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Popis evaluacie experimentálnej figuríny
chodca určenej na merania aktívnych
bezpečnostných systémov vozidiel
Description of Experimental Evaluation of Dummies Pedestrians Designed to
Measure Active Safety Systems of Vehicles

ABSTRAKT: 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.
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).
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 figurínu chodca používanú k experimentálnym meraniam.
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: dopravná nehoda s chodcom, aktívny bezpečnostný systém, figurína chodca, reflexné vlastnosti figuríny
ABSTRACT: In the context of increasing traffic safety in modern vehicles are increasingly faced with the use of active safety system to
prevent accidents with pedestrians. Increase of probability of preventing traffic accidents by installing autonomous systems in the car
is today´s trend of active vehicle safety, focusing on pedestrian safety. The potential of using active systems to prevent traffic accidents
can be achieved by an alternative strategy, for example, early warning driver sufficiently in advance of the reaction and subsequent
maneuver (braking, driver maneuver, an audible warning). The evaluation of the behavior of active safety systems that aim to prevent
an accident with a pedestrian, or reduce the severity of the accident, is necessary to evaluate pedestrian dummy.
KEYWORDS: traffic accident with pedestrian, active safety system, figurine of the pedestrian, reflection properties of the figurine
1. ÚVOD

bezpečného odstupu vozidla pri použití ACC (Adaptive Control
Cruiser). Silnou stránkou novodobých systémov zahrňujúcich
stereo kamery je, že riadiaca jednotka dokáže zo zaznamenaného
obrazu detekovať trojdimenzionálnu štruktúru okolitej scény, tvar,
veľkosť, rýchlosť a smer pohybu objektu s veľkou presnosťou.
Základným princípom stereofónnej zhody je triangulácia. Keď je
v rovnakom čase objekt snímaný dvoma kamerami z rozdielnej
pozície, objekt sa objaví na rozdielnych miestach na snímkach.
To znamená, že čím väčší je rozdiel na snímkach, tým menšia
je vzdialenosť objektu od kamery. Preto je vzdialenosť získaná
porovnávacou metódou. S nárastom aktívnych bezpečnostných
systémov vo vozidlách 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 v kritickej situácii,
naráža na problém zohľadňujúci vplyv tohto systému na priebeh
dopravnej nehody.
Najdôležitejším prvkom experimentálneho merania podmienok
aktivácie systému na rozpoznávanie chodcov je samotná figurína
reprezentujúca chodca. Pre účely rekonštrukcie dopravných nehôd

K vyhodnoteniu chovania aktívnych bezpečnostných systémov,
ktoré si kladú za cieľ zabrániť dopravnej nehode s chodcom, alebo
znížiť závažnosť tejto nehody, je potrebné evaluovať chovanie
týchto systémov. Najčastejšie používane aktívne bezpečnostné
systémy vo vozidlách sú osadné mono kamerou. Mono kamery
sa používajú prevažne v aktívnych asistenčných systémoch
ako je udržovanie vozidla v jazdnom pruhu, aktívny tempomat,
rozpoznávanie značiek a núdzové brzdenie. Kamera sa najčastejšie
používa v kombinácii s radarom alebo lidarom. Po rozpoznaní
objektu a jeho vzdialenosti radarom je pomocou kamery
algoritmicky vyhodnotené o aký objekt sa jedná – človek, zviera,
auto a iné. Podľa typu objektu dochádza následne k varovaniu
vodiča alebo k autonómnej reakcii vozidla. Najmodernejšie systémy
používajú vo vozidle stereo kameru. Aktívny bezpečnostný systém
kombinujúci stereo kameru s radarom bol vyvinutý za účelom
ďalšieho zvýšenia bezpečnosti a zníženia rizík spojených s cestnou
premávkou. Už v roku 2003 predstavila spoločnosť Subaru
prvý komerčný systém stereo kamery s radarom na udržiavanie
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Obr. 1 Testovacie auto, figurína a autonómna plošina – UFO [1].
Figure 1 Testing car, figurine and ultra-flat overrunable platform – UFO.
Obr. 3 Radarový zdroj Hewlet Packard [1].
Figure 3 Radar supply Hewlet Packard.

