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ASPECTS REGARDING BICYCLE TO AUTOMOBILE
ACCIDENT RECONSTRUCTION
In this paper is presented the bicycle-automobile’s frontal collision
case, study in which were taken in consideration four comparison cases of the
bicycle’s and/or biker’s throw distance related with the collision speed after
different criterions (at minimum/medium/maximum collision speed; between the
bikers’ sexes; related to the bikers’ age; related with the bicycle’s types). The
bicycles’ and bikes’ masses were considered having medium values, not being
treated particular cases from this point of view.
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1. Introducere
În majoritatea statelor europene, una din şapte persoane
decedate în accidente rutiere este conducător al unor vehicule pe două
roţi cum ar fi motociclete, motorete, scutere, mopede şi biciclete. Riscul
de a fi rănit grav este de 17 ori mai mare pentru conducătorii unor
asemenea vehicule faţă de conducătorii automobilelor [2].
Urmările unei ciocniri dintre o bicicletă şi un automobil depind
de o serie de factori, printre cei mai importanţi fiind tipul şi masa
automobilului, locul, direcţia şi sensul impactului, caracteristicile
drumului şi mediului din jurul său etc.
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Asemenea coliziuni au particularităţi comune datorită unor
aspecte precum:
− în momentul iniţial al impactului biciclistul este parte comună cu
bicicleta, ca pe parcursul evoluţiei coliziunii să se separe de ea;
− masele biciclistului şi bicicletei sunt apropiate ca valoare, ceea
ce influenţeaza evoluţia coliziunii: iniţial participă suma
maselor, iar apoi, din cauza desprinderii biciclistului, impactul
este susţinut numai de masa bicicletei; în consecinţă se
produce o coliziune cu un corp a cărui masă este variabilă cu
timpul;
− în mod obişnuit, coliziunea dintre o bicicletă şi un automobil are
loc la viteze mai mari ale automobilului faţă de cele ale
bicicletelor, de unde rezultă deplasări ale bicicletei pe o
traiectorie care poate influenţa major gravitatea accidentului;
− severitatea accidentului este influenţată şi de viteza relativă a
celor două vehicule care astfel reprezintă o caracteristică
importantă a impactului;
− de regulă, ocupanţii bicicletei sunt expuşi la trei impacturi: iniţial
(principal) cu automobilul; secundar la căderea pe carosabil
(sol) şi auxiliar cu obiecte sau componente ale drumului.
În figura 1 este reprezentată ponderea fiecărui tip de coliziune
bicicletă-automobil, în funcţie de clasificarea acestora, iar în figura 2
sunt ilustrate aceste tipuri de coliziuni [3].

Fig. 1 Ponderea tipurilor de coliziuni bicicletă-automobil. 1: frontal automobil lateral bicicletă; 2: frontal bicicletă - frontal automobil; 3: frontal bicicletă - lateral
automobil; 4: frontal bicicletă - în colţuri automobil; 5: frontal bicicletă - în spate
automobil; 6: frontal automobil - spate bicicletă; 7: alte tipuri de coliziuni
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de tip 1 (90º±20º)

de tip 2 (180º±70º)

de tip 3 (90º±20º)

de tip 4

de tip 5

de tip 6

Fig. 2 Clasificarea coliziunilor bicicletă-automobil

2. Mărimile cinematice ale coliziunii bicicletă-automobil
În studiu se ia cazul coliziunii frontale bicicletă-automobil (figura
3) [2] şi se are în vedere determinarea vitezelor pe baza distanţei de
proiectare a bicicletei sau a biciclistului. Se consideră că ansamblul
bicicletă-biciclist are centrul de greutate deasupra punctului de impact,
la înălţimea h (figura 3) faţă de axa x, a unui sistem de coordonate
ortogonal, cu axa x situată în planul drumului pe direcţia şi în sensul
vitezei bicicletei şi cu axa y trecând prin acest centru, în poziţia
corespunzătoare momentului impactului bicicletei cu automobilul, iar
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poziţia acestuia este considerată de referinţă pe scala timpului, pentru
interpretarea matematică a fenomenului fizic în cauză. După impact,
biciclistul se desprinde de bicicletă şi este proiectat pe o traiectorie
înclinată iniţial cu unghiul α (cu o valoare medie de 45º) în raport cu
planul drumului (figura 3). Dacă, în timpul proiectării, biciclistul trece
peste plafonul automobilului, valoarea unghiului de zbor α este de
aproximativ 50-51º.

