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0.1 Instalace programu I - E 2000 

 

 

Po kopírování složky I - E 2000 z instalační diskety do kořenového adresáře 

(například C:\I-E2000) „vytáhneme“ zástupce souboru „neho.exe“ na plochu 

(Windows). Tento úkon standardně provedeme tak, že klikneme pravým tlačítkem 

do plochy - postupně zvolíme „Nový objekt“ -  „Zástupce“ -  „Procházet“, 

vybereme "C:\I-E2000\neho.exe" - „Další“, pojmenujeme soubor neho.exe 

například „Impulz Expert 2000“ - „Dokončit“.  

Nyní můžeme přiřadit zástupci programu I - E na ploše ikonu : Pravým tlačítkem 

klikneme na ikonu Impulz Expert 2000 na ploše, zvolíme „Vlastnosti“ - 

„Program“ - „Změnit ikonu“ - „Procházet“, dole v okně „Soubory typu“ 

změníme na „Všechny soubory“ a nalezneme cestu k “C:\I-E2000\Iexpert.ico“. 

Stiskneme tlačítko „Otevřít“. Po dvojím potvrzení „OK“ se ikona přiřadí k 

zástupci „Neho.exe“ na ploše.        
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0.2 Superstručný návod k použití programu 

 

Tato kapitola je určena pro ty, kteří nechtějí číst dlouhé manuály, ale místo toho 

intuitivně sami zkouší, co Impulz Expert 2000 dovede. Obsahuje tedy jen 

nejnutnější základní informace k používání programu. Vlastní podrobný manuál (v 

dalších kapitolách) je potom možno účelově využívat pro vyhledávání konkrétních 

informací, kde již samotná intuice případně nepostačuje.  

Můžeme nyní do programu I - E společně dosazovat vstupní údaje dle obrázků v 

podrobné části manuálu (obrázky č. 6, 9, 10, (11), 13, 11). Také lze využít soubor 

„example.imp“ na instalační disketě, který odpovídá v manuálu postupně 

probíranému příkladu po provedené optimalizaci řešení střetu vozidel.       

 

• Nejprve je třeba vyplnit všechny údaje o vozidlech a pohybu před střetem (tedy 

všechna pole na záložkách „Voz 1“a „Voz 2“). Teprve potom se objeví 

všechny ostatní záložky a jsou přístupny všechny funkce programu. Většinu 

parametrů lze přibližně nastavit posouváním indikačních poloh vozidel po 

grafické ploše pomocí myši. Úhlovou rychlost je třeba dosazovat v netradiční 

jednotce (stupeň / m).  

• V záložce DRHI je třeba dosadit údaje o směru, rychlosti a úhlové rychlosti 

vozidel po střetu. V levém poli je vždy střední hodnota a v pravém poli rozsah 

(plus – mínus). Úhlovou rychlost je třeba dosazovat v jednotkách (stupeň / m).  

• Po editaci údajů v záložce „Ráz“ zkusme nahoře v záložce „Konkrétní“ 

přepnout na „Skluz možný“, uchopit fialový impulz myší a „osahávat“ okraje 

všech vytvořených ploch. Tyto plochy odpovídají splnění určitých podmínek 

zadaných v záložkách „DRHI, Ráz“. O tom je možno se přesvědčit 

porovnáním číselných údajů v těchto záložkách s odpovídajícími údaji v 

záložce „Konkrétní“. Splnění či nesplnění podmínek je také signalizováno 

stavovými indikátory v záložce „Konkrétní“ (žluté šipky nahoru a dolů a 

zelené fajfky, které odpovídají splnění určité podmínky). Po přiblížení se myši 
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k určitému objektu se na informačním řádku zobrazí příslušná informace o 

objektu.  

• Po přepnutí do záložky „Ladění“ a editaci vstupních údajů dochází k 

„putování“ ploch a křivek. Hledáme takovou polohu pro plochy, kdy dojde 

k současnému překrytí všech „závazných ploch“ – současnému splnění 

požadovaných podmínek pro střet.  

• Po přepnutí do záložky „Konkrétní“ umístíme myší fialový impulz kamkoli do 

společné průsečné oblasti ploch a máme splněny pro daný střet všechny 

požadavky. 

• Vpravo nahoře v záložce „Konkrétní“ se nachází tlačítko pro provedení 

kinematické simulace (situace těsně před a po střetu).  

• Pokud je fialový impulz kdekoli ve fialové elipse, střet je řešen jako ráz se 

skluzem a program dopočítá po zadání např.  „k = 0,05“ v okně „Konkrétní“ 

další rázové údaje (tření + normála). Pomocí těchto údajů je možno v jiných 

programech dovozený fialový impulz zrekonstruovat. 

 

 

1.0 Základní  pojednání k problematice 

     

1.1 Současný stav 

 

V současné době jsou při řešení klasického střetu vozidel v ČR běžně používány 2 

základní koncepce: 

• Klasické ortodoxní řešení (DRHI, MDRHI, DRRHI), které má výhodu v tom, že 

je budováno dobře kontrolovatelným postupem. Nevýhodou tohoto systému 

řešení je zejména aplikace jen některých dostupných fyzikálních podmínek pro 

řešení střetu (zejména kontaktní podmínky v bodu rázu a pasívního 

energetického řešení). Další nevýhodou jsou vznikající nepřesnosti při zadávání 

vstupních hodnot (např. pro konstrukci DRHI). Při ortodoxním řešení je 

zpravidla jízdní dynamika vozidel (změna rychlosti a směru vozidla při smyku 
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apod.) velmi zjednodušeně nahrazována triviálními matematickými modely či 

ne vždy korektními technickými předpoklady (postřetový pohyb těžiště vozidla 

po přímce ....).  

• Kudlich - Slibarův model řešení rázu je z hlediska aplikace fyzikálních 

podmínek komplexní - tento model řešení rázu je využíván v běžných 

analytických programech (dále jen jiné programy) pro rekonstrukci dopravních 

nehod. Vlastní aplikace či neaplikace jízdní dynamiky vozidel není přímo 

vázána na použitý systém řešení střetu vozidel, ale při dopředném systému 

odvíjení nehodového děje, lze v jiných programech poměrně korektně řešit i 

složitější nehodové děje - například několikanásobné rázy se zohledněním 

jízdní dynamiky vozidel v průběhu celého nehodového děje. Tento systém 

řešení nehodového děje je po dynamické stránce velmi precizní, problémem je 

však zdlouhavost a chaotičnost postupu při hledání řešení. V žádném případě 

nejde o chaotičnost dosažených výsledků řešení, ale o chaotičnost cesty, kterou 

musí znalec v jiných programech projít, aby nakonec dosáhnul souladu 

provedené simulace s reálnými stopami v místě dopravní nehody. Slepé uličky, 

bloudění a značné množství planých pokusů pro nalezení korektního řešení jsou 

spíše pravidlem než vyjímkou. Problém je přirozeně v tom, že dynamická úloha 

- analýza nehodového děje je na vstupu i výstupu multiveličinovým problémem. 

Hledání složité rovnováhy mezi veličinami pomocí „nastřelování“ množství 

vstupních údajů vyžaduje rozsáhlé odborné znalosti, technický cit a přirozeně 

také trpělivost. 

 

 

1.2  Podrobněji k metodice hledání řešení v jiných programech - příměr 

 

Pokud uživatel jiných programů mění jednotlivé vstupní údaje, tak se koncový bod 

vypočítaného impulzu pohybuje po složitých křivkách. Program I - E umí tyto 

křivky zobrazit (elipsa skluzu, třecí úsečka, třecí „oko“ .....) a tím velmi pomáhá 

uživateli v orientaci „co se stane když ....“. Uživatelé jiných programů se mohou 
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snadno přesvědčit (např. přiložením pravítka na monitor počítače), že pokud je 

provedena při určité konfiguraci vstupních hodnot například jen změna tření v 

bodu dotyku „µµµµ“, potom se koncový bod impulzu pohybuje „po přímce“. 

Analogicky při změně jiných parametrů dochází k pohybu koncového bodu 

vektoru impulzu po příslušných křivkách (elipsy, kružnice či speciální křivky). Při 

„nastřelování“ vstupních údajů se uživatel jiných programů pohybuje s impulzem 

po ploše z bodu do bodu po různých křivkách a hledá trpělivě pro impulz správnou 

polohu. Tento typ putování impulzu je chaotický - jako námořník na obrázku „A“, 

který hledá metodou pokusů a omylů v blízkosti pobřeží zakopaný poklad (viz 

obrázek níže). Na obrázku „B“ má námořník k dispozici plánek, schopnost v tomto 

plánku číst a není potom problém dané místo proměřit a následně poklad 

jednoduše vykopat. V obou případech „A, B“ je tedy poklad nalezen, ale v případě 

„A“ námořník vyvinul větší úsilí, než bylo nezbytně nutné.          
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2.0 Obecně k programu Impulz Expert 2000 

  

2.1 K aplikaci fyzikálních podmínek v programu I - E + vymezení použitelnosti 

  

Přístup k řešení v programu I - E usiluje o metodický průlom v hledání řešení 

střetu vozidel. Lze v něm použít všechny v současnosti běžně dostupné fyzikální 

podmínky pro kalibraci řešení střetu - včetně dotykových a energetických 

podmínek.  
V programu I - E je z praktických důvodů užit model řešení rázu dvourozměrný 

(dále jen 2D), který zobrazuje veličiny v rovině „x. y“ (elipsy, přímky). Při 

prostorovém řešení rázu (dále jen 3D) bylo nutno v programu I - E zobrazovat 3D 

objekty - jako například elipsoidy namísto elips, roviny namísto přímek ..... 

Provedení řešení střetu v I - E ve 2D systému není zásadním nedostatkem, jelikož 

u běžných dopravních nehod se při rázu fyzikální veličiny zcela dominantně 

realizují v rovině x - y. Kromě toho není vždy jednoduché určit výšku bodu rázu 

vozidel a zejména odklon roviny rázu od roviny kolmé na půdorysnu (úhel „ψψψψ“). 

V první verzi programu I - E není zatím zapracován modul jízdní dynamiky. 

Autoři programu mají zařazen modul jízdní dynamiky v pracovní verzi programu I 

- E Dynamics, který se dosud připravuje. Verze I - E Dynamics již byla 

představena na XI. konferenci absoluventů studia technického znalectví v Brně 

1/2002.  

Program I - E má omezené možnosti při řešení složitých úloh jako například 

vícenásobné rázy, byť principielně toto v programu v rámci několika současně 

zpracovávaných projektů lze (je to však složitý a nepříliš přehledný postup). 

Dynamicky složité úlohy (převracení vozidel, pohyb ve svahu, problematika 

přípojných vozidel ... ) lze v programu I - E řešit jen přibližně (linearizace, 

interpolace, zanedbání .....). 

Znalec při používání programu I - E vůči jiným programům získá metodické užitky 

při hledání řešení výměnou za určitá dynamická zjednodušení úlohy. 

 



 

8 

 

2.2 Stručně k filozofii práce s programem Impulz Expert 2000 

 

Při zcela triviálních zásazích do vstupních hodnot se řešení střetu v I - E graficky 

zobrazuje a buduje přímo před očima. Uživatel například pozná již po velmi krátké 

době ladění v jakých poměrně úzkých intervalech se musí pohybovat střetové 

rychlosti vozidel, aby vznikly dané stopy v místě dopravní nehody (dále jen MDN). 

Také je poměrně snadné v krátké době rozpoznat, zda je daný střet odladitelný jako 

ráz se skluzem, bez skluzu či je třeba střet řešit jako průraz deformačních zón 

(záporný koeficient restituce). 

Poznámka :   Program I - E dokonce dopočítá i velikost tohoto záporného 

koeficientu restituce (v praxi úspěšně ověřeno). Toto je výhodné zejména v 

případech, kdy znalec nemá k dispozici kvalitní fotografie deformačních zón 

vozidel (noční fotografování, vozidlo v konečné poloze na střeše, více nárazů do 

jednoho místa na vozidle .....)   