je možné samotný pohyb chodca simulovať figurínou, umiestnenou
na autonómnej plošine. Príkladom môže byť plošina nazývaná
„UFO –ultraflat overrunalbe platform“, ktorá ma zabudovaný
D-GPS modul na orientovanie sa v priestore a je poháňaná dvoma
servomotormy. Figurína chodca, ktorá je umiestnená na plošine
(obr. 1) musí prejsť pred experimentálnym meraním evaluačným
procesom. Proces evaluacie zaručuje dosiahnutie požadovaných
reflexných vlastnosti figuríny zhodných ako má ľudské telo.
Reflexné vlastnosti figuríny pre short-range 24 GHz radar musia
odpovedať reflexným vlastnostiam ľudského tela, aby nedošlo
k zámene figuríny za objekt nezodpovedajúci ľudskému telu.
Následne by systém vyhodnocoval situáciu ako nie natoľko akútnu,
aby aktívne zasahoval, keďže by sa bol pred vozidlom nachádzal
„objekt“ a nie človek.

Obr. 4 Vektorovo-obvodová analýza Rohde&Schwarz ZVA 24 [1].
Figure 4 Vector Network Analyzers ZVA 24.

2. P
 OPIS MERANIA REFLEXNÝCH VLASTNOSTI
FIGURÍNY
K meraniu exaktných reflexných vlastností figuríny bolo
potrebné využiť laboratória technickej Univerzity v Grazi.
Univerzitné laboratória disponovali anachronickou (bez odrazovou)
miestnosťou, ktorá slúžila výhradne na meranie odrazových
vlastností objektov. Anachoická miestnosť mala rozmer 8 m × 5 m
× 4 m. Predmetná miestnosť bola vyrobená a zmontovaná
firmou EMC Rainford z Veľkej Británie. Pohľad do anachoickej
miestnosti, ktorá slúžila k predmetnému meraniu, je vyobrazený
na obr. 2. Meranie reflexných vlastností figuríny prebiehalo
v spolupráci a pod odborným dohľadom Univ.-Prof. Dipl.-Ing.
Dr.techn. Wolfganga Böscha a za asistencie technického pracovníka
Bc. Dominika Amschla.

Ako samotný zdroj radarových vĺn o dĺžke 24 GHz bol použitý
typ Hewlett Packard K281C, ktorý bol pred samotným meraním
nekalibrovaný. Samotná kalibrácia spočívala v meraní rôznych
známych impedancii1). Ku kalibrácii bola použitá kalibračná sada
Rohde&Schwarz ZV-Z32. Na zobrazovanie samotnej odozvy
a výsledkov bola použitá vektorovo-obvodová analýza prístrojová
technika Rohde&Schwarz ZVA 24. Tento postup vyhodnocuje
dáta z budiča radarových vĺn a porovnáva ich na základe odozvy
na známy signál. Z porovnaných dát vyplynie výsledný graf
závislosti množstva odrazených vĺn.
Pre potreby rekonštrukcie a expertnej znaleckej činnosti spojenej
s analýzou nehodových dejov bolo potrebné vyhodnotiť a opätovnou
úpravou figuríny vytvoriť ideálnu figurínu, odpovedajúcu svojimi
odrazovými vlastnosťami vlastnosti ľudského tela. Pre potreby
tejto práce boli stanovené tri základné pozície figuríny, ktoré
museli byť evaluované meraním k následnému použitiu: pozícia
stojacej osoby čelom k radarovému zdroju, bokom a pozícia
osoby stojacej k zdroju chrbtom. Samotné pozície figuríny boli
porovnávané s odrazovým vlastnosťami figuranta. V bežnom
živote sa stretávame s rôznorodosťou dopravných situácií
na základe poveternostných podmienok, ktoré panujú v mieste
dopravných nehôd. Pre potreby tejto práce boli simulované len

Obr. 2 Pohľad do anachoickej miestnosti na Technickej univerzite v Grazi [1].
Figure 2 Anachoic room in Graz university of technology.

1)

Impedance – komplexní veličina charakterizující obvod střídavého
elektrického proudu, popř. mechanický kmitavý obvod.
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Obr. 5 Figurant a figurína v anachoickej miestnosti [1].
Figure 5 Figurant and figurine in anachoic room.