Fig. 3 Schema coliziunii frontale automobil-bicicletă

Semnificaţia mărimilor cinematice care caracterizează
coliziunea bicicletă-automobil este indicată în tabelul 1 (Mărimile
cinematice ale unei coliziuni bicicletă-automobil) [2].











Tabelul 1
Mărimea
Notaţia U.M.
0
1
2
distanţa parcursă de corpul biciclistului prin alunecare pe
S
m
terenul pe care a fost proiectat
distanţa parcursă de biciclist până la atigerea înălţimii
Sm
m
maxime
distanţa parcursă de biciclist din momentul începerii
Spa
m
proiectării până la căderea pe sol
distanţa parcursă de biciclist de la începerea proiectării
Sp
m
până la oprirea pe sol
înălţimea centrului de greutate al biciclistului in momentul
h
m
începerii proiectării
înălţimea maximă a traiectoriei biciclistului
hbx
m
coeficientul global de frecare (de rezistenţă la înaintare) al
fm
corpului biciclistului pe terenul pe care alunecă
timpul scurs din momentul începerii proiectării până la
tm
s
atingerea înălţimii maxime
timpul scurs din momentul începerii proiectării biciclistului
tpa
s
până la căderea lui pe sol
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Tabelul 1 (continuare)
0
1
2
timpul total scurs din momentul iniţial al proiectării
tp
s
biciclistului până la oprirea lui pe sol
timpul aferent alunecării biciclistului (bicicletei) pe sol
ta
s
viteza iniţială a biciclistului (viteza bicicletei în momentul
vb
m/s
impactului)
viteza rezultantă a biciclistului paralelă cu drumul
vbx
km/h
componenta verticală a vitezei biciclistului în momentul
*
v by
km/h
căderii pe sol
unghiul între traiectoria iniţială a biciclistului şi drum
α
grad
unghiul între traiectoria finală a biciclistului şi drum
β
grad
raportul dintre impulsul tangenţial şi impulsul vertical al
μ
forţelor dezvoltate la căderea corpului biciclistului pe sol

După desprinderea de bicicletă, biciclistul este proiectat prin
aer o distanţă Spa (figura 3), iar apoi ia contactul cu solul pe care
alunecă până la oprire, energia corpului său fiind disipată pentru
învingerea frecărilor, pentru ruperi de organe interne şi fracturări de
oase şi ruperea îmbrăcămintei.
În urma impactului, biciclistul şi bicicleta se deplasează pe
traiectorii diferite şi inegale. Astfel, este posibil ca viteza automobilului
din momentul impactului să poată fi determinată pe două căi [2], adică,
pe baza distanţei Spc de proiectare a biciclistului - pe de o parte, şi pe
baza distanţei Spb de proiectare a bicicletei - pe de altă parte.
Între distanţa de proiectare a biciclistului Spc şi viteza
biciclistului vbc, respectiv între distanţa de proiectare a bicicletei Spb şi
viteza bicicletei vbb, de după impact, există următoarele relaţii empirice
[2]:
−
pentru biciclist,
0,6289
, km/h;
(1)
v bc = 8,5458 ⋅ S pc
−

pentru bicicletă,
0,6369
, km/h.
v bb = 7,31211 ⋅ S pb

(2)

În cazul bicicliştilor, deceleraţia medie dc a mişcării de după
impact creşte cu distanţa de proiectare, pe când la biciclete, deceleraţia
db are o variaţie inversă. Viteza biciclistului vbc şi viteza bicicletei vbb pot
fi determinate pe baza decelerațiilor medii ale mișcării acestora pe
parcursul proiectării lor pe distanţele Spc şi Spb (tabelul 2 – Deceleraţiile
medii ale mişcării biciclistului şi bicicletei pe parcursul proiectării pe
distanţele Spc şi Spb). În acest sens, se au în vedere relaţiile [2]:
−
pentru biciclist,
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v bc = 26 ⋅ d c ⋅ S pc , km/h;
−

