
pohybu chodca smerom do vozovky. Pri rýchlostiach vyšších ako 
30 km/h dôjde vždy k značnému zníženiu rýchlosti vozidla pred 
samotnou zrážkou s chodcom, ale to maximálne o 30 km/h oproti 
rýchlosti vozidla, ktorá bola v čase začiatku reakcie systému. 
celkový prehľad poklesu rýchlosti v dôsledku autonómneho zásahu 
vozidla je v tab. 2.

6.  ZáVeR

V blízkej budúcnosti sa budeme stretávať pri riešení znaleckých úkonov 
čo raz vo väčšej miere s vozidlami, ktoré sú osadené modernými 
sofistikovanými systémami. tieto systémy majú uľahčiť a zabezpečiť 
pohyb vozidiel na cestách, ale taktiež prinášajú so sebou komplikácie 
spojené s riešením týchto nehôd z pohľadu experta či znalca.

 • Z meraní, ktoré sa uskutočnili s vysoko sofistikovaným 
modelom vozidla Volvo V40 cc bolo zistené chovanie 
vozidla v rôznych dopravných situáciách, ktoré svojou 
škálou pokrývajú bežný pohyb chodcov a vozidiel 
v mestskej premávke. Základné zhrnutie týchto meraní sa 
dá popísať v niekoľkých bodoch:

 • systém nereaguje na ležiaceho chodca.
 • systém nereaguje na chodca v stoji nižšieho ako 80 cm.
 • systém nereaguje na chodca za tmy, ak je chodec osvetlený 

len stretávacími alebo diaľkovými svetlami vozidla.
 • Pri dobrých svetelných podmienkach (do súmraku) systém 

rozlišuje osobu nezávisle na tom či má chodec oblečenú 
reflexnú vestu alebo nie.

 • Pri jazde vozidlom oproti slnku, ktoré je v nízkej výške nad 
horizontom, systém reaguje na predmetnú situáciu a dokáže 
chodca rozpoznať (kamera nie je oslnená).

obr. 10  Časový interval od začiatku varovania vodiča do miesta koridoru 
pohybu chodca.

Figure 10  Time range from beginning of signalization up to motion corridor 
of the pedestrian.

obr. 11  Zobrazenie percentuálneho znížení rýchlosti vozidla v čase zrážky.
oproti reálnej nehode.

Figure 11  Scheme of percentage decreasing of the velocity of the vehicle 
during the crash to compare with velocity during the real accident.

Tab. 2  Tabuľka prehľadu zníženia nárazovej rýchlosti vozidla Volvo pri testoch.
Table 2  Chart of decreasing of velocity of the Volvo before collision.

Prípadová štúdia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Prekážka vo výhľade áno   áno    áno        áno  
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nárazová rýchlosť Dn (km/h) 23 47 12 50 32 19 41 55 18 39 32 36 42 40 40 40 30
Alarm  áno áno áno áno áno áno áno  áno áno  áno áno  áno áno
Pokles rýchlosti v % 0 74 100 48 0 0 59 0 0 64 34 0 57 100 0 0 30
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 • Pri denných podmienkach systém reaguje na chodca, 
ktorý sa pohybuje rýchlosťou od 3,6 do 7,5 km/h (hodnota 
rýchlosti z reálnych testovaných nehôd). Vyššie rýchlosti 
pohybu chodca neboli testované.

 • systém reaguje na chodca, ktorý stojí v jazdnom koridore 
vozidla.

 • systém reaguje na chodca, ktorý sa pohybuje kolmo na smer 
pohybu vozidla.

 • systém reaguje na chodca, ktorý sa pohybuje šikmo v smere 
alebo protismere pohybu vozidla, ale len do uhla pohybu 
chodca ± 45° od roviny kolmej k rovine pohybu vozidla.

 • systém nereaguje na dopravnú situáciu pohybu vozidla 
v ľavotočivej zatáčke a pohybu chodca do vozovky zľava.

 • systém nereaguje na dopravnú situáciu pohybu vozidla 
v pravotočivej zatáčke a pohybu chodca do vozovky sprava.

 • Pri rozpoznaní chodca systém dokáže úplne zastaviť vozilo, 
ak sa toto pohybuje rýchlosťou do 30 km/h a pohyb chodca 
je plynulý a predvídateľný.

 • Pri rozpoznaní chodca systém dokáže znížiť rýchlosť 
jazdy vozidla, ak sa toto pohybuje rýchlosťou nad 30 km/h 
a pohyb chodca je plynulý a predvídateľný.

 • Zníženie rýchlosti pohybu vozidla pri rozpoznaní chodca 
je maximálne o cca 30 km/h.

 • ak vodič zasiahne do riadenia vozidla v priebehu jeho 
autonómneho zásahu systém deaktivuje autonómne 
brzdenie.

Z meraní je zrejmé, že prínos systému je znateľný a to je dobrý 
krok k znižovaniu závažnosti zranení chodca pri zrážke s osobným 
vozidlom. Vozidlo Volvo pri jazde nad 30 km/h nezastaví pred 
samotným chodcom, ale časový interval, kedy je vodič upozornený 
na výskyt prekážky pred vozidlom, sa pohybuje až do 2,5 sekundy, 
čo môže pozitívne ovplyvniť priebeh nehodového deja.

Pri riešení dopravnej nehody vozidla (s aktívnym bezpečnostným 
systémom na rozpoznanie chodca) s chodcom sa znalec alebo 

znalecky ústav neubráni tomu, že bude musieť predmetnú 
situáciu presne namodelovať v simulačnom programe a následne 
overiť funkciu systému na základe vyšetrovacieho pokusu. 
Pri vyšetrovacom pokuse bude použité typovo zhodné vozidlo 
a pohybujúca sa figurína, ktorá bola evaluovaná v laboratórnych 
podmienkach. Vyšetrovacie pokusy s použitím figuríny bez 
evaluačného protokolu je možné použiť len pre informačné 
potreby a nie je možné z týchto meraní vyvodiť súdnoznalecké 
závery. objekty, ktoré slúžia na navodenie pohybu figuríny, musia 
byt taktiež evaluované, či a do akej miery ovplyvňujú svojimi 
odrazovými vlastnosťami radar vozidla.

Z prehľadu a tab. 2 je zrejmý čiastočný popis funkcie systému. 
kompletný rozbor štúdie aktívneho bezpečnostného systému 
na rozpoznávanie chodcov od spoločnosti Volvo bude uverejnený 
v komplexných článkoch v priebehu roku 2014. taktiež bude 
v priebehu roku 2014 vytvorená webová stránka s prístupom 
k videám z meraní.
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