čiernou farbou znázornená závislosť odrazených vĺn v prázdnej
anekdotickej miestnosti. Hranica –90 dB až –100 dB je považovaná
za hranicu nulovú a teda prázdnu miestnosť. Z grafu je zrejmé, že pri
meraniach dochádza k značnej zhode v sile odrazových vlastnosti
figuranta v rôznom stave oblečenia na úrovni cca 50 dB vo
vzdialenosti cca 2,7 m ± 0,2 m. Základným porovnávacím meraním
závislosti oblečenia figuranta vyplynulo, že samotné oblečenie
figuranta nemá zásadný vplyv na intenzitu odrazových vĺn.
Z meraní závislosti na oblečeniu figuranta vyplynulo, že
oblečenie nemá zásadný vplyv na množstvo odrazených vĺn. Pre
potreby ďalších evaluačných meraní figuríny boli jednotlivé pozície
dummy porovnávane s výsledkom meraní figuranta, ktorý mal
oblečene nohavice a tričko – víz obr. 5.

podmienky, ktoré vzniknú za suchého počasia, bez prítomnosti
značnej vlhkosti na oblečení chodca, teda figuríny. Pri meraniach
bolo nutné porovnať vlastnosti figuríny s človekom, ktorý je bez
oblečenia, oblečený čiastočne a oblečený vo viacerých vrstvách,
aby boli zohľadnené všetky možné podmienky sústavy chodec –
auto. Samotné meranie pozostávalo z umiestnenia figuranta alebo
figuríny do anachoickej miestnosti. Na figuranta alebo figurínu
bol nasmerovaný zdroj radarových vĺn a následne bola odčítaná
a uložená na sieťovú jednotku výsledná krivka závislosti vyslaných
a prijatých vĺn v logaritmickej mierke.
Pri porovnávaní reflexných vlastností figuranta v závislosti
na vrstve oblečenia bol figurant umiestnený vo vzdialenosti
cca 2,7 ± 0,2 m od zdroja radarových vĺn. V grafe na obr. 6 je

Obr. 6 Intenzita odrazených vĺn v závislosti na oblečení figuranta a vzdialenosti od radaru [1].
Figure 6 Intensity of radar reflection base on clothes.
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3. MERANIE EXPERIMENTÁLNEJ FIGURÍNY

oblečený v tričku a nohaviciach je vzdialený približne 2,9 m
od zdroja radarových vĺn mal mierne rozpažené ruky a nohy na šírku
ramien. Pozícia figuríny bola približne 3 m od zdroja radarových
vĺn. Figurína mala oblečenú teplákovú súpravu a športovú obuv
a mala mierne rozpažené ruky a nohy na šírku ramien.
Graf na obr. 8 znázorňuje porovnanie prázdnej anachoickej
miestnosti s figurantom, s figurínou pred úpravou a následne
po úpravách. Z grafu je zrejmé, že samotná figurína bez úprav má
cca o 15 dB nižšie hodnoty odrazových vlastností. Po úpravách
figuríny bolo dosiahnuté stotožnenie vlastností na úroveň ľudského
tela. Hodnota cca 50 dB je v zhode s hodnotou figuranta.

Pri samotnom overovaní reflexných vlastnosti bola použitá figurína
chodca vyrobená z molitanu o celkovej váhe cca 5 kg a výške cca
176 cm. Drôtený skelet figuríny umožňoval nastavenie siluety
zodpovedajúcej chodiacemu človeku. Pri meraniach bola samotná
figurína upravovaná pomocou hliníkovej samolepiacej pásky
od spoločnosti 3M. S množstvom pásky nalepenej na figuríne
dochádza k zvyšovaniu počtu odrazených vĺn.
3.1 Odrazové vlastnosti figuríny v čelnom pohľade
Pri vyhodnocovaní odrazových vlastnosti figuríny v čelnom
pohľade bola použitá poloha osoby (pozri figuríny, obr. 7). Figurant

3.2 Odrazové vlastnosti figuríny v bočnom pohľade
Pri vyhodnocovaní odrazových vlastnosti figuríny v bočnom
pohľade bola použitá poloha osoby a figuríny (pozri obr. 9).

Obr. 7 Poloha figuranta a figuríny v miestnosti pri meraní [1].
Figure 7 Position of figurant and figurine during the measurements.

Obr. 9 Poloha figuranta a figuríny v miestnosti pri bočnom meraní [1].
Figure 9 Position of figurant and figurine in side view.