Diskrétně či v mezích technicky přijatelných hodnot jsou zadávány do programu 

vstupní údaje (EES, směry pohybu vozidel po střetu, rozsah rychlostí vozidel po 

střetu, rozsah velikosti koeficientu restituce .....) dle stop v MDN. Pokud není 

možno kterýkoli z těchto vstupních údajů odečíst, dovodit, vypočítat či odhadnout, 

tak program I - E automaticky uvažuje všechny přípustné hodnoty nezadaných 

veličin (úhel 0 - 360 stupňů, deformační energie Edef ≥ 0). Popsaná vlastnost 

neplatí pro základní vstupní údaje o vozidlech, jako rozměry, hmotnost atd. 

Zadáním vstupních údajů se uživatel vlastně vyjádří k tomu, jaké všechny 

podmínky má nalezené řešení střetu současně splňovat. 

Systém hledání řešení střetu v programu I - E odpovídá zpětnému odvíjení 

nehodového děje. Výsledkem řešení jsou tedy údaje o situaci těsně před střetem.   

 

Zadané dílčí podmínky pro daný střet (diskrétní hodnoty či rozsahy fyzikálních 

veličin) - představují matematicky vypočítané plochy a křivky - které se ihned 

zobrazují jako množiny poloh („konce“) vektoru impulzu (elipsy, hyperboly, 
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kružnice, přímky ....). Na obrazovce je tedy okamžitě indikováno různými 

matematickými plochami a čarami, zda pro aktuální konfiguraci vstupních hodnot 

lze nalézt společnou průsečnou část všech těchto ploch. Kterýkoli impulz, jehož 

koncový bod se nachází (kdekoli) v této společné průsečné oblasti je potom 

schopen současně zabezpečit všechny „požadavky“ uživatele. 

• Pokud se plochy a křivky vzájemně alespoň v určité oblasti překrývají, je tato 

oblast průniku množinou možných poloh hledaného vektoru impulzu, kdy střet 

splňuje pro tuto množinu impulzů požadavky uživatele programu. 

• Pokud se plochy vzájemně nepřekrývají je možno v programu I - E velmi 

pružně a dokonce kontinuálně pro více veličin současně optimalizovat jejich 

nastavení. Pro tuto aktuální konfiguraci vstupních hodnot ihned následuje 

odezva, kdy také plochy a křivky na obrazovce „kontinuálně“ ve směru x - y 

„putují“. Putují tak dlouho až znalec triviální a přitom cílenou analytickou 

optimalizací vstupních hodnot nalezne společnou průsečnou plochu, jak je 

popsáno výše. 

 

Uživatel si může zachovat analytický vhled pro hledání daného řešení, i když se 

řešení střetu v této fázi omezuje zejména na zkoumání zákonitostí ohledně pohybu 

určitých ploch a křivek po obrazovce monitoru. Potom je třeba pomocí myši 

uchopit (fialový) impulz a „natáhnout“ jej kamkoli do společné průsečné oblasti - 

tím je jedno z množiny možných řešení střetu určeno. Program I - E toto nastavené 

řešení ihned propočítá a výsledky zobrazí v okně „Konkrétní“. Výstupní veličiny 

(směry a rychlosti vozidel po střetu, EES .....) musí potom principiálně splňovat 

znalcem předem zadaná technická kritéria. Nakonec je možné pro nalezené řešení 

kinematicky odvíjet pohyb vozidel před střetem i po střetu (v čase). 

 

Uživatel programu I - E je již při dosazování vstupních hodnot odborně velmi 

aktivní ve vymezování přesnosti dosazovaných údajů, provádění odhadů (EES, 

směry pohybu vozidel po střetu s korekcí o jízdní dynamiku) a provádění 

podpůrných výpočtů (přibližný propočet rychlostí výběhů vozidel po rázu, 
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propočet či odhad postřetových úhlových rychlostí  ....). Proto tedy hledání řešení 

podmínek střetu v I - E není jen pasívní manipulací s plochami a křivkami (viz 

výše), ale uživatel musí přiměřeně rozumět technickým souvislostem při tomto 

způsobu hledání řešení. Například při primárním chybném úsudku o směru 

výběhu jednoho z vozidel (jízdní dynamika) vznikne problém správně rozpoznat a 

včas korigovat primárně dosazený pochybný údaj, resp. je třeba aby uživatel 

obezřetněji stanovil meze v kterých lze tento vstupní údaj korektně odhadnout 

(zpětná vazba).  

 

Uživatel může zcela libovolně v průběhu práce s programem I - E volit, které 

plochy, křivky, vozidla a stopy se mají či nemají zobrazit. Kromě toho je program 

vybaven tzv. informačním řádkem, na kterém se zobrazuje technická legenda (i s 

číselnými údaji) o kterémkoli objektu, ke kterému se uživatel přiblíží myší. U 

vozidel i vypočítaných matematických ploch lze nezávisle měnit měřítka 

zobrazení. Přehlednost zobrazení četných objektů na monitoru má tedy uživatel 

zcela pod kontrolou. I - E je vytvořen tak, že až na drobné vyjímky (zadávání 

hmotností .....) je možno v programu se všemi objekty pracovat a tyto editovat jen 

pomocí myši. Stejně tak je možno program I - E kompletně ovládat jen pomocí 

klávesnice. Nakonec lze přirozeně dané řešení vytisknout - program I - E je i v 

otázce prezentace řešení nezávislým expertním programem. 

     

 

2.3 Požadavky na výpočetní techniku 

 

Při kontinuálním zadávání parametrů probíhají velmi náročné výpočty tvaru a 

rozsahů zobrazovaných částí ploch a křivek. Například jedním tahem myší lze 

kontinuálně - s minimálním krokem měnit současně předstřetové rychlosti obou 

vozidel - počítač je přitom silně zahlcen zpracovávanými daty. Má - li mít 

„putování“ těchto ploch a křivek alespoň částečně kontinuální charakter je třeba 
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použít PC s uvedenými minimálními parametry : procesor s taktovací frekvencí 

400 MHz, 128 MB RAM. 

Program I - E bude správně počítat i na řádově pomalejším počítači (např. PC 386 

40 MHz, 1 MB RAM - v praxi odzkoušeno), ale s určitostí lze predikovat alespoň 

částečnou ztrátu vjemu uživatele o kontinuálním putování ploch a křivek, což bylo 

jedním z vedlejších cílů pro dosažení efektivní práce s programem. Znalec tím, že 

soustředěně sleduje směr a dynamiku putování jednotlivých ploch po svých 

aktivních zásazích do konfigurace vstupních hodnot, je totiž schopen velmi 

efektivně nalézt geometrické souvislosti, vedoucí relativně snadno k nalezení 

řešení. Na pomalém počítači dochází k trhanému pohybu vypočítaných ploch či 

dokonce velmi pomalému překreslování ploch po zásahu do vstupních hodnot 

(např. 1 - 5 sec). Tím tedy uživatel přichází o důležitou informaci - vnímání 

dynamiky + směru putování ploch a křivek. 

Pro lepší přehled o zobrazovaných objektech v I - E je vhodné používat monitor 

od 15 “ výše. 

 

 

2.4  Přezkoušení správnosti funkce I - E + praktické zkušenosti 

 

Praktické přezkoušení výpočtů prováděných v programu I - E provedl pan ing. 

Zdeněk Mrázek se zcela pozitivním výsledkem. Toto přezkoušení bylo provedeno 

pro 10 nehodových dějů předtím řešených v jiných programech („examples jiných 

programů“). Vlastní použitá metodika a výsledky zkoumání jsou obsahem 

závěrečné práce pana ing. Zdeňka Mrázka na ÚSI v Brně - viz literatura /6/ (kap. 

4.0).  

Řešení reálných střetů vozidel nalezená v programu I - E byla opakovaně 

přezkoušena autorem tohoto manuálu pomocí jiných programů. Program je také v 

současnosti (květen 2002) používán při řešení střetů vozidel ve znaleckém ústavu 

ADN Konzult, Praha panem ing. Jindřichem Šachlem, CSc.  
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Autor tohoto manuálu pravidelně využívá program I - E zejména pro základní 

„předladění“ nehodového děje, kdy poté jsou získané údaje v I - E dosazeny do 

některého z jiných programů. Program I - E je totiž schopen pro dovozenou polohu 

impulzu dopočítat údaje pro rázovou konstrukci tohoto impulzu - jako tření v bodu 

dotyku „µµµµ“, nastavení normály „n“, koeficient restituce „k“. V jiných programech 

se poté dosazením těchto vstupních údajů, předstřetových rychlostí vozidel atd. 

.......  podaří dovozený impulz zrekonstruovat a po zohlednění jízdní dynamiky 

vozidel se zpravidla podaří řešení v jiných programech na několik jen velmi málo 

„pokusů“ precizně doladit. Přiblížení se správnému řešení je při použití I - E i přes 

již popsaná dynamická zjednodušení poměrně velmi dobré. Tím se tedy při práci v 

jiných programech velmi zúží meze, ve kterých lze řešení nalézt (např. 

předstřetová rychlost vozidla „1“ se musí pohybovat od 74 do 78 km/h, tření v 

bodu dotyku musí být kolem „µµµµ = 0,48“, vozidlo „2“ musí být stočeno před střetem 

cca 7 - 9 stupňů od podélné osy vozovky ....)  

           

 

3.0  Struktura menu a vlastní ovládání programu Impulz Expert 2000 

 

3.1 Názvosloví, základní uspořádání obrazovky, první kroky   

 

Jednotlivé objekty na základní obrazovce jsou označeny čísly v žlutém kruhu (1, 2 

... viz obr. 1). V následujícím textu autor manuálu bude využívat těchto číslic a pod 

označením (Bod 1, Bod 2 ......) bude takto lokalizované objekty popisovat a 

vysvětlovat jejich funkci. Způsob manipulace s vozidly je popsán v rámci Bodu č. 

11.  Je obvykle velmi efektivní uvedené informace ihned v programu I - E 

prakticky vyzkoušet.      
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Obr. 1 - Základní uspořádání obrazovky 

 

Bod 1 : Plocha zobrazení - na této ploše se zobrazují vozidla, stopy, křivky a 

plochy. Licenční texty a údaje o tvůrcích programu jsou zobrazeny jen do doby než 

uživatel provede změnu údaje v kterémkoli editačním poli, či uchopí myší 

posuvník (viz Bod 2). 

 

Bod 2 : Posuvník (rolovatka, scrollbar) - uchopením myší lze posouvat 

zobrazovaný výřez na „ploše zobrazení (1)“, kliknutím do barevného pole vedle 

posuvníku se posuvník přesune k příslušnému okraji (o „stránku“). Pokud je 

posuvník aktivní, změní se jeho barva na červenou. Aktivní posuvník potom lze 

ovládat i z klávesnice (pomocí šipek - jemný posun, pomocí PgDn a PgUp - posun 

o stránku). 
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Bod 3 : Měřítko vozidel - v příslušném editačním poli lze numericky zadávat 

(nezávisle na měřítku zobrazení vypočtených ploch a křivek) měřítko zobrazení 

vozidel a stop. Při použití symbolů lupy (plus - mínus) se toto měřítko mění po 

větších celočíselných krocích (5, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 500 .......). 

 

Bod 4 : Měřítko impulzů - v příslušném editačním poli lze nezávisle numericky 

zadávat měřítko zobrazení vypočítaných křivek a ploch, které představují množiny 

poloh impulzu s určitými vlastnostmi (viz kap. 2.2). Při použití symbolů lupy (plus 

- mínus) se toto měřítko mění v krocích, jak je uvedeno u Bodu „3“. Jednotkou 

tohoto zobrazení je přirozeně (N * s). 

