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Abstrakt  

Hykš Martin 

Detekce překážek u systémů aktivní a integrované bezpečnosti 

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní 

Praha 2014 

 

Diplomová práce je zaměřena na systémy aktivní a integrované bezpečnosti. V první části 

jsou popsány jednotlivé snímače, které se pro detekování překážek používají. Dále 

je popsána příslušná legislativa a také organizace, které se tímto odvětvím zabývají nejen 

pro vývoj, ale také pro testování těchto systémů. Práce pokračuje představením 

a zhodnocením překážek simulujících automobily a chodce pro statické i dynamické 

testování. V další kapitole se zabývá podrobněji dvěma nejčastějšími detekčními 

subsystémy, tj. radarem a kamerou, kdy popisuje jejich aplikační možnosti, potřebný 

výpočetní výkon a následné porovnání s energetickým potenciálem osobního automobilu. 

V poslední fázi této práce jsou stanoveny požadavky na testovací překážky s výhledem 

na přibližně pět let. 
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Abstract 

Hykš Martin 

Detection of barriers in active and integrated safety systems 

Czech Technical University in Prague, Faculty of transportation Sciences 

Prague 2014 

 

This diploma thesis is focused on active and integral safety systems. In the first part there 

is a description of particular sensors, which are used for obstacle detection. Further there 

is a description of relevant legislation and also organizations that are concerned in this field 

not only by means of development, but also by means of testing of these systems. 

The thesis continues with introduction and assessment of obstacles simulating cars and 

pedestrians for static and dynamic testing. The next chapter deals in detail with two most 

common detection subsystems, i.e. radar and camera, and describes their application 

potential, calculation capacity needed and subsequent comparison with energetic potential 

of a passenger vehicle. In the last part of this thesis there are determined requirements 

for test obstacles with outlook for approximately five years. 

 

Key words 

ISO standards, ECE regulations, radar, camera, testing 
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1 Úvod 

Asistenční a komfortní systémy řidiče se s rozvojem elektroniky dostávají do automobilů 

stále více. Elektronické systémy v automobilech pomáhají jak ke zlepšení životního 

prostředí, tak hlavně k větší bezpečnosti posádky a ostatních účastníků dopravního 

provozu. 

Po systémech komfortního vybavení jako jsou například elektrické stahování oken, 

centrální zamykání, apod. se z bezpečnostního hlediska dostalo do automobilů také 

vybavení takzvané pasivní bezpečnosti, jejíž prvky reagují až v případě nárazu. Jedná 

se především o dnes již běžně používaný airbag. S přibývající elektronikou začala také 

vznikat aktivní bezpečnost, která má zamezit nebo se snažit značně zmírnit náraz. Do této 

kategorie patří například antiblokovací systém kol nebo systémy elektronické stability 

vozidla. Aktivní a pasivní systémy v poslední době propojuje integrovaná bezpečnost, 

která se stará o včasnou přípravu prvků pasivní bezpečnosti. 

Již několik let probíhají nárazové zkoušky automobilů za účelem zhodnocení jejich 

bezpečnosti pro posádku. Výrobci automobilů postupně dosahují maximálních možných 

řešení a tak se začíná vývoj testování s následným hodnocením ubírat směrem k systémům 

aktivní bezpečnosti. V této době zažívají velký rozmach systémy automatického brzdění 

při zjištění překážky před vozidlem.  

Nárazové zkoušky jsou také již delší dobu součástí série homologačních zkoušek 

automobilů a od poloviny roku 2013 jsou součástí také zkoušky systémů automatického 

brzdění, které je pro některé kategorie nově homologovaných vozidel povinné. Aby tyto 

systémy mohly spolehlivě fungovat, je nutné provádět jejich testování už při jejich vývoji. 

Testování nesmí být nebezpečné a nemělo by při něm docházet k poškození automobilů. 

Cílem této práce je po zanalyzování existujících překážek a zanalyzování detekčních 

systémů stanovit charakter a chování testovací překážky nejen pro automatické brzdící 

systémy, ale také pro systémy automatického vyhýbání, které v budoucnu přijde jako další 

prvek aktivní bezpečnosti. 
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1.1 Snímače a jejich fyzikální principy 

Základem systémů aktivní a integrované bezpečnosti jsou elektronické snímače, které 

zajišťují sledování okolí automobilu. Podle různých fyzikálních principů se jedná 

o vzdálenosti jak v těsné blízkosti vozidla, tak také až do vzdálenosti přibližně 200 m 

od automobilu. Nejpoužívanější senzory a jejich funkce jsou popsány níže. 

