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1.2 Konstrukce vlastního měřícího systému 

Pro účely vykonání pokusu byl k dispozici simulátor nárazu od organizace 

Verkehrswacht Dortmund, u kterého byla dříve naměřena nejkratší doba trvání 

nárazu a tím nejvyšší zpomalení sestavy sedadla. Doraz je proveden na tomto 

simulátoru nárazu pomocí osmi válcových gumových nárazníků, které saně 

prudce zabrzdí při nárazu na příčnou traverzu rámu (viz. OBR. 1-1 a OBR. 1-2).  

 
Obr. 1-1: Simulátor nárazu organizace Verkehrswacht Dortmund 

 
Obr. 1-2: Původní uspořádání dorazu normálního simulátoru nárazu 



 
  5   Simulátor nárazu - současné zkoumání biomechanického zatížení 

Aby byl průběh impulzu rázové síly přizpůsoben nárazu osobního vozidla, byla 

doba kolize prodloužena, tzn. zabrzdění saní muselo být vykonáno na větší 

dráze, čímž se současně snížilo zpomalení. K tomuto účelu byly doplněny dva 

pryžové nárazníky a také kvádr EPP (měkčený polypropylen). Tento materiál, 

který byl použit jako reverzibilní nárazník, disponuje požadovanými tlumícími 

vlastnostmi. Modifikovaný doraz je znázorněn na OBR. 1-3. Vzhledem 

ke změněné charakteristice nárazu došlo také k poněkud nižším změnám 

rychlosti, poněvadž tento lépe tlumící doraz způsobuje v průběhu nárazu 

nepatrně nižší pružnost nárazu. Toto se projevuje tak, že saně s tlumícím 

členem se méně odráží po nárazu směrem dozadu. Podstatné výsledky 

z provedených měření jsou uvedeny v TAB. 1-1.  
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Osoba  Saně (x) 198,3 0,02 12,9 29,6 0,10 10,5    

I. Hrudník (x) 20,0 0,09  32,2 0,09     

 Hlava (x) 30,5 0,12  23,8 0,21     

Osoba  Saně  167,7 0,02 12,1 30,1 0,10 10,8    

II. Hrudník (x) 15,3 0,13  15,3 0,13     

 Hlava (x) 27,4 0,11  17,5 0,20     

Osoba Saně (x) 175,5 0,02 12,6 30,8 0,10 11,3 26,2 0,11 12,1 

III. Hrudník (x) 33,6 0,08  30,3 0,11  16,9 0,17  

 Hlava (x) 29,4 0,15  15,7 0,29  11,8 0,33  

Osoba  Saně (x) 194,5 0,02 12,6 29,7 0,10 11,0    

IV. Hrudník (x) 41,2 0,08  43,8 0,08     

 Hlava (x) 37,7 0,14  35,6 0,16     

Osoba  Saně (x) 182,6 0,02 13,2 31,4 0,10 11,5    

V. Hrudník (x) 32,3 0,10  27,1 0,14     

 Hlava (x) 24,3 0,25  20,1 0,32     

Tab. 1-1: Naměřené hodnoty 

Celkem bylo provedeno 11 zkoušek, z toho vždy 5 zkoušek oběma variantami 

typu nárazu a pro srovnání byl proveden jeden náraz osobního vozidla 

do bariéry. Změny rychlosti způsobené nárazem se pohybovaly mezi 10,5 

až 13,2 (km/h). 

Byla použita videokamera se snímací frekvencí 100 Hz, která sloužila 

při zkouškách k registraci průběhu pohybů, kde se ukázalo, že průběhy pohybů 

jsou tak dlouhé (tzv. časově „roztahané“), že také s použitím nižší snímací 

frekvence kamery bylo možno získat dobrý záznam pohybů. Současně byla 

zaznamenána zrychlení hrudníku a hlavy testované osoby a kromě toho bylo 

zaznamenáno zpomalení saní s pomocí transientenrekordéru. Tento přístroj 
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pracuje se specifickou pamětí, tak aby mohly být zaznamenány naměřené 

hodnoty k spuštění určité velmi rychle probíhající události (náběh zrychlení). 

Duplicitně bylo měřeno zpomalení saní také s pomocí UDS 

(Unfalldatenspeicher), kdy toto zařízení našlo uplatnění také při prvním 

zkoumání - viz. literatura [1]. 

 
Obr. 1-3: Uspořádání dorazu u upraveného simulátoru nárazu 

1.3 Výsledky zkoušek 

V diagramu na OBR. 1-4 jsou znázorněny 3 různé průběhy zrychlení. Přitom 

se jedná u tenké přerušované čáry o průběh zrychlení normálních saní (pozn. 

překladatele: v OBR. 1-4 se nenachází žádná přerušovaná čára). Silná 

přerušovaná čára popisuje průběh zrychlení upravených saní (viz. OBR. 1-3). 

Zde činila doba trvání rázu od 0,1 vteřiny výše. Pro srovnání popisuje protažená 

čára průběh zrychlení při nárazu osobního vozidla do pevné bariéry. Zde byla 

zaznamenána doba trvání rázu od 0,11 vteřiny výše. Kolizí vyvolaná změna 

rychlosti, která na dobrovolníky působila, ležela mezi 12,6 (km/h) – (normální 

saně) a 11,3 (km/h) pro upravené saně. U osobního vozidla byla kolizí vyvolaná 

změna rychlostí naměřena v hodnotě 12,1 (km/h). Střední zpomalení 

upravených saní a také osobního vozidla při nárazu leželo ve srovnatelné oblasti 

okolo 30 (m.s
-2

). U upravených saní činila konkrétně tato hodnota 30,8 (m.s
-2

) 

a u osobního vozidla 29,5 (m.s
-2

). V extrémním protikladu k tomu bylo 

u normálních saní zaznamenáno střední zpomalení okolo 175,5 (m.s
-2

). 


