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POUŽITIE CDR SYSTÉMU PRI ANALÝZE DOPRAVNÝCH NEHÔD 

USAGE OF CDR SYSTÉM FOR TRAFFIC ACCIDENT ANALYSIS 
Gustáv Kasanický15, Peter Vertaľ 16 

ABSTRAKT: 
V súčasnej dobe prebiehajú v Európe legislatívne a technické prípravy, ktorej majú za 

cieľ stanoviť jasné pravidlá a požiadavky pre OEM spoločností na celoplošné zavedenie 
Event Data Recorder (EDR). To znamená, aké dáta by mali byť uchovávane v airbagovej 
jednotke, aký dlhy úsek a s akou snímacou frekvenciou. Cieľom týchto príprav je vytvoriť 
jasné pravidlá pre výrobcov osobných vozidiel, ktoré by mali vstúpiť do platnosti v roku 2018. 
         Ústav Súdneho Inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline je jednou z priekopníckych 
inštitúcii v Európe, ktorá sa aktívne podieľa na zavádzaní CDR-systému (Crash Data 
Retriever) vo východnej Európe a v krajinách, ktoré používajú slovanský jazyk. Bolo preto 
nutné overiť a preukázať funkčnosť systému v európskych podmienkach. ÚSI ŽU vykonal dva 
verifikovacie crash testy. Testy mali za cieľ preukázať funkčnosť CDR-systému a jeho 
objektivitu. Poznatky z testov a z dvoch reálnych nehôd vozidiel budú prezentované na 
konferencii. 

ABSTRAKT: 

        Currently underway in Europe legislative and technical preparation, which aims to 
establish clear rules and requirements for OEM companies. It means, what data should be 
store in airbag unit, how long and what frequency has to be used for data acquisition. The 
aim is to prepare clear rules for producers, which should enter into force in 2018.  
        Institute of Forensic Engineering of University of Žilina is one of the pathfinder 
institution in the Europe, which is actively involved in the introduction of CDR-system in the 
Eastern Europe and in the countries that use the Slavic languages. It was necessary to verify 
and demonstrate system functionality in the European conditions. The USI ZU carried out two 
vehicle crash tests with car from European distribution. The tests are demonstrating the 
functionality of the CDR-system. The knowledge from tests is going to be used for experts 
training. 
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1 ÚVOD 
Jedným z prvých záznamníkov údajov z riadiacej jednotky (RJ),  používaným v USA už od 
70. rokov, pôvodne určenom k priebežnému záznamu a merania jazdných parametrov, dnes 
predovšetkým na zaznamenanie prevádzkových údajov vozidla z obdobia tesne pred a po 
nehode, je EDR záznamník. Už od r. 2003 je v USA povinne inštalovaný do všetkých nových 
autobusov. Od r. 2006 boli stanovené minimálne požiadavky na zápis EDR dát, ich rozsah a 
hodnoty. A od r. 2014 musí byť EDR povinne inštalované vo všetkých nových vozidlách 
registrovaných v USA. Väčšina jednotiek EDR je priamo zabudovaná v module riadenia 
airbagu (ďalej len ACM). 

1.1 Systémy na vyčítanie nehodových dát z vozidla 

V súčasnosti existujú 3 najpoužívanejšie spôsoby získania dát z RJ, a to pomocou 
štandardných diagnostických nástrojov, systémom CDR (Crash Data Retrieval) a systémom 
GIT Tool co. 

• Načítanie dát pomocou diagnostických prístrojov cez zásuvku OBD / OBD II slúži 
hlavne k servisným činnostiam, ale aj tak možno niektoré uložené dáta využiť na 
analýzu nehôd. U novších vozidiel je určitých typov porúch ku kódu vypísaný aj 
záznam dát o okolnosti vzniku (t.j. freeze frame data). Tieto dáta môžu byť veľmi 
cenným zdrojom informácií, ale bývajú kódované a väčšinou prístupné len výrobcom 
automobilov. 