 

Bod 5 : Práce se soubory - soubory vytvořené v programu I - E 2000 mají příponu 

„imp“. Práce s otevíráním a ukládáním souborů je analogická práci s jinými PC 

programy (viz obr. 2). Soubor lze otevřít dvojím poklepem na jeho jméno v okně 

„Otevřít soubor :“, dvojím poklepem na položku „Nahoru“ se lze v okně klasicky 

pohybovat mezi jednotlivými úrovněmi adresářů, podadresářů apod. Ve spodní 

části oken „Otevřít soubor“ a „Zapsat do souboru“ je uvedena cesta do aktuálně 

zobrazeného obsahu adresáře. Soubory lze v oknech třídit například podle jména a 

času vytvoření. 
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Obr. 2 - Schematické znázornění práce se soubory 

 

Pokud uživatel hodlá po předchozí editaci souboru tento uložit pod stejným 

jménem, program I - E chrání uživatele před nechtěným přepsáním původního 

souboru standartním dotazem : 

 

 

 

Obr. 3 - Ochrana před nechtěným přepsáním původního souboru 

 

Bod 6 : Globální zobrazení - představuje 6 přepínačů (Vozidla, Stopy, DRHI, 

Skluz, Energie, Konkrétní). Potvrzení těchto 6 polí přepínačů myší („fajfka“ v 

zeleném poli) má za následek zobrazení předmětných objektů (vozidla, plochy, 

křivky ... ). Druhým kliknutím na tato potvrzovací pole budou tato pole 

nevysvícena a analogicky dojde k potlačení zobrazení předmětných objektů. Slovo 
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„globální“ v daném případě znamená, že jsou zobrazovány či je potlačováno 

zobrazení celé skupiny objektů - například konstrukce jednotlivých typů 

matematických ploch jako celek (kompletní DRHI, kompletní křivky vyjadřující 

vznik deformační energie ......) či vozidla samotná, stopy vozidel. Jelikož uživatel 

ještě zatím nezadal v programu vstupní údaje pro výpočet jakýchkoli objektů, je 

možno zatím vyzkoušet jen funkci prvního přepínače („Vozidla“).  

  

Bod 7 : Záložky - program je vybaven celkem 7 záložkami (Vozidlo 1, Vozidlo 2, 

Ladění, DRHI, Ráz, Konkrétní, Tisk). Při spuštění programu se však záměrně 

zobrazí jen 2 záložky (Voz 1 a Voz 2). Program totiž čeká na zadání všech 

základních údajů o vozidlech, jejich předpokládaném pohybu, poloze bodu rázu 

..... Teprve po dosazení známých a odhadnutých veličin (první přiblížení) v oknech 

(Voz 1 a Voz 2) dojde k zobrazení dalších záložek (Ladění, DRHI, Ráz, Konkrétní, 

Tisk). 

Po kliknutí na kteroukoli z těchto záložek se vpravo vedle „plochy zobrazení (1)“ 

zobrazí tělo záložek, které je vybaveno nejen editačními poli, ale také přepínači, x 

- y posuvníky, běžnými posuvníky, indikačními poli, tlačítky apod. Vlastní práce s 

konkrétními záložkami bude podrobně vysvětlena v kapitole 3.3. 

Pokud uživatel pohybem myši na ploše zobrazení klikne na určitý objekt (vozidlo, 

normála, impulz - „Konkrétní“) potom se program I - E automaticky přepne přesně 

na tu záložku, kde lze předmětný objekt numericky editovat.   

 

Bod 8 : Informační řádek - po přiblížení se myší ke kterémukoli objektu na 

„ploše zobrazení (1)“ se na informačním řádku zobrazí pojmenování předmětného 

objektu, název či číselný parametr předmětné veličiny (viz příklady na obr. 4). 

Pokud uživatel provádí pomocí myši měření v „ploše zobrazení (1)“ potom se na 

informačním řádku zobrazí polární údaje o odměřeném úseku (viz podrobně Bod 

9).  

 



 

17 

 

Obr. 4 - Příklady informací uváděných na informačním řádku 

 

3.2  Podrobný popis možností ovládání programu pomocí myši a klávesnice 

 

• Z klávesnice je samozřejmě možné editovat aktivní editační pole. Dále je 

možno přepínat mezi jednotlivými záložkami po stisku příslušného prvního 

(červeného) symbolu názvu záložky (Ladění, DRHI, Ráz, Konkrétní, Tisk),. 

Také je možno popsaným způsobem aktivovat tlačítka (Nový, Soubor, Otevři, 

Exit, Ulož, Výsledky, Souřadnice ......)  Přepínat tyto záložky je možné i pomocí 

šipek na klávesnici (pokud je některá ze záložek aktivní). Pokud byla naposledy 

aktivní jedna z položek „globálního zobrazení (6)“, potom je možno 

horizontálně přepínat mezi těmito položkami také pomocí šipek na klávesnici. 

Pokud je aktivní kterýkoli z posuvníků (jednoduchý i „x - y“) - lze s těmito 

posuvníky opět manipulovat pomocí šipek na klávesnici. Dále je možné se 

pomocí tlačítka tabelátoru posouvat mezi jednotlivými prvky bloku, který je 

aktivní (tělo záložky, globální zobrazení, tlačítka). Funkce kláves PgDn a PgUp 

je vysvětlena v rámci Bodu 2. 

• Velmi důležitou funkcí klávesnice je editace numerických hodnot v editačních 

polích. Po „nakliknutí se“ myší do určitého editačního pole si uživatel vybere 

pomocí horizontálních šipek klávesnice jednu číslici z hodnoty celého čísla  

(jeden řád) a pomocí vertikálních šipek klávesnice lze toto číslo (zvoleného 

řádu) zvyšovat či snižovat (dále jen „modelování šipkami“). Funkce je 

universální v celém programu I - E a lze vřele doporučit její používání. Příklad : 

Pokud potřebujeme jednu cifru zvětšit o jedničku, pak na tuto cifru nastavíme 

kurzor a stiskneme klávesu "šipka nahoru". Takže například je-li původní 

hodnota délky vozidla 4050 mm a na druhé cifře zleva stiskneme šipku nahoru 

dostaneme 4150 mm, pokud vzápětí stiskneme dvakrát šipku dolu dostaneme 
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postupně 4050 (po prvním stisku) a 3950 (po druhém stisku). Po každém stisku 

se přepočítávají všechny hodnoty (jako bychom vždy stiskli klávesu "ENTER") a 

můžeme si všimnout, že při stisku kláves nahoru a dolů se skutečně červené 

vozidlo na grafické ploše prodlužuje nebo zkracuje. 

• Levé tlačítko myši je v programu I - E klasicky výkonné. Pomocí tlačítka je 

možno zaktivnit editační pole, aktivovat přepínače, ovládat posuvníky a 

tlačítka. Levým tlačítkem lze zasahovat aktivně do „plochy zobrazení (1)“. Tím 

lze posouvat a natáčet vozidla, přemisťovat bod rázu, manipulovat s impulzem 

a nastavením normály dotyku (viz Bod 11). 

• Pravé tlačítko myši lze až na jednu vyjímku v programu I - E používat namísto 

tlačítka levého (viz podrobně výše). Tou vyjímkou je funkce pravého tlačítka v 

„ploše zobrazení (1)“. Po nakliknutí pravého tlačítka do plochy zobrazení se 

zobrazí paleta různých funkcí myši (tlačítka 9, 10, 11, 12 na obr. 5). 

  

 

 

 Obr. 5 - Paleta různých funkcí myši 

  

 Bod 9 : Po stisku tlačítka č. 9 levým tlačítkem myši se aktivuje možnost měření 

vzdáleností a úhlů v “ploše zobrazení (1)“. Na této ploše se ukáže symbol 

trojúhelníkového pravítka. Kliknutím do plochy a tažením myši je možno 

odměřit vzdálenost a úhel mezi kterýmikoli objekty, či body na „ploše 

zobrazení (1)“. Měření mají význam zejména při ustavování vozidel do střetové 

pozice, měření směru trajektorie stop v určitém místě ..... Znalec má například 

proměřeno deformační překrytí vozidel, hloubku deformací apod. a rád by si na 

„ploše zobrazení (1)“ ověřil správnost usazení vozidel. Při prostém pohybu 

kurzoru po „ploše zobrazení (1)“ bez stisku levého tlačítka myši se na 

informačním řádku pouze zobrazují polární souřadnice polohy kurzoru v 

globálním souřadném systému. 
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 Bod 10 : Po stisku tlačítka č. 10 levým tlačítkem myši se aktivuje možnost 

posunu určitého bodu na “ploše zobrazení (1)“ do jiného libovolného bodu této 

plochy. Uživatel naklikne určitý bod plochy zatáhne ho myší na jiný bod této 

plochy, uvolní levé tlačítko a tímto dojde k požadovanému posunutí zobrazení 

všech objektů na „ploše zobrazení (1)“. 

  

 Bod 11 : Po stisku tlačítka č. 11 levým tlačítkem myši se aktivuje možnost 

manipulace s objekty na „ploše zobrazení (1)“ - vozidla, impulz, normála. Při 

této aktivaci se po přiblížení myši do oblasti střechy vozidel aktivuje indikace 

přemístění vozidla a při přiblížení kurzoru do oblasti zádi či přídi vozidla se 

aktivuje indikace natočení vozidla (viz obr. 5). Pokud uživatel současně stiskne 

při přiblížení myši na vozidlo klávesu „SHIFT“ - bude možno vozidlo pouze 

přesouvat a nikoli natáčet i když se kurzor bude nacházet kdekoli na vozidle. 

Analogicky při stisku klávesy „CTRL“ bude možno vozidlo pouze natáčet. 

Funkce obou kláves lze využít spíše vyjímečně - zejména v případech 

„nahuštění“ jiných objektů do blízkosti půdorysu vozidel.     

 Manipulace s bodem rázu se indikuje křížkem (viz obr. 5). Dále je příslušnými 

symboly indikována manipulace s vektorem impulzu „Konkrétní“ a vektorem 

nastavení normály (viz dále). Toto tlačítko č. 11 je standartně aktivní při 

spuštění programu. Uživatel by při použití tlačítek (9, 10, 12) neměl 

zapomenout po dokončení příslušných operací zaktivnit opět tlačítko č. 11. 

  

 Bod 12 : Po stisku tlačítka č. 12 levým tlačítkem myši se aktivuje možnost 

vycentrování zobrazených objektů na „ploše zobrazení (1)“. Může se stát, že při 

práci s měřítky a vypočítanými plochami má uživatel objekty na „ploše 

zobrazení (1)“ zobrazeny různě excetricky, část objektů je mimo obrazovku 

apod. Při stisku tohoto tlačítka se posune bod rázu přesně doprostřed „plochy 

zobrazení (1)“. 
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3.3  Technicko - uživatelský výklad pro práci se záložkami 

 

3.3.1 Záložka vozidlo (Voz 1 a Voz 2)  

 

Záložky Voz 1 a Voz 2 slouží k editaci základních vstupních hodnot ohledně 

předstřetového stavu vozidel. V těchto záložkách se zadávají nejen vlastní 

geometrické a technické parametry vozidel, ale současně v prvním přiblížení je 

třeba definovat střetovou pozici vozidel, hloubku deformačních vniknutí a 

překrytí, směry pohybu vozidel před střetem, polohu bodu rázu, předstřetové 

translační a úhlové rychlosti.     
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Obr. 6 - Záložky pro editaci údajů o vozidlech a jejich pohybu před střetem 

 

Bod 13 : V tomto editačním poli je možno zadat označení vozidel - tedy editovat 

přednastavené názvy vozidel „Voz 1 a Voz 2“. Po ukončení editace v těchto polích 

budou příslušnými jmény vozidel přejmenovány obě záložky. Pokud bude název 

delší než 10 znaků bude vozidlo v programu dále označováno jen těmito prvními 

10 znaky. V případě, že bude označeno vozidlo dvouslovným názvem (například 

Renault Clio) program bude dále pracovat jen s prvním slovem tohoto názvu - 
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tedy v tomto případě „Renault“. Pro tiskové výstupy bude použit celý název 

vozidla „Renault Clio“. 

 

Bod 14 : V těchto 6 editačních polích je nutno zadat základní geometrické údaje 

definující vozidla. Údaje jsou uváděny v milimetrech. Program I - E 2000 v této 

první verzi není vybaven vlastní databankou údajů o vozidlech ani propojením na 

určitou stávající databanku vozidel. Základní údaje o vozidlech je tedy třeba zatím 

čerpat z jiných zdrojů - například databank jiných programů. Význam jednotlivých 

6 položek vyplývá z ikon umístěných vlevo vedle editačních polí. Tedy postupně : 

• Délka vozidla 

• Rozvor náprav vozidla 

• Přední převis (vzdálenost mezi přídí vozidla a přední nápravou) 

• Šířka vozidla 

• Rozchod kol (uvažován totožný pro obě nápravy) 

• Poloha těžiště vůči přídi vozidla (je součtem předního převisu a standartně v 

„nehodářských“ databankách uváděného údaje o vzdálenosti mezi přední 

nápravou vozidla a těžištěm vozidla). Tento údaj například prázdného vozidla Š 

Favorit činí 710 + 952 = 1662 mm a u prázdného vozidla Š Octavia 1,6 ... 74 

kW  914 + 1082 = 1996 mm. Pokud je vozidlo výrazněji nesymetricky zatíženo, 

měl by uživatel manuálně provést poměrně triviální statický propočet skutečné 

polohy těžiště zatíženého vozidla a tento údaj do programu dosadit. Pokud to 

charakter úlohy a zkušenosti uživatele dovolí, často lze namísto provedení 

tohoto statického propočtu použít kvalifikovaný odhad.  