(3)

pentru bicicletă,

v bb = 26 ⋅ d b ⋅ S pb , km/h.
Deceleraţiile, m/s

2

Deceleraţia biciclistului, dc
Deceleraţia bicicletei, db

(4)

Tabelul 2
Distanţele de proiectare Spc şi Spb, m
5
5-10
10-20
>20
4
5
6,1
6,6
9
7
5
4,5

Viteza biciclistului din momentul post-impact depinde de viteza
iniţială a lui şi cea a automobilului. Prin aplicarea principiului conservării
impulsului, se determină viteza de impact, ţinând seama şi de masele
automobilului, biciclistului şi bicicletei. Viteza bicicletei poate fi apreciată
în funcţie vârsta şi sexul biciclistului pe de o parte, iar pe de alta, de
tipul bicicletei; asemenea valori se prezintă în tabelul 3 (Vitezele uzuale
de deplasare a bicicletelor, în km/h) [2].
Tabelul 3
grupa
sex masculin
sex feminin
de
tipul
minimă, medie, maximă, minimă, medie, maximă,
vârstă, bicicletei
km/h
km/h
km/h
km/h
km/h
km/h
ani
<6
K
9,7
11,8
14,5
9,6
10,9
13,1
K
9,9
13,0
17,6
10,8
12,5
16,2
6-10
F
11,3
14,3
16,1
13,8
14,1
15,0
F
12,8
15,9
21,7
12,8
14,7
17,2
11-15
FG
16,4
19,4
22,4
15,3
17,4
18,9
F
14,3
20,0
34,1
12,4
16,4
22,1
16-30
FG
17,6
24,7
33,9
12,1
17,7
20,4
F
11,9
16,3
20,3
11,2
15,4
17,8
31-50
FG
16,5
21,0
25,8
11,3
16,2
18,0
F
10,4
13,5
16,3
10,1
12,4
15,1
51-60
FG
16,1
16,1
16,1
>60
F
9,9
12,3
15,0
9,8
11,5
13,9
K - bicicleta pentru copii; F - bicicleta utilitară urbană; FG - bicicleta de şosea

Pe baza tabelului 3 s-au analizat patru cazuri de comparare a
distanţei de proiectare a bicicletei sau a biciclistului în funcţie de viteza
de impact după diferite criterii. În aceste cazuri s-au considerat masele
bicicletelor şi a bicicliştilor ca având valori medii, nefiind tratate cazuri
particulare din acest punct de vedere.
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a) Cazul 1. Compararea distanţei de proiectare a biciclistului de sex
masculin faţă de cea a bicicletei la o viteza medie de impact (figura 4):
− la aceeaşi viteză de impact distanţa de proiectare a bicicletei
este mai mare, acest lucru rezultă din raportul maselor celor
două, masa bicicletei fiind mai mică decât masa biciclistului;
− pentru a obţine o distanţă de proiectare egală a biciclistului cu
cea a bicicletei, acestuia îi este necesară o viteză de impact cu
circa 20 % mai mare.

Fig. 4 Distanţa de proiectare în funcţie de viteza de impact,
comparativ biciclist-bicicletă

b) Cazul 2. Compararea distanţei de proiectare a biciclistului de sex
feminin cu distanţa de proiectare a biciclistului de sex masculin la viteza
de impact maximă (figura 5):
− viteza maximă de deplasare a biciclistului de sex masculin este
mai mare decât viteza maximă de deplasare a biciclistului de
sex feminin, rezultând că distanţa de proiectare a biciclistului
de sex masculin este mai mare;
− se observă că pe un segment al vitezei de impact de
15-25 km/h cele două curbe aproape că se suprapun, de unde
se constată că la aceeaşi viteză de impact, distanţa de
proiectare este aceeaşi pentru ambii termeni ai comparaţiei,
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diferenţa fiind produsă doar de diferenţele de masă dintre sexe
în anumite situaţii.