Obr. 8 Intenzita odrazených vĺn a vzdialenosti od radaru neupravenej a upravenej dummy figuríny v čelnom pohľade [1].
Figure 8 Intensity of radar reflection and distance from radar to the base and changed dummy in front view.
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Obr. 10 Intenzita odrazených vĺn a vzdialenosti od radaru neupravenej a upravenej dummy figuríny v bočnom pohľade [1].
Figure 10 Intensity of radar reflection and distance from radar to the base and changed dummy in side view.

po úpravách. Z grafu je zrejmé, že samotná figurína bez úprav má
cca o 15 dB nižšie hodnoty odrazových vlastností. Pri úpravách
figuríny bolo dosiahnuté stotožnenie vlastností na úroveň ľudského
tela. Hodnota cca 55 dB je v zhode pre figuranta a figurínu.

Figurant oblečený v tričku a nohaviciach bol vzdialený približne
2,7 m od zdroja radarových vĺn, ľavú ruku mal zalomenú v paži
a pravú ruku mierne zapaženú. Nohy figuranta boli v polohe
mierneho vykročenia. Pozícia figuríny bola približne 2,8 m
od zdroja radarových vĺn. Figurína mala oblečenú teplákovú
súpravu a športovú obuv.
Graf na obr. 10 znázorňuje porovnanie prázdnej anachoickej
miestnosti s figurantom, s figurínou pred úpravou a následne

3.3 Odrazové vlastnosti figuríny v zadnom pohľade
Pri vyhodnocovaní odrazových vlastnosti figuríny v čelnom
pohľade bola použitá poloha osoby (pozri figuríny na obr. 12).

Obr. 11 Intenzita odrazených vĺn a vzdialenosti od radaru neupravenej a upravenej dummy figuríny v zadnom pohľade [1].
Figure 11 Intensity of radar reflection and distance from radar to the base and changed dummy in back view.
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3M. Pri používaní hliníkovej pásky dochádzalo k zvyšovaniu
a znižovaniu intenzity odrazených radarových vĺn. Po opakovaných
meraniach, skúškach a úpravách dummy figuríny bolo možné
vytvoriť figurínu, ktorá svojím charakterom intenzity odrazených
radarových vĺn odpovedala ľudskej postave. Túto figurínu je možné
použiť pri experimentálnych meraniach s vozidlom osadeným
aktívnym bezpečnostným systémom na rozpoznavanie chodcov.
Na obr. 13a je zobrazená figurína bez úprav a na obr. 13b je
zobrazená figurína s úpravami, ktoré vyplynuli z meraní.
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Obr. 12 Poloha figuranta a figuríny v miestnosti pri zadnom meraní [1].
Figure 12 Position of figurant and figurine in back view.
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Figurant oblečený v tričku a nohaviciach bol vzdialený približne
2,8 m od zdroja radarových vĺn, mal mierne rozpažené ruky a nohy
na šírku ramien. Pozícia figuríny bola približne 3 m od zdroja
radarových vĺn. Figurína mala oblečenú teplákovú súpravu
a športovú obuv, mala taktiež mierne rozpažené ruky a nohy
na šírku ramien.
Graf na obr. 11 znázorňuje porovnanie prázdnej anachoickej
miestnosti s figurantom, s figurínou pred úpravou a následne
po úpravách. Z grafu je zrejmé, že samotná figurína bez úprav má
cca o 10 dB nižšie hodnoty odrazových vlastnosti. Pri úpravách
figuríny bolo dosiahnuté stotožnenie vlastností na úroveň ľudského
tela. Hodnota 55 dB je v zhode pre figuranta a figurínu.
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4. FINALIZOVANÁ PODOBA FIGURÍNY
Po hĺbkovej analýze a merania vykonávaných a v anachoickej
miestnosti bolo možné finalizovať podobu dummy figuríny.
Pri jednotlivých pokusných meraniach dochádzalo k úprave
figuríny pomocou samolepiacej hliníkovej pásky od spoločnosti

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

a)
b)
c)
Obr. 13 a) figurína bez úprav –sériový model; b) figurína po úprave
hliníkovou páskou; c) figurína použitá pri experimentálnych skúškach [1].
Figure 13 a) figurine without changes – serial model; b) figurine changed
with aluminium tape; c) figurine used for testing.
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