 

Pokud je editováno těchto 6 položek pod bodem č. 14 - editované vozidlo 

přirozeně ihned reaguje na „ploše zobrazení“ na tyto zásahy do geometrie vozidla. 

Doporučujeme prakticky vyzkoušet při editaci rozměrů vozidel funkci 

„modelování šipkami“ - viz kap. 3.2.     

Bod 15 : V levém editačním poli je třeba dosadit reálnou hmotnost vozidla (tedy 

přirozeně včetně hmotnosti náplní, posádky a zatížení přepravovaným nákladem). 
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Vpravo se nachází editační pole pro dosazení hodnoty „momentu setrvačnosti“ 

vozidla kolem svislé osy „z“. Je třeba dosadit údaj odpovídající reálně zatíženému 

vozidlu (analogicky jako u hmotnosti). Uživatel má v zásadě dvě možnosti, jak 

pole editovat. 

1. Můžeme dosadit do tohoto pole údaj po provedení „ručního“ propočtu tohoto 

parametru či odečtení tohoto údaje z jiného programu. 

2. Pokud stiskneme tlačítko „Z toho vyplývá => “ umístěným mezi oběma 

editačními poli, potom program I - E vypočítá moment setrvačnosti a zedituje sám 

dle obecně uznávaného vztahu pro osobní vozidla (Jz = 0,1269 * m * R * L). 

Pokud řešíme střet nákladního vozidla či jiného speciálního vozidla, je lépe zjistit 

či vypočítat příslušný moment setrvačnosti a tento dosadit.   

Pokud již byl jedním z obou způsobů editován údaj o momentu setrvačnosti, a 

uživatel se až poté z určitého důvodu rozhodne přepsat údaj o hmotnosti - program 

I - E nebude již reagovat na stisk tlačítka „Z toho vyplývá =>“ a údaj o momentu 

setrvačnosti tedy nebude přepsán. Aby bylo možno hmotnost sekundárně editovat a 

moment setrvačnosti znovu pomocí I - E vypočítat, je třeba nejprve pomocí 

klávesnicového tlačítka „Delete“ obsah editačního pole momentu setrvačnosti celý 

smazat. To je pojistka, aby se nemohlo stát, že si náhodným stiskem tlačítka "=>" 

přemažeme hodnotu momentu setrvačnosti, kterou jsme vypočetli jiným způsobem 

(např. s ohledem na rozmístění zavazadel). 

   

Bod 16 : Program I - E umožňuje poměrně velmi přirozeně a precizně zadávat 

polohu bodu rázu na vozidlech. Počátek nezávislých lokálních souřadných systémů 

pro definici polohy bodu rázu se nachází uprostřed přídě příslušného vozidla a 

polohu bodu rázu je nutno editovat v centimetrech. Poloha bodu rázu příslušného 

vozidla je v předozadním směru zastoupena symbolem „x“ a v příčném směru 

symbolem „y“ (viz obr. 7). Pro nezávislou editaci polohy bodu rázu u obou vozidel 

- musí být přepínač „posouvat bod rázu (19)“ v poloze „vypnuto“.  Uživatel tedy 

může kombinovat naměřené údaje a odhady deformací vozidel s vizuálním 

náhledem na okamžitou odezvu na provedenou akci v „ploše zobrazení (1)“. Při 



 

24 

tomto ustavování polohy bodu rázu je velmi užitečná funkce „modelování 

šipkami“ (viz kap. 3.2) - viz také související bod č. 19. 

 

  

 

Obr. 7 - Lokální souřadný systém vozidla pro definici bodu rázu 

 

Bod 17 : Pomocí těchto čtyř editačních polí je možno definovat pohybový stav 

vozidel před střetem. Význam jednotlivých 4 položek vyplývá z ikon umístěných 

vlevo vedle editačních polí. Tedy postupně : 

 

  

Obr. 8 - Používaný souřadný systém 

 

• Natočení vozidla v globálním kartézském souřadném systému (x - vpravo, y - 

nahoru, úhly od kladné poloosy „x“ proti směru chodu hodinových ručiček). 

Tedy bez ohledu na případný smyk vozidla těsně před střetem (kdy příď vozidla 

není natočena do směru pohybu) je třeba ve stupních zadat natočení příslušného 

vozidla. Natočení odpovídá orientaci polopřímky vedené z těžiště vozidla 

středem přídě příslušného vozidla. Velmi pozitivní je otáčení se vozidel kolem 

bodu rázu - uživatel tedy při optimalizaci řešení pootáčí vozidla, aniž by 

negativním způsobem zasáhnul do již dříve nezávisle přednastaveného 



 

25 

deformačního překrytí vozidel ve střetové pozici (jak je tomu u jiných 

programů).   

• Úhel smyku vozidla (také „Schwimmwinkel“, „Měnicí úhel“ či „Plovoucí 

úhel“) vyjadřuje ve stupních odchylku směru pohybu vozidla těsně před střetem 

vůči natočení přídě vozidla ve střetové pozici. Pokud vozidlo těsně před střetem 

nebylo ve smyku, nejelo „pozadu“ či neprovádělo výraznější vyhýbání lze do 

tohoto editačního pole dosadit nulovou hodnotu ( = 0). Při velmi razantním - ale 

ještě stabilním vyhýbání dosahuje úhel smyku maximálně kolem 5 - 7 °. Při 

stabilním vyhýbání se směr okamžitého pohybu těžiště přirozeně opožďuje za 

okamžitým natočením přídě. Orientace kladného úhlu smyku vyplývá jak z 

příslušné ikony v programu I - E tak z obr. 8. 

• Rychlost vozidla - do tohoto editačního pole uživatel dosazuje údaj o rychlosti 

vozidla těsně před střetem v (km/h). Tak jako u předchozích dvou položek 

postačuje poměrně hrubý primární odhad hodnoty předstřetové rychlosti. 

• Úhlová rychlost - pokud vozidlo rotovalo již před střetem či provádělo razantní 

vyhnutí - měl by v tomto editačním poli být zadán pro toto vozidlo nenulový 

údaj o úhlové rychlosti. Velmi často postačuje uvažovat předstřetovou úhlovou 

rychlost vozidla jako nulovou či zcela minimální velikosti. Pozor : Jednotka 

této úhlové rychlosti je poměrně nestandartní (stupeň / metr). Autoři 

programu volili záměrně tento nezvyklý typ jednotky, aby bylo možno v 

souladu s filozofií programu I - E odhadnout úhlovou rychlost vozidla (zejména 

po střetu) přímo ze stop v MDN. Nebylo by totiž metodicky vhodné, aby bylo 

nutno k určení klasické úhlové rychlosti (stupeň / s) použít příslušný odhad 

translační rychlosti vozidla. Translační rychlost vozidla teprve hledáme s 

pomocí programu I - E a při zadávání vstupních údajů ji zatím neznáme. Proto 

bylo nutno definovat úhlovou rychlost tak, aby byla nezávislá na translační 

rychlosti vozidla. Teoretický rozbor zavedení této jednotky je poměrně složitý a 

v případě zájmu je třeba odkazujeme na literaturu č. /4/ - kap. 3.2.4.4.2 (kap. 

4.0). Pro praktického uživatele programu I - E však pro určení (odhad) velikosti 

této modifikované úhlové rychlosti (stupeň / metr) lze uvést tento jednoduchý 
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příklad : Pokud zjistíme, že se vozidlo na dráze 5 metrů pootočilo o 30 stupňů, 

potom modifikovaná úhlová rychlost bude činit 30 / 5 = 6 (stupeň / m). Odhad 

této modifikované úhlové rychlosti lze relativně velmi snadno provést, zejména 

v případě, že vzniknou během nehodového děje smykové stopy, či je zřejmé, že 

vozidlo například po primárním střetu sekundárně narazilo po 6 metrech 

postřetového pohybu zádí do jiného objektu ...... Pokud vozidlo rotovalo 

poměrně dlouho, je třeba uvážit i časový průběh (nekonstantnost) úhlové 

rychlosti vozidla na této dráze tak, aby znalec určil dle požadavku úhlovou 

rychlost vozidla skutečně těsně před střetem či po střetu, jak je toto principiálně 

pro řešení střetu žádoucí (tedy opět je ideální mít přesně zdokumentovaný profil 

stop - zejména v úseku krátce po střetu). Zavedená modifikovaná úhlová 

rychlost (stupeň / m) je potom méně abstraktní a tedy uživatelsky přijatelnější, 

než klasicky definovaná úhlová rychlost (stupeň / s). Znaménko úhlové 

rychlosti rotace opět akceptuje kartézský souřadný systém. Pod údajem 

modifikované úhlové rychlosti (stupeň / m) se nachází dopočtený údaj o 

klasické úhlové rychlosti (stupeň / s) - viz obr. 6. 

    

 Po editaci bodů 14, 15, 16 a natočení vozidla ve střetové pozici vzniknou za 

reálným vozidlem stopy (trajektorie před střetem) a také indikační poloha tohoto 

vozidla ve stavu 0,2 vteřiny před střetem. Při numerické editaci čtyř položek bodu 

17 indikační poloha znázorňuje polohu vozidla při kinematické akceptaci zadaných 

vstupních údajů v čase 0,2 s před rázem (při nezadání se u 2. a 4. parametru 

uvažuje „zatím“ nulová hodnota a u 3. parametru rychlost 80 km/h). Indikační 

polohy vozidel napomáhají uživateli intuitivně se orientovat v souřadném systému 

a také psychologicky je tento „zpětnovazební“ stav velmi pozitivní. Indikační 

poloha však není pouze pasívní polohou, která znázorňuje pozici vozidla 0,2 s před 

střetem. Již po editaci natočení vozidla ve střetové pozici můžeme tuto indikační 

polohu vozidla uchopit myší a přemístit ji do určitého místa. Tento úkon je 

reciproční - tedy posunutím těžiště indikační polohy vozidla na ploše zobrazení se 

automaticky dopočítají u 2. a 3. položky bodu 17 odpovídající numerické údaje o 
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úhlu smyku a rychlosti příslušného vozidla. Klasickým pootočením indikační 

polohy vozidla lze podobným způsobem editovat úhlovou rychlost vozidla před 

střetem (4. položka bodu č. 17). 

 Pokud pootočíme myší indikační polohu vozidla například o 500 stupňů potom 

bude program akceptovat skutečně pootočení v hodnotě 500 stupňů a nikoli 500 - 

360 = 140 stupňů.  

 Program I - E kinematicky dopočítá stopy jednotlivých kol vozidla mezi reálné 

vozidlo a jeho indikační polohu. 

  

 Bod 18 : Pomocí tří přepínačů je možno nastavit „dílčí zobrazení“. Dílčí 

zobrazení potlačují zobrazení jednotlivých dílčích prvků určitého typu zobrazení 

objektů či konstrukcí, což v programu I - E platí universálně. Pokud potlačíme 

zobrazení vozidel v globálních zobrazeních (bod 6), dojde k potlačení zobrazení 

všech vozidel (tedy včetně například indikačních poloh obou vozidel), při vypínání 

„dílčích zobrazení“ budou vypnuta jen jednotlivá vozidla dle konkrétního výběru 

(tedy například jen indikační poloha vozidla „1“ před střetem). 

 Pomocí vypnutí 1. položky dojde ke skrytí příslušného vozidla ve střetové 

poloze, pomocí 2. položky ke skrytí stop (délka stop odpovídá 1 sekundě pohybu) a 

pomocí 3. položky ke skrytí indikační polohy vozidla „0,2 s před střetem“. 