• Systém CDR umožňuje stiahnutie a dekódovanie uložených dát z ACM. V r. 2000 
vyvinula spoločnosť Vetronix jeho prvý model. Po r. 2004 prešiel vývoj na firmu 
BOSCH. Stiahnutie dát z EDR možno vykonať 2 spôsobmi a to buď pomocou OBD II 
cez port vozidla, alebo priamo z ACM. Získať je možné záznam max. 5s pred a po 
nehode a tieto ostatné  hodnoty: rozdiel rýchlosti v, otáčky motora, stav brzdenia, 
cyklus zapaľovanie v čase zrážky, stav bezpečnostných pásov, stav airbagov. Systém 
je kompatibilný s približne 80% značiek svetových výrobcov osobných automobilov 

• GIT Tool co. umožňuje stiahnutie a dekódovanie uložených dát z ACM. Systém je 
možné použiť len pre vozidlá značiek Hyundai a Kia. Systém bol vyvinutý 
spoločnosťou GIT Tool čo. Stiahnutie dát je možné cez OBD II, alebo priamym 
prepojením s ACM modulom. Podobne ako u CDR systému je možné získať záznam 
max. 5s pred a 2 po nehode a tieto hodnoty: rozdiel rýchlosti v, otáčky motora, stav 
brzdenia, cyklus zapaľovanie v čase zrážky, stav bezpečnostných pásov, stav airbagov. 

Mimo najpoužívanejších systémov sa na svetových trhoch vyskytujú ešte systémy: Systém 
vyvíjaný holandskou políciou a NFI v rámci projektu Crash Cube, systém HITACHI DS 3000 
pre vozidlá zn. Subaru , OTC Tool co. pre vozidlá zn. Mitshubishi.  
Evaluačný crash test  

Ako výhradný zástupca a certifikované školiace stredisko na CDR systém pre Českú 
Republiku a Slovensko vykonal ÚSI ŽU prvý úspešný crash test na evaluáciu a vyhodnotenie 
dát získaných za pomoci CDR systému. Crash test bol vykonaný s vozidlom Chrysler Sebring 
r.v. 2008. Išlo o vozidlo americkej výroby. EDR dáta sú v dnešnej dobe v amerických 
vozidlách bežne uchovávane. Následná sekvencia obrázkov zobrazuje samotný náraz vozidla 
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do tuhej bariéry. Vozidlo Sebring bolo  pomocou systému kladiek a ťažného lana roztiahnuté 
na rýchlosť jazdy cca 53 km/h. Celková váha betónových blokov bola cca 10 ton. 
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Obr. 1 – Sekvencia nárazu vozidla do bariéry 
Fig. 1 – Sequence of car crash to the barrier 

Po samotnom crash teste došlo k priamemu vyčítaniu dát cez OBD zásuvku s využitím CDR  
systému. Samotné vyčítanie dát prebehlo bez technických problémov. Vozidlo bolo  
rozťahované z pokoja na rýchlosť jazdy cca 53 km/h. 
Po úspešnom vyčítaní dát bolo zrejmé, že priebeh rýchlosti  vozidla pred zrážkou zodpovedá 
skutočnej rýchlosti. Kontrola  rýchlosti  v závislosti na svetelnej bráne a po odčítaní rýchlosti 
z mierky na vozidle potvrdila zhodu. Vozidlo sa pohybovalo v čase zrážky  rýchlosťou 53 
km/h. V zázname  dát je uchovaný v predmetnom prípade aj crash pulz, ktorý trval cca 50 ms. 
Vozidlo pri samotnom teste nemalo naštartovaný motor. Z toho vyplýva aj záver, že ak 
vozidlo stoji niekde odstavené a ma zapnutý kľúč  v zapaľovaní, tak pri následnom náraze do 
tohoto vozidla dôjde k uchovaniu dát vo vozidle. 
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Obr. 1 – Impulz v priebehu nárazu do bariéry 

Fig. 1 – Crash impulse 

 
Obr. 1 – Priebeh rýchlosti vozidla Chrysler pred nárazom 

Fig. 1 –  Velocity of the car before the crash 
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1.2 Reálna dopravná nehoda Amerického vozidla v Českej republike 

ÚSI ŽU sa ako prvý ústav na území Českej a Slovenskej republiky zaoberá dopravnou 
nehodou vozidla, z ktorého bolo možné za pomoci CDR systému vyčítať  dáta po nehode. 
Predmetná dopravná nehoda je ešte v štádiu šetrenia. Je však  možné k nej uviesť  niekoľko 
základných faktov. 