Fig. 5 Distanţa de proiectare în funcţie de viteza de impact,
comparativ între sexe

c) Cazul 3. Compararea distanţei de proiectare a biciclistului de sex
masculin la o viteză de impact minimă, în funcţie de grupa de vârstă
(figura 6). Au fost alese pentru analiză două grupe de vârstă (6-10 ani,
respectiv 31-50 ani) care au viteze de impact diferite. În figura 6 este
reprezentată dependenţa distanţei de proiectare în funcţie de viteza de
impact a celor două grupe de vârstă menţionate, de unde reiese că:
− vitezele de deplasare a grupei de vârstă 6-10 ani se găsesc în
segmentul 9,9-11,3 km/h, iar vitezele de deplasare a grupei de
vârstă 31-50 ani se găsesc în segmentul 11,9-16,5 km/h;
− datorită vitezelor mai mari de deplasare a grupei de vârstă
30-51 ani, această grupă are o distanţă de proiectare mai mare
decât grupa de vârstă 6-10 ani.
d) Cazul 4. Compararea distanţei de proiectare a bicicletei la o viteza
de impact maximă în funcţie de tipul bicicletei (tipurile de biciclete alese
sunt: K - bicicleta pentru copii şi FG - bicicleta de şosea), (figura 7), de
unde reiese că:
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Fig. 6 Distanţa de proiectare în funcţie de viteza de impact,
comparativ pe grupe de vârstă

Fig. 7 Distanţa de proiectare în funcţie de viteza de impact,
comparativ pe tipuri de biciclete
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−
−
−

bicicletelete pentru copii nu ating o viteză de impact maximă
mai mare de 17,6 km/h, distanţa de proiectare ajungând la
această viteză până la aproximativ 4 m;
bicicletele de şosea pot ajunge la o distanţă de proiectare de
aproximativ 11,5 m, deoarece acestea pot atinge o viteză
maximă de impact de aproximativ 35 km/h;
această diferenţă rezultă din construcţia bicicletelor care este
axată pe destinaţia lor.
3. Concluzii

■ Metodele numerice, de reconstrucţie a accidentelor rutiere,
au mai multe avantaje: modelul astfel construit permite schimbarea
datelor de intrare şi efectele lor se pot cerceta în mod mai simplu;
rezultatele simulate grafic oferă o imagine clară a evenimentelor;
rezultatul nu depinde de timpul execuţiei şi simularea numerică este
practic fără pericol.
■ Precizia rezultatelor obţinute prin simulare grafică depinde de
construirea modelului de calcul, de datele de intrare şi de complexitatea
modelului.
■ Utilizarea analizei computerizate, prin avantajele pe care le
oferă (reducerea timpilor de calcul, simularea diferitelor situaţii de
accident etc.) devine un instrument util şi necesar experţilor tehnici şi
inginerilor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul reconstituirii
accidentelor rutiere şi dezvoltării sistemelor de securitate.
BIBLIOGRAFIE
[1] Cristea, D., Abordarea accidentelor rutiere. Piteşti, Editura Universităţii din
Piteşti, 2009.
[2] Gaiginschi, R., Reconstrucţia şi expertiza accidentelor rutiere. Editura
tehnică, Bucureşti, 2009.
[3] McLundie, W.M., Investigation of Two-Wheeled Road Traffic Accidents
using Explicit FE Techniques, PhD Thesis, Cranfield University - School of
Engineering, 2007, https://dspace.lib.cranfield.ac.uk/ bitstream/1826/3170/
1/W%20M%20McLundie%20Thesis%202007.pdf
[4] Tan, C., Crash type manual for bicyclists, Publication No. FHWA-RD-96104, 1996.
[5] Todoruţ, A., Dinamica accidentelor de circulaţie. Editura U.T.PRESS, ClujNapoca, 2008.
Dr. Ing. Nicolae CORDOȘ,
Conf.Dr.Ing. Adrian TODORUŢ,
Ing. Radu MOLDAN,
Departamentul ART, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, membri AGIR
450