Praktický význam má vypínání 2. a 3. položky poté, kdy jsou již kompletně 

editovány záložky obou vozidel. V opačném případě může být později zobrazení 

objektů na ploše zobrazení (1) nepřehledné.    

  

Bod 19 : Pokud uživatel považuje oblast deformačního průniku vozidel za 

konstantní (alespoň v této fázi prvního přiblížení) - tedy jako by vozidla byla 

pozičně „svařena“ v jeden celek - potom je možno manipulovat čistě s polohou 

bodu rázu v oblasti daného deformačního průniku vozidel. Pro tento účel je 

program vybaven přepínačem „19“. Při jeho zaktivnění a numerické editaci 

kterékoli z položek „16“ program „sváže“ posun obou vozidel ve střetové pozici 

tak, aby docházelo pouze k posouvání bodu rázu ve stávající společné deformační 
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zóně vozidel. Pro pochopení je vhodné tuto funkci prakticky vyzkoušet společně s 

využitím funkce „modelování šipkami“ - kap. 3.2.   

 

 Bod 20 : Pokud klikneme myší na kterékoli pole (bod 20) - symbol myši se 

přeškrtne červeným křížkem. Tím se aktivuje tzv. „blokační funkce“ (vyskytuje se 

i jinde v programu). Užitím „blokační funkce“ se zablokuje při tažení myši 

možnost nechtěné změny číselné hodnoty odpovídajícího objektu na ploše 

zobrazení. 

 Příklad : Pokud například zaktivníme blokační funkci pouze u rychlosti a poté 

budeme manipulovat myší s indikační polohou vozidla 0,2 s před střetem - bude se 

vozidlo pohybovat jen po kružnici (musí být principiálně zachována konstantní 

rychlost vozidla před střetem). Analogicky dalšími postupnými aktivacemi 

blokační funkce u položek (bodu 17) lze docílit postupné a zákonité omezování 

možností manipulace s vozidlem pomocí myši až po jeho úplné „zamrznutí“. 

  

  

 3.3.2 Záložka DRHI 

  

 Tato záložka slouží k zadání směru, rychlosti a rotace vozidel po střetu. 

Hodnoty je možno zadávat v mezích technicky přijatelných hodnot, případně 

mohou některé zcela chybět. Program I - E ihned znázorní na „ploše zobrazení“ 

příslušné matematické plochy a křivky podobně jako tomu je u metody Rhomboid 

- Schnitt. Význam křivek spočívá v tom, že pokud se koncový bod vektoru 

impulzu nachází kdekoli na křivce (množina bodů), potom řešení přesně splňuje 

příslušnou podmínku, kterou křivka na ploše impulzu zastupuje. Pokud uživatel 

zadává vstupní hodnoty v mezích technicky přijatelných hodnot (od - do), potom 

množinou pro splnění určité fyzikální podmínky není jedna křivka, ale plocha mezi 

dvěma křivkami. Jednotkou modifikované úhlové rychlosti je (stupeň / m), proto 

grafickým znázorněním zadaných modifikovaných úhlových rychlostí na ploše 

impulzu jsou hyperboly. 
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• V praxi znalec odečítá směr pohybu vozidel po střetu z plánku MDN s korekcí 

o vliv jízdní dynamiky vozidel tak, aby získal reálné postřetové údaje.  

• Postřetovou rychlost vozidel by měl znalec klasicky vypočítat z dráhy, kterou 

vozidlo ujelo po střetu do konečné polohy či do místa dalšího nárazu. Pro odhad 

brzdného zpomalení je přirozeně důležité, zda řidič po střetu byl schopen dále 

vozidlo brzdit a jak bylo vozidlo v průběhu postřetové rotace postupně natáčeno 

vůči okamžitému směru pohybu. 

• Modifikovanou úhlovou rychlost lze přibližně odhadnout ze stop v MDN. 

Pokud si nejsme odhadem jisti - můžeme zvolit široké meze dosazovaných 

hodnot, či nemusíme tento údaj editovat vůbec (to platí obecně i pro jiné 

vstupní údaje). Řešení se ovšem „ochudí“ o jedno z určujících (upřesňujících) 

kritérií. Metodika určování modifikované úhlové rychlosti je uvedena pod 

bodem č. 17 v kap. 3.3.1.     

    

   

  

 Obr. 9 - Záložka pro zadávání postřetových údajů (směr, rychlost, rotace)  

 Editační pole na záložce jsou umístěna ve dvou sloupcích. V levém sloupci se 

nacházejí střední hodnoty jednotlivých parametrů (viz. obr. 9). V pravém poli je 

možno editovat šířku tolerančního intervalu (±). Fyzikální jednotka tohoto rozsahu 

(znak „± ∆∆∆∆“) je vždy stejná jako jednotka veličiny vlevo. Uživatel editací tohoto 

rozsahu pružně vyjadřuje, dle svých zkušeností a technického citu, u konkrétního 

nehodového děje meze, v jakých je schopen kterýkoli vstupní údaj odečíst, 

odhadnout či vypočítat. Obdobně lze dosadit vstupní údaje pro „zelené“ vozidlo. 
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 Bod 21 : V levém editačním poli můžeme zadat postřetový směr pohybu 

vozidla Renault (stupeň) a v pravém editačním poli odhad rozsahu této veličiny. 

  

 Bod 22 : V levém editačním poli můžeme zadat postřetovou rychlost vozidla 

Renault (km/h) a v pravém editačním poli odhad rozsahu veličiny. 

  

 Bod 23 : V levém editačním poli můžeme zadat postřetovou modifikovanou 

úhlovou rychlost vozidla Renault (stupeň / m) a v pravém editačním poli odhad 

rozsahu veličiny. 

  

 Bod 24 : Program umožňuje znázornit jakoukoli jednotlivou křivku 

odpovídající řešení DRHI (stačí zaktivnit dílčí zobrazení u směru a rychlosti po 

střetu). Aby však autoři uživatele programu ochránili před vytvořením množství 

nepříliš přehledných křivek již u samotného DRHI - rozhodli se změnit základní 

přednastavení zobrazení tak, aby byly kumulovány křivky (M)DRHI do ploch - tak 

jako tomu je u metody Rhomboid - Schnitt. Konkrétně : program I - E je 

přednastaven tak, že u křivek odpovídajících postřetovému směru a rychlosti 

každého vozidla je zobrazena jen plocha, která je ohraničena 4 vzájemnými 

průsečíky těchto křivek (2 soustředné kružnice a 2 různoběžné přímky procházející 

středem těchto kružnic). Celá konstrukce (M)DRHI je zastoupena v programu I - E 

dvěma plochami - pro každé vozidlo jednou plochou. V případě zájmu o 

algoritmus zobrazení křivek DRHI je třeba odkázat na literaturu č. /4/ - kap. 

3.2.4.2 a kap. 3.2.4.3 (kap. 4.0). Dílčí zobrazení postřetových úhlových rychlostí 

pouze umožňuje zobrazit či nezobrazit konkrétně vypočítané křivky (hyperboly). 

  

 Bod 25 : Tyto 3 blokační funkce jsou využitelné při práci s indikačními 

polohami vozidel 0,2 s po střetu. Zobrazení indikačních poloh vozidel 0,2 sec po 

střetu provedeme potvrzením přepínače dílčího zobrazení „Stopy“ dole na záložce 

„DRHI“.  Vlastní způsob práce s blokační funkcí je podrobně vysvětlen v rámci 

bodu 20. 
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 Vysvětlující komentář k principu funkce programu s praktickým příkladem 

  Nyní předběhněme postupný výklad - uložme si nejprve rozpracovaný stav a 

přeskočme až do záložky „Konkrétní“. Nahoře v této záložce přepněme přepínač 

na „Skluz možný“ - uchopme myší konec fialového impulzu a přikládejme jej 

doprostřed ploch, mimo plochy, na okraje čar, na okraje hyperbol rotací apod.  

Můžeme si všimnout, že pokud se impulz nachází například kdekoli v zelené 

barevné ploše - jsou splněny pro tuto polohu impulzu „Konkrétní“ námi zadané 

parametry postřetového směru a rychlosti zeleného vozidla v okně DRHI. To je 

indikováno u vypočítaných údajů pro konkrétní impulz příslušnými žlutými 

šipkami („je dosud menší než dolní mez intervalu“, „již je větší než horní mez 

intervalu“, zelená „fajfka“ signalizuje, že daný parametr je v rámci požadovaného 

intervalu).  

 Poté se můžeme ještě přepnout do záložky „Ladění“, kde manipulací s křížem 

rychlostí vozidel před střetem, natočením červeného vozidla před střetem a 

případně dalšími ladicími prvky si můžeme dopředu vyzkoušet „putování“ ploch 

pro dosažení jejich překrytí. Po dosažení překrytí ploch (nalezení řešení) se 

můžeme vrátit do okna „Konkrétní“, uchopit myší impulz a natáhnout ho do 

průsečíku ploch. Nyní jsou splněny podmínky pro obě plochy DRHI současně, 

proto se také „zelené fajfky“ nacházejí u všech směrů i rychlostí po rázu. Stiskem 

přepínače „Bez skluzu“ impulz částečně odskočí z původně editované polohy a 

můžeme se zamýšlet nad tím, zda dle deformací na vozidlech, stop v MDN a 

„putování ploch“ je reálné, aby střet byl odladitelný jako ráz bez skluzu či ráz se 

skluzem (bude vysvětleno až u bodu 34). 

  

  

 3.3.3 Záložka Ráz 

        

 Již editací několika vstupních hodnot v předchozí záložce (DRHI) můžeme 

zadat klasické stopy z MDN a dle těchto stop úlohu nezávisle kalibrovat (tedy 
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zcela bez ohledu například na EES, koeficient restituce, geometrii dotyku .....). 

Pokud se tedy rozhodneme, že nebudeme používat rázové výpočty střetu (Kudlich 

- Slibarův model rázu), program I - E je liberální v tom, že nevyžaduje pro rázové 

řešení odpovídající vstupní hodnoty (tření, normála ....). Přidáváním dalších 

fyzikálních podmínek v záložce „Ráz“ však úlohu dále záměrně pasivně 

přeurčujeme a na ploše impulzu vznikne více „závazných“ fyzikálních ploch a 

křivek pro celkovou kalibraci řešení. Tímto postupem se snižuje riziko 

nesprávného řešení střetu s ohledem na nesprávně odečtené stopy v MDN a 

případně jejich nesprávnou matematickou materializaci (podpůrné výpočty znalce 

....). 

  

  

 

 

 Obr. 10 - Záložka pro zadávání rázových údajů (def. energie, podmínky dotyku) 
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  Bod 26 : Do levého a pravého editačního pole můžeme zadat meze koeficientu 

restituce (je bezrozměrný). 

 Koeficient restituce se u běžných střetů vozidel pohybuje mezi 0,02 - 0,4 

(nejčastěji kolem 0,1). Při destrukčních střetech s výraznými EES, výraznou 

změnou rychlosti (čelní střety, těžká či smrtelná zranění posádky .... ) by se 

koeficient restituce měl pohybovat výrazně v dolní části výše uvedeného intervalu 

(cca kolem 0,05). 

 Naopak při nárazech, kdy na vozidlech nejsou patrna téměř žádná poškození 

(např. nárazník na nárazník u novějších vozidel) má takový střet obvykle 

nezanedbatelně elastické vlastnosti a lze primárně uvažovat s koeficientem 

restituce přes 0,3. 

 Pokud dojde k totálnímu zaklínění vozidel krátce po rázu (např. najetí osobního 

vozidla pod vozidlo nákladní .... ) je nutno principiálně používat nulový koeficient 

restituce (totální vyrovnání dotykových rychlostí). 

 V případě, že dojde k průrazu deformačních zón vozidel, lze použít i záporný 

koeficient restituce od (-1 do 0). K tomuto průrazu dojde občas například při 

„odpárání blatníku vozidla“, či při zcela destrukčním typu nárazu, kdy nedojde k 

ukončení komprese vyrovnáním dotykových rychlostí vozidel - ale vozidla po 

totální destrukci deformačních zón částečně pokračují ve svém původním pohybu. 