1.1.1 Mikrovlnný radar 

Radar (anglicky RAdio Detection And Ranging), také nazývaný radiolokátor, tj. spojením 

latinských slov radius (paprsek) a locator (zaměření), dokáže vysílat elektromagnetické 

vlny, které po odražení od nalezených objektů přijímá zpět přijímací část radaru. Předměty, 

které odráží signál, musí být kovové nebo z materiálů s vysokou permitivitou [1]. Z doby, 

která je potřebná k jeho odrazu a návratu je možné spočítat měřenou vzdálenost (čím delší 

dobu trvá přijmutí odraženého signálu, tím delší je vzdálenost předmětu, od kterého se 

signál odrazil). Automobilové radary využívají pro zjištění rychlosti detekované překážky 

Dopplerova jevu. Ten se projevuje tak, že frekvence vlnění přijatá přijímačem je odlišná 

od frekvence vlnění vyslané zdrojem signálu v případě, že se vzdálenost mezi radarem a 

odrazným předmětem mění v čase. Při přibližování radaru k předmětu, který vyslaný signál 

odrazil, se frekvence zvyšuje. Naopak při zvyšování vzdálenosti se frekvence signálu 

snižuje. Nedochází tedy k přímému měření odraženého signálu, ale je využíváno 

nepřímého měření frekvenčně modulovaných kontinuálních vln, kde je nosný signál 

s frekvencí 76,6 GHz [2]. Změna frekvence je 200 MHz (76,5 – 76,7 GHz), jak je uvedeno 

na obrázku č. 1. 

   Obrázek 1 – Vysílání radarového signálu 

 

   Zdroj: Interní dokumentace Audi Service 
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Signál vysílaný z radaru se šíří ve tvaru kužele a jeho intenzita se vzdáleností od vysílače 

klesá. Pro lepší určení polohy detekované překážky je vysíláno více paprsků v různých 

směrech. 

Mikrovlnný radar je používán u asistenčních systémů řidiče na dvou pracovních 

frekvencích [1]. Radar, který funguje na frekvenci 77 GHz je schopen rozpoznat překážku 

na vzdálenost přibližně 200 m a je většinou montován v předním nárazníku nebo 

v ozdobné masce vozu. Tohoto snímače se využívá u systémů adaptivních tempomatů 

a automatických brzdících systémů. Na obrázku č. 2 je zobrazen radar od firmy Bosch, 

který je instalován do Škody Octavia 3. generace. Radar s pracovní frekvencí 24 GHz 

má dosah do 40 m a je využíván pro blízké okolí automobilu, čili například pro asistenční 

systémy změny jízdního pruhu [1]. Tyto radary jsou umístěny po obou stranách v zadní 

části vozidla za krytem nárazníku. 

 

   Obrázek. 2 – Radar 77 GHz od firmy Bosch 

 

Zdroj: http://www.bosch-presse.de 

 

1.1.2 Lidar 

Lidar (anglicky Light Detection And Ranging) je laserový snímač pro měření vzdálenosti 

pracující v infračervené oblasti. Jako vysílač používá laserovou diodu, která skrze optické 

čočky emituje světelné impulsy. Ty jsou po odrazu od nalezeného předmětu přijímány zpět 

optickým přijímačem. Z času mezi vysláním a přijmutím signálu je vypočtena zjišťovaná 

vzdálenost (součin rychlosti světla a zjištěné doby průletu). Laserový paprsek může být 

pro docílení většího snímacího rozsahu vychylován rotujícím hranolem. Lidar vysílá oproti 
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radaru užší paprsek, to vede k přesnějšímu měření [1]. Snímač je u vozidel umístěn 

za čelním oknem nad středovým zpětným zrcátkem. Na obrázku č. 3 je pro ilustraci uveden 

laserový snímač od firmy Continental. 

 

   Obrázek 3 – Lidar od firmy Continental 

 

Zdroj: http://www.conti-online.com 

 

1.1.3 Ultrazvukový snímač 

Ultrazvukový snímač funguje na obdobném principu jako předchozí senzor s rozdílem 

použitého druhu signálu. Je zde měřen čas od vyslání zvukového signálu o frekvenci 

30 kHz do příjmu odraženého signálu. Protože mají zvukové vlny u většiny materiálů 

pozitivní vlastnosti vzhledem k jejich odrazu, není tedy problém s jejich detekcí. Dosah 

těchto snímačů je přibližně 1,5 - 3 m a jsou využívány hlavně pro pomocné asistenty při 

parkování. Vzhledem k tomu, že se u těchto asistentů využívá více stejných senzorů 

najednou, je vzájemnému rušení zabráněno pomocí synchronizačního vstupu od řídící 

jednotky parkovacího asistenta [1]. Senzory jsou obvykle umístěny v krytech nárazníků. 