• Išlo sa o dopravnú nehodu zrážky dvoch osobných vozidiel 
• Vozidlo Chrysler prešlo  do jazdného pruhu vozidla Škoda 
• Rýchlosť jazdy vozidla Chrysler bola cca 98 km/h 

 
Obr. 1 – Plán MDN 

Fig. 1 – Scene of the accident 

 Na vozidle Škoda došlo k totálnemu poškodeniu  prednej a ľavej strany vozidla. 
Vozidlo Škoda  po zrážke rotovalo proti smeru hodinových ručičiek a ostalo stáť v oblasti 
krajnice a zvodidiel. 

  
Obr. 1 – Poškodenie vozidla Škoda 

Fig. 1 – Škoda damages 
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Obr. 1 – Poškodenie vozidla Chrysler 

Fig. 1 – Chrysler damages 
 Po úspešnej komunikácii medzi CDR systémom a ACM  jednotkou bolo možné 
z pamäti jednotky vyčítať dáta uložené v čase dopravnej nehody. Keďže znalecký posudok 
nebol v predmetnej veci ešte odovzdaný, nebudú podrobne popísané všetky technické údaje 
zistené za pomoci CDR systému. V tabuľkách nižšie je len uvedené, ktoré dáta boli uložené a 
vyčítané. 

Medzi dáta, ktoré bolo možné vyčítať z jednotky, o.i. patrili: 

 
Obr. 1 – Dáta z ACM  

Fig. 1 – Data from ACM 

 



ExFoS - Expert Forensic Science 

XXIV. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství 

Brno 2015 

 55 

 

 

 
Obr. 1 – Dáta z ACM 

Fig. 1 –Data from ACM 
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1.3 Odolnosť systému EDR 

Samotný obal ACM modulu môže byť vyrobený  buď z hliníkových zliatin alebo z plastu. 
Vplyvom zrážky môže dôjsť v rôznych prípadoch k poškodeniu obalu a aj samotnej pamäte 
ACM modulu. Na obr.1 je zobrazené vozidlo, ktoré vplyvnom zrážky začalo horieť. Pri 
následnej obhliadke vozidla v garážach MV bolo možné z totálne zničeného vozidla vybrať 
ACM modul.  

  
Obr. 1 – Poškodenie vozidla 
Fig. 1 – Damage of the car 

ACM modul bol značne zničený ako povrchovo tak aj vo vnútri obalu. Na obr. je znázornené 
šípkou umiestnenie pamäte ACM. V tejto pamäti sú uchovávané dáta z prípadnej 
zaznamenanej udalosti (eventu). Pamäť bola z poškodeného modulu vybratá  pod odborným 
dohľadom a vsadená do novej jednotky ACM. 

  
Obr. 1 – Poškodený modul a pamäť osadená v novej jednotke 

Fig. 1 – Damaged module and memory reassemble at new ACM 
Po osadení a oživení jednotky ACM bolo možné z predmetnej pamäti za pomoci CDR 
systému vyčítať dáta zaznamenané v pamäti. Na obr.  vidíme prehľadný graf zaznamenaných 
hodnôt cca 4 s pred zrážkou  

 
 Obr. 1 – Dáta z poškodenej jednotky ACM 

Fig. 1 – Data from damaged ACM  

2 ZÁVER 
CDR systém je plnohodnotným nástrojom pre prácu polície, znalcov a kriminalistických 
oddelení. V celku jednoduchou obsluhou je možné veľmi efektívne získať dáta zaznamenané 
vo vozidle pred zrážkou a samotný crash pulz. Metóda bola overená základným crash testom 
tak, aby boli vyčítane dáta evaluované. Budúcnosť analýzy dopravných nehôd bude spočívať 
pravé v používaní CDR systému a správnom vyhodnocovaní technických podkladov 
získaných z pamäte airbagovej jednotky. Samotná pamäť dokáže odolať  aj veľkým 
poškodeniam alebo požiaru vo vozidle. Pri poškodených jednotkách je potrebné pristupovať 
k opatrnej manipulácii s pamäťou. Certifikovaní partneri v Nemecku vedia z poškodenej 
jednotky vybrať funkčnú pamäť a znovu zakomponovať do novej jednotky, ktorá umožní 
vyčítanie dát.  
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Podľa posledných správ bude v roku 2020 povinnosťou všetkých automobiliek vybaviť EDR 
modul s podporou CDR systému pre všetky osobné vozidla. Európsky parlament rokuje 
o povinných základných požiadavkách na uchovávanie  dát pre výrobcov automobilov. 