Tím má impulz (bez „klasického“ skluzu) nominální směr jako impulz bez skluzu, 

ale jen určitou část své velikosti (vozidla nebyla dostatečně tuhá na to, aby se mohl 

realizovat impulz bez skluzu 100 % velikosti). Zjednodušeně řečeno velikost tohoto 

impulzu bez skluzu lze u průrazů lineárně snížit volbou záporného koeficientu 

restituce, kdy se impulz lineárně mění od nuly (pro k = -1) až do maxima (pro k 

= 0). Lineárnost dokonce platí i pro rázy se skluzem, ale problematika přesahuje 

rámec tohoto manuálu. Program sice umožňuje tuto problematiku řešit, avšak je 

lepší, aby si uživatel nastudoval odbornou literaturu a naučil se nejprve precizně 

používat program I - E.standardním způsobem. 
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 Bod 27 : Do levého a pravého editačního pole může uživatel zadat meze polohy 

normály dotyku (kartézský souřadný systém ve stupních). Normála dotyku je 

přímka kolmá na rovinu rázu (resp. ve 2D je kolmá na přímku rázu). 

 Pokud dojde objektivně k rázu bez skluzu nemá žádný praktický smysl tento 

parametr zadávat, protože ráz bez skluzu není funkcí normály dotyku. 

 Pokud u střetu dojde ke skluzu deformačních zón a rozhodneme se zadat tento 

parametr, musíme odhadnout v jakém - tento směr je přímkou rázu. Úhel této 

přímky rázu se měří v globálním souřadném systému od směru osy „x“ (viz. obr. 

8).  Poté postačuje ke směru přímky rázu přičíst ± 90 stupňů a získáme údaj pro 

zadání směru normály dotyku. Znamená to tedy, že normála dotyku je kolmice na 

směr (možného) skluzu mezi dotykovými plochami vozidel. Při určování mezí této 

veličiny je možno vycházet zejména z fotodokumentace poškození vozidel, stop na 

vozovce vzniklých krátce po střetu a orientace rozsevu pole střepů. Přesto může 

být i pro zkušeného znalce poměrně nesnadné primárně vymezit odhad nastavení 

normály dotyku v úzkém intervalu. Proto je lepší údaj v programu I - E vymezit 

velmi široce či případně nezadávat vůbec. 

 V ploše zobrazení lze také manipulovat se zobrazenou normálou pomocí myši 

(kurzor = písmeno „n“ - vektor) - po přiblížení kurzoru této normále myší. V 

případě nutnosti je možno editaci myší zakázat blokační funkcí vedle editačního 

pole vektoru normály. 

  

 Bod 28 : Do levého a pravého editačního pole může uživatel zadat meze tření v 

bodu dotyku (bezrozměrný údaj - tangenta třecího úhlu). Tento údaj vyjadřuje ve 

výpočtech míru odporu vzájemného smýkání vozidel v přímce (rovině) rázu (viz 

bod 27). Nejedná se o klasické smykové tření, ale údaj zahrnuje také velmi složité 

jevy, jako je rytí, trhání, deformační smýkání, tvarové dosednutí ploch .......  

 Pokud dojde objektivně k rázu bez skluzu, nemá žádný praktický smysl tento 

parametr zadávat, protože ráz bez skluzu není funkcí tření v bodu dotyku. 

  U rázů se skluzem by tření v bodu dotyku mělo být menší než 0,6 (jen 

praktické základní doporučení dle odborné literatury). 
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 Podobně jako u bodu „27“ je i zde pro zkušeného znalce nesnadné v úzkém 

intervalu primárně vymezit odhad nastavení tření. Proto je lepší tento údaj v 

programu I - E vymezit poměrně hrubě. 

 Algoritmus výpočtu a zakreslení jednotlivých ploch na obrazovce (oblast 

impulzu, třecí úsečka ......) dle zadaných údajů (26, 27, 28) je již poměrně složitý a 

lze jej nastudovat opět v literatuře /4/ kap. 3.2.1.2 a kap. 3.2.1.4  - kap. 4.0.    

  

 Bod 29 : Do levého a pravého editačního pole můžeme zadat meze pro odhad 

EES obou vozidel (údaj je v km/h). Pro určení tohoto údaje jsou vhodné zejména 

databanky EES vozidel, použití energetických rastrů či kvalifikovaný odhad. 

Zobrazením rozsahů EES jsou na ploše impulzu různě veliké elipsy se společným 

středem. Čím je zadaný údaj o EES vozidel vyšší, tím je příslušná elipsa menší. 

Poli impulzů, kterému odpovídá „splnění“ podmínky dle zadaných deformačních 

energií, odpovídá plocha mezi oběmi elipsami. 

 Pokud zvyšujeme horní odhady EES až nad kritickou míru (E horní mez > max 

E) ..... viz bod 30 a obr. 10, potom se tato elipsa pro „E horní mez“ změní v oboru 

reálných čísel na bod. V tomto případě bude splněna energetická podmínka vždy, 

když umístíme koncový vektor impulzu „Konkrétní“ kamkoli do (větší) elipsy „E 

dolní mez“. 

 Pozor : Měli bychom si v dílčích zobrazeních (bod 32) ověřit vypnutí 

zobrazení elipsy (E = 0), aby nedošlo k nesprávné interpretaci příslušnosti 

jednotlivých elips k zadaným údajům - viz také bod 32. 

  

 Bod 30 : Ze zadaných hodnot EES jsou vypočítány a znázorněny hodnoty 

deformační energie vozidel (od - do) v kilojoulech (E dolní mez, E horní mez). 

Ještě níže se nachází údaj „Max E“, který uvádí, jaká maximální energie se vůbec 

může na vozidlech realizovat, za jinak stejných podmínek, při impulzu bez skluzu 

a nulovém koeficientu restituce (k = 0). 
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 Bod 31 : Do levého a pravého editačního pole můžeme zadat meze 

požadovaného střetového ukazatele GEV (je bezrozměrný). Pro praktická řešení 

střetů není používání tohoto ukazatele (nejen) v programu I - E nezbytné. Odborná 

literatura uvádí, že střetový ukazatel GEV by měl nabývat u : 

• rázů bez skluzu ........................... 0,9 - 1,1 

• rázů se začínajícím skluzem ......... 0,9 - 0,75 

• rázů s výrazným skluzem ............. pod 0,75 

  

 Bod 32 : Jedná se o dílčí zobrazení částí ploch a křivek, které lze sestrojit po 

zadání vstupních údajů v okně ráz na ploše impulzu. Podrobnější výklad k 

používaným pojmům lze nalézt v literatuře /4/ - kap. 4.0. Pro praktickou práci s 

programem I - E dostačuje mít aktivní tato dílčí zobrazení : normála, oblast 

impulzu, E  

• Eskl = 0  - zobrazí elipsu skluzu - odpovídá množině všech impulzů pro obě 

meze koeficientu restituce, nulové tření a libovolně orientovanou normálu. 

• Normála - zobrazí normálu dotyku - resp. dolní i horní mez polohy této 

normály (viz bod 27). 

• Kužel - zobrazí kolem normály kužel s úhlem odpovídajícím třecímu úhlu (v 

mezích). 

• Třecí úsečka - zobrazí pro dané nastavení koeficientu restituce a normály 

množinu poloh vektoru pro libovolnou hodnotu tření. 

• Třecí oko - zobrazí pro dané nastavení koeficientu restituce a tření množinu 

poloh vektoru pro libovolnou hodnotu normály. 

• Oblast impulzu - řez provedený na ploše impulzu, jehož plocha akceptuje 

současně rozsah všech zadaných rázových podmínek (koeficient restituce, 

normála, tření). 

• E = 0 - tato elipsa (E = 0) pouze ukazuje, jaká množina impulzů by odpovídala 

plně elastickému rázu (k = 1), tedy nulové deformační energii (Edef = 0). Elipsu 

(E = 0) lze použít jako „nejhrubší“ odhad možných poloh impulzu, protože 

všechna řešení mimo plochu této elipsy jsou fyzikálně nereálná. Předmětná 
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elipsa námořníkovi jen ukazuje na kterém z ostrovů má poklad vlastně hledat. 

Výhoda elipsy (E = 0) spočívá v tom, že nevyžaduje zadání žádných 

specifických parametrů - elipsu (E = 0) je možno v programu zobrazit 

bezprostředně po zadání základních údajů o vozidlech v záložkách Voz 1, Voz 

2. Pro praktickou práci s programem I - E je však lépe zobrazení elipsy (E = 0) 

vypnout. 

• E - zobrazí na ploše impulzu elipsy odpovídající zadaným hodnotám EES 

• GEV - zobrazí na ploše impulzu křivky odpovídající zadaným hodnotám GEV 

         

  

  

  

 3.3.4 Záložka Konkrétní 

  

 Tato záložka má jiný charakter než předchozí 2 záložky. V záložce 

„Konkrétní“ se nezadávají vstupní údaje pro propočet obrazců kalibračních 

podmínek řešení střetu. Do společné průsečné oblasti jednotlivých vypočítaných 

ploch lze umístit nekonečně mnoho možných konkrétních impulzů (odtud byl 

odvozen název „Konkrétní“). Aktivně se pohybujeme po ploše impulzu s 

konkrétním impulzem na pozadí dříve zkonstruovaných pomocných ploch. 

Můžeme teoreticky pohybovat s impulzem „Konkrétní“ po ploše impulzu i bez 

těchto pomocných ploch (program I - E odpovídající řešení vypočítá), ale bez 

podpory pomocných ploch nemá takovéto počínání daleko od počínání 

námořníka, který rozkopal velkou část pobřeží aby nalezl poklad. Program I - E 

okamžitě propočítá aktuálně nastavené řešení a na záložku „Konkrétní“ uvede 

numerické údaje o postřetovém pohybu obou vozidel. Můžeme se přepínat mezi 

impulzem se skluzem a bez skluzu, nechat kinematicky odvíjet v čase nehodový 

děj dle aktuálně nastavených údajů (kinematická simulace). Dále program I - E 

vypočítá pro aktuálně zadaný impulz „Konkrétní“ údaje z kterých lze tento 

nalezený impulz „Konkrétní“ zrekonstruovat například v jiných jiných 
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programech (rychlosti, tření, nastavení normály ...). Uživatel přepíná při 

reálném řešení střetů v poslední fázi mezi záložkami „Konkrétní“ a „Ladění“ a 

hledá fyzikální podmínky pro kalibraci řešení střetu („putování ploch“ + 

usazení polohy impulzu „Konkrétní“ pro ráz se skluzem + kinematická 

simulace).   

  

 

 

 Obr. 11 - Záložka pro práci s impulzem „Konkrétní“ 

  

 Bod 33 : Ve dvou editačních polích jsou uvedeny polární souřadnice impulzu 

„Konkrétní“ v globálním kartézském souřadném systému (úhel + velikost - viz 

obr. 11). Tato editační pole pasivně reagují, podobně jako v celém programu I - 

E, na manipulaci s vektorem impulzu myší, ale také je možno pomocí 

numerické editace těchto dvou polí impulz „Konkrétní“ aktivně měnit. 



 

39 

  

 Bod 34 : Přepínač „Skluz možný“ a „Bez skluzu“ slouží k definici typu 

impulzu „Konkrétní“. Uživatel se rozhoduje pro jeden z obou typů impulzu 

zejména podle reálných deformací vozidel. Také reálný postřetový pohyb 

vozidel je významným indikátorem pro určení - zda došlo ke skluzu či nikoli. 

Pro podrobnější výklad fyzikálních rozdílů obou typů skluzu, který přesahuje 

rámec tohoto manuálu, je žádoucí prostudovat například literaturu č. /2/, /3/, /4/ 

(kap. 4.0). 

 „Skluz možný“ - odpovídá řešení rázu se skluzem, aktivně uchopíme myší 

impulz „Konkrétní“ a přesuneme dovnitř plochy elipsy skluzu „Konkrétní“ 

(fialová elipsa). 