Jejich počet se liší v závislosti na daném asistenčním systému. Většinou se pohybuje 

od 3 do 8 kusů snímačů v jednom krytu nárazníku. 

Stejně jako ostatní typy snímačů procházejí neustálým vývojem, tak i ultrazvukové senzory 

jsou modernizovány. Kromě změn vyzařovacích úhlů dochází také k vývoji lepší detekce 

na větší vzdálenost [3]. 
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1.1.4 Videokamera 

Videokamera snímá obraz okolí automobilu. Následně dochází k jeho zpracování 

a závěrečnému vyhodnocení. Kamery využívají snímací čipy dvou různých technologií. 

První je technologie CCD (Charge-Coupled Device), čili nábojově vázaná jednotka. 

Ta obsahuje křemíkový snímač, kde dochází v závislosti na intenzitě a době osvícení 

k vytváření nosiče náboje [1]. Výstup z CCD čipu je analogový a je možný pouze 

po řádcích, příp. po sloupcích. Za CCD čipem probíhá ze spojitého signálu pomocí 

A/D převodníku digitalizace obrazu. To způsobuje vyšší odběr elektrické energie a hlavně 

zpomalení přenosu dat. Výroba tohoto čipu je relativně jednoduchá, avšak poměrně 

nákladná [4].   

Druhou technologií jsou senzory CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor).  

CMOS čip je po konstrukční stránce oproti CCD čipu složitější. Každá jeho buňka má svůj 

tranzistor, který zesílí a následně odvede elektrický signál. I přesto jsou však jeho náklady 

na výrobu nižší. Důvodem je stejná technologie výroby jako u počítačových procesorů. 

Obvody digitalizující obraz jsou tedy u čipu CMOS již jeho součástí a digitalizace obrazu 

se provádí v každé buňce a ve stejné době. Výstup dat tedy neprobíhá postupně 

po sběrnici, jak je tomu u CCD snímače, ale najednou. Tím je snížena doba potřebná 

k přečtení obrazu a také snížena spotřeba elektrické energie [4].  

Nejčastějším využitím kamery je snímání obrazu před vozidlem, přibližně do 50 metrů. 

To využívá asistent udržování jízdního pruhu nebo například asistent rozpoznávání 

dopravního značení. Tato kamera je umístěna za čelním oknem v oblasti zpětného zrcátka. 

Jedná se o místo, kde výhled čištěn stěrači a na skle čelního okna je umístěna vyhřívací 

folie, která umožní v případě námrazy či opocení očištění pro lepší viditelnost. Na obrázku 

č. 4 je uvedena kamera pro asistenční systémy řidiče od firmy Bosch. 

Jako další využití je pro asistenta při parkování, kdy kamera snímá oblast za vozidlem 

a tento získaný obraz je řidiči zobrazován na zobrazovací jednotce v přístrojové desce 

automobilu. 

Některé systémy asistenta změny jízdního pruhu využívají, ke sledování oblasti vedle 

vozidla, místo radarů kamery. Tento systém varuje řidiče o předmětu pohybujícím 

se v dané oblasti přes to, že řidič nemusí daný předmět ve zpětném zrcátku zaznamenat. 
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  Obrázek 4 – Kamera od firmy Bosch 

 

Zdroj: http://www.bosch-kraftfahrzeugtechnik.de 

1.1.5 3D Kamera 

3D kamera, jiným názvem stereo kamera, je videokamera, která má dva snímací čipy 

a každý má svůj objektiv. Vzdálenost mezi nimi je od 12 cm (výrobce Bosch) do 20 cm 

(výrobce Continental). Vzhledem k této technologii, která kopíruje lidské vidění, je možné 

získat prostorový obraz ve třech osách, tak jak ho vnímá člověk. Díky tomu je možné 

provést nejen měření vzdálenosti mezi vozidlem a překážkou, ale také rozměr a případný 

směr pohybu překážky, to je vhodné hlavně u chodců [5]. 

Stereo kamery mají dosah přibližně 120 m a pozorovací úhel 50° [6]. Jedna z možných 

typů, zde konkrétně od firmy Bosch, je zobrazena na obrázku č. 5. 

  

  Obrázek 5 – 3D Kamera od firmy Bosch 

 

Zdroj: http://www.bosch-kraftfahrzeugtechnik.de 
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1.2 Legislativní požadavky 

Do této kapitoly jsem zařadil požadavky, které by se daly rozdělit na povinné a nepovinné. 