 „Bez skluzu“ - vozidla se během vzájemného kontaktu v deformační zóně 

navzájem nesmýkají (dojde k vyrovnání dotykových rychlostí). Nemáme 

možnost s tímto impulzem přímo manipulovat, jelikož jeho směr je 

jednoznačně dán konfigurací střetu a jeho velikost je kalibrována hodnotou 

koeficientu restituce (bod 37). S impulzem bez skluzu můžeme manipulovat jen 

nepřímo - editací vstupních hodnot (předstřetové rychlosti a jejich směr, 

koeficient restituce, natočení vozidel ve střetové poloze, poloha bodu rázu). Při 

optimalizaci těchto vstupních dat v okně „Ladění“ se snadno můžeme 

přesvědčit, že impulz „Konkrétní“ se při volbě „Bez skluzu“ (bod 34) 

pohybuje „sám“ - automaticky po ploše impulzu („putuje“ podobně jako 

kalibrační plochy a křivky). Impulz bez skluzu je totiž již těmito vstupními daty 

jednoznačně dán a proto tedy uživateli ani nemůže být umožněno, aby s tímto 

impulzem manipuloval narozdíl od impulzu se skluzem, kde je možnost 

manipulace zcela korektní.        

  

 Bod 35 : Tlačítko, které umožňuje provést kinematickou simulaci. Po stisku 

tohoto tlačítka se otevře okno ovládání simulace. Při otevření tohoto okna není 

možno zasahovat do plochy zobrazení ani do jiných objektů. Program I - E 

provede kinematickou simulaci střetu i postřetového pohybu obou vozidel, kdy 
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ke střetu dojde na obrazovce přesně v místě, kde se nacházela vozidla ve 

střetové pozici před aktivací tohoto tlačítka (35). Význam jednotlivých 

klasických tlačítek v tomto okně ovládání simulace lze intuitivně snadno 

pochopit a vyzkoušet (tedy zleva : „vpřed, pauza, na začátek, zavřít“). Pro 

pomalejší simulaci je vhodné používat rolovatku v dolní části tohoto okna 

(studium možnosti sekundárních střetů apod.). V horním editačním poli okna 

ovládání simulace se nachází údaj odpovídající výpočtovému a zobrazovacímu 

kroku prováděné kinematické simulace. V dolním editačním poli okna ovládání 

simulace se nachází údaj odpovídající měřítku časové škály (1 sekunda ve 

skutečnosti = 5 sekund simulace - viz obr. 12). Samozřejmě, že pokud je horní 

údaj (výpočtový krok) extrémně malý, tak kinematická simulace běží déle 

(počítač je nadměrně zahlcen prováděnými výpočty).  

  

  

 Obr. 12 - Okno pro provádění kinematické simulace pohybu vozidel 

  

 Bod 36 : Přehled vypočítaných postřetových údajů vozidel pro nastavení 

impulzu „Konkrétní“ za dané konfigurace základních vstupních dat (záložky 

Voz1, Voz 2 a „Ladění“). Jak označují již známé symboly u těchto údajů, jedná 

se o postřetové údaje vozidel podobně jako v záložce „DRHI“ (směry, rychlosti 

a modifikované úhlové rychlosti). Pokud uživatel již dříve dokázal umístit 

impulz „Konkrétní“ do průsečíku ploch DRHI (záložka „Ladění“), potom 

zákonitě první dva vypočtené údaje u obou vozidel musí ležet v rozmezí 

hodnot, které byly předtím v záložce „DRHI“ zadány. Analogicky pokud bylo 

dosaženo i překrytí ploch u postřetových modifikovaných úhlových rychlostí 

musí vypočtené hodnoty ležet v předem zadaném intervalu. Aby tvůrci 

programu I - E ještě více usnadnili orientaci při práci s impulzem „Konkrétní“ 
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byla vpravo tato pole s vypočtenými postřetovými údaji vybavena stavovými 

indikátory. 

• žlutá šipka nahoru - značí, že vypočtený údaj je vyšší než požadovaný 

• žlutá šipka dolů - značí, že vypočtený údaj je nižší než požadovaný 

• zelená „fajfka“ - značí, že vypočtený údaj již leží v požadovaném intervalu 

• otazník - značí, že nelze provést srovnání, jelikož tento údaj nebyl zadán 

  

  

    

 Pro pochopení výše uvedeného je velmi účinné „osahávat“ impulzem 

„Konkrétní“ všechny plochy, zejména hranice ploch, překrytí částí ploch ..... a 

porovnávat vypočtené údaje s údaji na záložkách „DRHI, Ráz“ při současném 

sledování stavových indikátorů. Měli bychom se precizně naučit vypínat 

všechny aktuálně nepotřebné objekty (stopy, indikační polohy, některé křivky), 

teprve potom je práce s programem I - E velmi elegantní a efektivní.        

    

  

 Bod 37 : Tato 3 editační pole slouží k zjišťování údajů o impulzu „Konkrétní“ 

pro jeho rekonstrukci v elipse skluzu „Konkrétní“. 

• U rázu bez skluzu má fyzikální význam editovat pouze hodnotu koeficientu 

restituce „k“ (impulz u rázu bez skluzu nezáleží na tření a nastavení normály..... 

viz body 27, 28.). Proto také program při přepnutí přepínače (34) na „Bez 

skluzu“ údaje o normále a tření „nevysvítí“ a tím tedy přirozeně nedovolí 

editovat tyto položky, které v daném případě nemají fyzikální smysl. 

• U rázu se skluzem potřebujeme pro rekonstrukci již daného impulzu 

„Konkrétní“ ještě jeden doplňující údaj, aby program mohl „kolem“ impulzu 

zkonstruovat konkrétní elipsu skluzu, konkrétní normálu a konkrétní třecí 

úsečku. Impulz se nachází „někde“ uvnitř „nějaké“ elipsy skluzu a pro určení 

úlohy je třeba tato slova „někde“ potlačit tím, že doplníme chybějící vstupní 

údaj. Z praktického pohledu - přepněme /fialový/ přepínač na jednu ze tří 
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veličin, kterou jsme schopni zadat (k, µµµµ, n). Poté se příslušné editační pole této 

veličiny vysvítí a můžeme údaj zadat - stačí zadat kteroukoli ze 3 veličin a 

úloha je určena. Nejčastěji se zadává koeficient restituce „k“. Program I - E 

okamžitě dopočítá ostatní dvě rázové veličiny a znázorní na ploše zobrazení 

(fialově) celou rázovou konstrukci takto definovaného impulzu „Konkrétní“.  

  

  

 Údaje vypočítané u impulzu „Konkrétní“ mají potom 2 hlavní významy : 

 1. Pro znalce který needituje v záložce „Ráz“ rázové vstupní údaje (k, µ, n) a 

kalibruje řešení klasicky (DRHI, úhlové rychlosti případně energie) program 

automaticky pro toto nalezené řešení (klasicky dovozenou polohu impulzu 

„Konkrétní“) vypočte celé rázové řešení jako pasivní kontrolní střetové 

ukazatele (viz výše). To má význam zejména u rázu bez skluzu, kdy si tím 

znalec alespoň ověřuje, zda dovozenému klasickému hybnostnímu řešení 

odpovídá reálná hodnota koeficientu restituce „k“. Pokud nikoli, můžeme hledat 

dále jiné „jemnosti“ v optimalizaci překrytí těchto ploch tak, aby i koeficient 

restituce byl pro impulz bez skluzu v technicky přijatelné hodnotě (viz podrobně 

bod 26). 

 2. Pro znalce, který edituje v záložce „Ráz“ rázové údaje (k, µµµµ, n) a dosáhl také 

překrytí ploch i s oblastí impulzu (bod 32) má tato položka 37 význam zejména 

již jen pro rekonstrukci tohoto impulzu v jiných programech. Znalec potom v 

těchto jiných programech ještě jemně dynamicky dolaďuje řešení, zejména 

provádí drobné korekce v jízdní dynamice vozidel či provádí jemné doladění 

vstupních údajů. Koeficient restituce editovaný (případně vypočítaný) v záložce 

„Konkrétní“ by měl přirozeně ležet v mezích, které odpovídají této veličině v 

záložce „Ráz“.         

   

 Vedle označení rázových veličin, energie a GEV se nachází stavové indikátory 

příslušné těmto veličinám - funkce stavových indikátorů je zcela analogická k 

funkci stavových indikátorů popsaných u DRHI v rámci bodu (36).      
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 Bod 38 : Program pro nastavenou polohu impulzu „Konkrétní“ dopočte také 

deformační energii, která by se pro dané nastavení realizovala na vozidlech. 

Pokud uživatel nevyužil editace hodnot EES v záložce „Ráz“, může nyní, 

využít hodnotu celkové deformační enegie a rozdělit ji na jednotlivá vozidla. 

Uživatel potřebuje opakovanou editací nalézt EESy obou vozidel v záložce 

„Ráz“ tak, aby meze údajů odpovídající deformační energii (od - do) pod 

příslušnými editačními poli těchto hodnot EES ležely vně diskrétně vypočítané 

energie v záložce „Konkrétní“ (viz také bod 29). Potom i v tomto popsaném 

postupu lze získat hodnoty EES obou vozidel jako pasívní střetový ukazatel 

(pro porovnání s fotografiemi a databankami ....). 

• Hodnota vypočítané energie je také znázorněna na grafickém indikátoru 

(jednotka „kJ“). Maximum dráhy indikátoru odpovídá pro dané vstupní údaje 

maximální deformační energii pro ráz bez skluzu s nulovým koeficientem 

restituce (k = 0) - tj. maximálně dosažitelná deformační energie při rázu. 

• Druhý grafický indikátor odpovídá rozdělení celkové deformační energie na 2 

komponenty a to : základní + třecí deformační energie (v programu označeno 

„Deformace“ a „S kluz“). Autorům programu se v rámci teoretického studia 

souvislostí mezi třením a deformační energií podařilo teoreticky vyvodit 

zákonitosti, které vedly k možnosti zavedení rozdělení celkové deformační 

energie na jednotlivé komponenty (viz výše) - (literatura /5/ kap. 4.0). Skluzová 

složka celkové deformační energie by měla být pouze zlomkem základní 

deformační energie. V současnosti však pro tyto údaje neexistují žádné 

srovnávací údaje (praktická doporučení, metodika vyhodnocení crash testů 

apod.) 

• Třetí grafický indikátor „Vskl“ procentně ukazuje, jaké skluzové rychlosti by 

vozidla pro impulz „Konkrétní“ dosáhla vůči stavu, kdy by se tato vozidla 

vzájemně smýkala bez jakéhokoli tření (µµµµ = 0).    

  

 Bod 39 : Dílčí zobrazení : 
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• Impulz - zobrazení impulzu „Konkrétní“ (40) 

• Stopy voz 1 - zobrazení polohy vozidla 1 pro impulz konkrétní po 0,2 sec 

pohybu + kinematicky vypočítané stopy vozidla v délce odpovídající 1 sekundě 

postřetového pohybu 

• Stopy voz 2 - analogicky jako u zobrazení vozidla 1 

• Eskl = 0 - zobrazení elipsy skluzu pro impulz „Konkrétní“ (41) 

• Normála - zobrazení normály pro impulz „Konkrétní“ (42) 

• Tření - zobrazení třecí úsečky pro impulz „Konkrétní“ (43) 

  

  

 3.3.5 Záložka Ladění 

  

 Tato záložka slouží k optimalizaci vstupních hodnot tak aby bylo dosaženo 

žádoucího překrytí kalibračních ploch řešení střetu. Aby uživatel nemusel 

přepínat mezi záložkami „Voz 1“ a „Voz 2“ a tam editovat hodnoty (což 

principielně také jde) byla autory programu I - E vytvořena tato záložka 

„Ladění“. Tím, že uživatel nemusí stále někam přepínat, neztrácí koncentraci a 

může se plně soustředit na optimalizaci řešení. Uživatel velmi brzy zjistí jaké 

jsou zákonitosti ohledně zásahů do jednotlivých optimalizačních polí a pohybu 

ploch na obrazovce. Znalec by měl bez větších problémů analyticky postupně 

směřovat k reálnému řešení úlohy. Tento záměr se zdařil a pozitivní metodický 

význam záměru byl v praxi autorem tohoto manuálu plně potvrzen.  

 Pokud je jedna z dílčích otázek znaleckého zkoumání postavena způsobem : 

 Jaká maximální rychlost, či směr pohybu vozidla 1 před střetem ...... jsou ještě 

technicky přijatelné pro vznik daných stop v MDN ? ..... potom znalec zásahy 

do optimalizačních polí snadno během krátké doby zjistí, za jakých kombinací 

podmínek mohou tyto stavy nastat. Sledováním podmínek, za jakých ještě 

okrajově dochází k překrytí ploch, by měl být uživatel také schopen alespoň 

přibližně usuzovat na určení mezí technicky přijatelných hodnot například 

předstřetových rychlostí vozidel. 
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 Autor tohoto manuálu doporučuje aby uživatel v jednotlivých optimalizačních 

oknech usiloval o nastavení hodnot dle obrázku výše a sledoval přitom pohyb 

ploch. Pokud editační krok nestačí (0,2 km/h, 0,2 stupně či 0,1 cm) k dosažení 

požadovaného údaje - je třeba stisknout na klávesnici písmeno „O“ (OK) a 

program I - E aktuálně editované údaje převezme a zobrazení těchto údajů 

přenese na střed optimalizačního pole posuvníku. Poté lze dále pokračovat v 

editaci směrem k požadovaným údajům. V případě přepnutí ze záložky 

„Ladění“ do jiné záložky budou programem převzány aktuálně editované údaje 

jako by došlo v záložce „Ladění“ ke stisku tlačítka „OK“. Pokud nebylo dosud 

stisknuto tlačítko „OK“, lze využít tlačítko „Zpět“ pro návrat k původním 

údajům u všech editačních posuvníků. Aktivní optimalizační okna (s červeným 

okrajem) lze ovládat i šipkami na klávesnici. 

  

 

 



 

46 

 Obr. 13 - Záložka pro provádění analytické optimalizace podmínek střetu 

  

 Bod 44 : Optimalizační 2D pole pro nastavení předstřetových rychlostí vozidel. 

V kroku po 0,2 (km/h) může uživatel měnit jedním tahem myši obě dvě 

předstřetové rychlosti vozidel současně. To je velmi důležité pro sledování 

vzájemného pohybu ploch. 

  

 Bod 45 : Optimalizační jednoduché pole dvou nezávislých posuvníků pro 

natočení vozidel kolem bodu rázu (údaje se podobně jako jiné údaje přepisují 

na listy Voz 1 a Voz 2). 

  

 Bod 46 : Optimalizační 2D pole k oběma vozidlům pro nastavení úhlu 

předstřetového úhlu smyku a modifikované úhlové rychlosti. Pro intenzivní 

vyhýbání vozidla jsou tyto údaje u jednotlivých vozidel vzájemně určitým 

způsobem „spřaženy“. U výrazného smyku vozidla již tato souvislost prakticky 

neexistuje a je třeba editovat zejména úhel smyku dle stop v MDN velmi 

obezřetně. V optimalizačním poli se nachází červený a zelený zástupný objekt, 

oba lze nezávisle posouvat a definovat tím celkem 4 údaje (2 + 2). Při ovládání 

optimalizačního pole z klávesnice pomocí šipek se pohybuje zelený objekt a při 

současném stisku klávesy „SHIFT“ se pohybuje objekt červený. Při reálných 

dopravních nehodách lze velmi často editaci minimálně jednoho z těchto 

zástupných objektů zanedbat. Při prostém předstřetovém vyhýbání vozidel lze 

často, alespoň pro první přiblížení - toto optimalizační pole nepoužívat. 

  

 Bod 47 : Optimalizační 2D pole pro jemné nastavení bodu rázu (viz vlastní 

funkce). Tato optimalizace má význam zejména pro kalibraci křivek hyperbol 

rotace a minoritně také pro rázové řešení včetně „putování“ impulzu 

„Konkrétní“ při rázu bez skluzu. 
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 Bod 48 : Prakticky na celé ploše záložky „Ladění“ se nacházejí numerické 

hodnoty aktuálně nastavených optimalizovaných veličin včetně grafických 

symbolů. 

  

 Bod 49 : Vstupní hodnoty v praktickém příkladu použití programu I - E jsou 

nastaveny tak, že po přepnutí na „Bez skluzu“ v záložce „Konkrétní“ 

„odskočí“ impulz „Konkrétní“ do společné průsečné oblasti ploch. V záložce 

„Konkrétní“ se nyní nacházejí „zelené fajfky“ u všech zadaných vstupních 

údajů - dané řešení střetu splňuje všechny požadavky. 

  

  

 3.3.6 Záložka Tisk 

  

 Smysl a funkce této záložky jsou zjevné. Tuto záložku lze ovládat intuitivně, 

kdy je třeba jen doplnit, že : 

• Překryv - se uplatňuje při tisku plochy zobrazení na několik samostatných 

papírů. Program I - E na všechny samostatně vytištěné papíry usadí vlícovací 

křížky, podle kterých je možno jednotlivé papíry před slepením přesně sesadit. 

• Aktivace souboru PCX a následný stisk tlačítka „Tiskni“ znamená, že příslušný 

pohled na plochu zobrazení se převede do elektronické podoby (soubor : 

Obrázek.pcx). Tento soubor se uloží do adresáře, kde se nachází program 

Impulz Expert. Při dalším použití funkce je původní soubor „Obrázek.pcx“ 

přepsán - aktualizován. Poté je možno s pohledem na grafické řešení střetu 

vozidel v elektronické podobě dále pracovat (popis ploch, barevné převedení 

obrazu, vpisy numerických údajů .....).  

  

  

3.4 Doplňkové funkce 
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Bod 50 : Grafickou část řešení (vozidla, plochy, křivky - dále jen tisk grafik) lze 

tisknout pomocí záložky „Tisk“ (kap. 3.3.6). Protokol o vstupních a výstupních 

údajích provedeného řešení lze tisknout pomocí tlačítka 50 (cca 1,5 strany A4). 

 

Bod 51 : Okno pro přepočet souřadnic vozidel a bodu rázu (dále jen údaje polohy). 

Program I - E 2000 je expertním programem pro řešení střetu vozidel a 

nepotřebuje ke své funkci globální souřadný systém. Část uživatelů bude využívat I 

- E 2000 zejména pro „předladění“ nehodového děje s tím, že poté budou získané 

údaje přeneseny do jiného programu, který používá globální souřadný systém pro 

definici údajů polohy. Pro přenos údajů bylo vytvořeno okno „Přepočet 

souřadnic“, které umožňuje k řešení provedenému v I - E vypočítat údaje polohy. 

Okno „Přepočet souřadnic“ je možno otevřít až po kompletní editaci záložek „Voz 

1, Voz 2“. Uživatel edituje dle potřeby kterékoli souřadnice „x, y“ (jednotka - 

metr) a poté jsou ostatní čtyři souřadnice poloh ihned vypočítány - viz. obr. 14. 

Pokud je vyvoláno okno „Přepočet souřadnic“ není možno editovat v programu 

jiné údaje do doby, než bude okno pomocí tlačítka „ESC“ uzavřeno. 

  

 

 

Obr. 14 - Aktivace tisku výsledků + výpočet údajů poloh vozidel a bodu rázu 

 

Bod 52 : Legenda k objektům v grafické části řešení střetu je koncipována jako 

příloha ke znaleckému posudku, kterou uživatel může využít pro přiřazení popisu 
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k tisku grafik (viz také Bod 50). Uživatel do tisku grafik může barevným fixem 

vepisovat symboly, které odpovídají legendě (soubor „Legenda.doc“ na instalační 

disketě). Soubor „Legenda.doc“ je přirozeně vhodné upravit dle konkrétní potřeby. 

Na zvážení uživatele také zůstává, zda bude barevnými fixy obtahovat celé křivky 

a objekty či jen jejich symbolickou část. 

 

  

 

Obr. 15 - Ukázka části legendy k objektům a křivkám 

 

 

4.0 Doplňující odborná literatura (spíše teoretické zaměření)  

 

 /1/ Odborný článek : „Další praktické možnosti přístupu k řešení střetu dvou 

vozidel“, časopis Soudní inženýrství 3-4 / 1998  

 /2/ Odborný článek : „Teoretický pohled na problematiku dopředného systému 

výpočtu střetu vozidel“, časopis Soudní inženýrství 4-5 / 1999. 

 /3/ Studie : „Teoretický pohled na stavbu a vlastnosti střetového ukazatele 

GEV“, časopis Znalec ... / 2002.  

 /4/ Studie : „Komplexní fyzikální model řešení střetu vozidel v rozsahu 

technicky přijatelných hodnot“, časopis Znalec ... / 2002.  

 /5/ Studie : „Problém dvou energetických řešení - rázové řešení“ - studie je 

před dokončením, zatím nebyla uveřejněna 

 /6/ Závěrečná práce na ÚSI v Brně „Možnosti intervalového řešení střetu 

vozidel“ ing. Zdeněk Mrázek leden 2002. 
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5.0 Seznam zkratek a užívaných pojmů s odkazy 

 

I - E - program Impulz Expert 2000 

Jiné programy - analytické programy pro rekonstrukci dopravních nehod 

MDN - místo dopravní nehody 

DRHI - diagram rovnováhy hybností a impulzů 

MDRHI - modifikovaný diagram rovnováhy hybností a impulzů (v mezích) 

DRRHI - diagram rovnováhy rotačních hybností a impulzu (II. věta o impulzu 

resp. impulzomomentová věta) 

EES - ekvivalentní energetická rychlost 

GEV - (∆v / EES) poměr změny rychlosti k EES (kap. 3.3.3 Bod 31) 

2D - dvourozměrný model řešení rázu (viz kap. 2.1) 

3D - prostorový model řešení rázu (viz kap. 2.1) 

Přímka rázu - (2D specielní případ roviny rázu ve 3D) půdorysný směr ve kterém 

dochází ke smýkání dotykových ploch deformačních oblastí vozidel (kap. 3.3.3 

Bod 27)   

k - koeficient restituce (kap. 3.3.3 Bod 26)   

n - normála dotyku - kolmá na rovinu (přímku) rázu (kap. 3.3.3 Bod 27)   

µµµµ - tření v bodu dotyku (kap. 3.3.3 Bod 28)   

Jz - moment setrvačnosti vozidla kolem svislé osy „z“ (kap. 3.3.1 - Bod 15)  

m - reálná hmotnost vozidla (včetně osádky, náplní a zatížení nákladem)  

R - rozvor náprav vozidla 

L - délka vozidla 

Plocha zobrazení - na této ploše se zobrazují vozidla, stopy, křivky a plochy (viz 

Bod 1, kap. 3.1). 

Informační řádek - zobrazí pojmenování předmětného objektu či číselný parametr 

předmětné veličiny (kap. 3.1 Bod 8, obr. 4)  
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Modelování šipkami - editace numerických hodnot v editačních polích pomocí 

„šipek“ klávesnice (viz. kap. 3.2) 

Indikační poloha  (kap. 3.3.1 Bod 17 + kap. 3.3.2 Bod 25) - grafické znázornění 

polohy vozidla ve stavu 0,2 vteřiny před střetem resp. po střetu  

Blokační funkce - umožňuje při grafické editaci indikačních poloh vozidel 

zablokovat editaci zvoleného údaje (kap. 3.3.1 - Bod 20)  

Impulz „Konkrétní“ - impulz, který je uživatelem vkládán do průsečných polí 

ploch, představujících současné splnění jednotlivých zadaných podmínek (kap. 

3.3.4)  

Ráz se skluzem a bez skluzu - (viz kap. 3.3.4 Bod 34) 

Kinematická simulace - je provedeno kinematické odvinutí pohybu vozidel v čase 

krátce před střetem a po střetu (tedy bez zohlednění jízdní dynamiky) - slouží 

zejména pro studium vzniku případných sekundárních nárazů vozidel - (viz kap. 

3.3.4 Bod 35) 

Stavový indikátor - graficky indikuje zda (a jak) pro danou konfiguraci vstupních 

hodnot splňuje impulz „konkrétní“ zadaný vstupní údaj - podmínku (kap. 3.3.4 - 

Bod 36) 

Údaje polohy - definice poloh vozidel a bodu rázu v globálním souřadném 

systému (poloha těžiště, natočení, směr pohybu, úhlová rychlost) 

Tisk grafik - tisk objektů a křivek na ploše zobrazení (viz kap. 3.3.6 + Bod 52). 

 

 

V Olomouci dne 4.6. 2002 

 

  