Ve skupině povinných se jedná především o předpisy Evropské hospodářské komise, 

jejichž splnění je důležitou součástí schvalování silničních vozidel, dle zákona č. 56/2001 

Sb. ve znění pozdějších předpisů, do provozu. To přísluší ministerstvu dopravy České 

Republiky. 

Do nepovinných spadají ISO normy, které jsou však doporučující jak pro vývoj tak také 

pro testování daného systému. Tyto normy vznikají nejpružněji v závislosti na vývoji 

daného systému a je tedy pro jejich výrobce výhodné podle nich postupovat. 

Dalším subjektem, kterého jsem do této kategorie zařadil je organizace NCAP, která 

provádí hodnocení testování bezpečnosti automobilů. Jejich testování není povinné, 

ale vzhledem k síle působení na zákazníka při rozhodování o koupi osobního automobilu 

je její váha značná a výrobci automobilů se již při vývoji jejich nového modelu tímto 

testováním intenzivně zabývají. 

1.2.1 Předpisy Evropské hospodářské komise 

Evropská hospodářská komise je orgánem Organizace spojených národů. Jednou z hlavní 

činnosti této komise je oblast dopravy, kde pomocí tzv. EHK předpisů určuje podmínky 

pro homologaci motorových vozidel [7]. 

Každý předpis se zabývá pouze určitou částí (systémem) automobilu a jeho součástí je také 

adekvátní ozkoušení jeho funkčnosti. Po pozitivním výsledku testování je možné mu udělit 

odpovídající homologaci, čili úřední souhlas s jeho použitím. Z pohledu aktivní 

a integrované bezpečnosti se jedná o předpis EHK 130 „Jednotná ustanovení pro 

homologaci motorových vozidel z hlediska jejich varovného systému při opuštění jízdního 

pruhu“ a o předpis EHK 131 „Jednotná ustanovení pro homologaci motorových vozidel 

z hlediska vyspělých systémů záchranného brzdění (AEBS)“.  

Tyto dva předpisy jsou v platnosti od července roku 2013 a jsou určeny pro kategorie 

automobilů M2, N2, M3, N3, tj. pro nákladní automobily a autobusy nad 3500 kg.  

Dále jsou uvedeny požadavky na funkčnost již zmíněných systémů z pohledu předpisů 

EHK. 
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EHK 130 

Předpis EHK 130 O varovném systému při opuštění jízdního pruhu (LDWS) stanovuje 

pro systém tyto podmínky [8]: 

 v případě aktivního stavu musí systém varovat řidiče vždy, když vozidlo překročí 

značku (čáru) označující jízdní pruh, ve kterém vozidlo jede jak v přímém směru, 

tak v zatáčce s minimálním poloměrem 250 m 

 při zjištění úmyslného vyjetí z pruhu může být varování systému potlačeno 

 systém musí být aktivní nejméně od rychlosti 60 km/h, pokud není deaktivován 

 v případě deaktivovaného systému musí být řidič informován pomocí trvalé optické 

výstrahy (kontrolka žluté barvy na panelu přístrojů) 

 varování o opuštění jízdního pruhu musí být provedeno minimálně dvěma 

varovnými prostředky (optické, akustické, haptické) a indikací o směru vychýlení 

automobilu. 

 závada systému musí být zobrazena trvalým optickým žlutým varovným signálem 

 při technické prohlídce musí být možnost ověření správného pracovního stavu 

systému pomocí očního pozorování varovného stavu poruchy 

 

EHK 131 

Požadavky předpisu EHK 131 na systém AEBS jsou [9]: 

 v případě vypnutí systému musí být aktivován signál o vyřazení systému z činnosti 

 systém musí být v činnosti od rychlosti 15 km/h  

 při rozpoznání překážky musí dojít po výstražném signálu k záchrannému brzdění 

 systém musí být vybaven prostředkem, kterým řidič dokáže přerušit fázi 

záchranného brzdění 

 výstražný signál musí být zajištěn nejméně dvěma způsoby 

 výstražná signalizace musí být nastavena tak: 

o aby měl řidič možnost včasné reakce na nebezpečí kolize a mohl vzniklou 

situaci řešit 

o aby nedocházelo z důvodu příliš časné nebo příliš časté výstražné 

signalizace k obtěžování řidiče automobilu 
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 optické výstražné signály musí být viditelné i za denního světla 

 závada systému musí být zobrazena trvalým optickým žlutým varovným signálem 

 při technické prohlídce musí být možnost ověření správného pracovního stavu 

systému pomocí očního pozorování varovného stavu poruchy 

1.2.2 Normy ISO 

ISO normy vyvíjí Mezinárodní organizace pro normalizaci, která od roku 1947, kdy byla 

založena, sídlí v Ženevě [12]. ISO normy jsou nezávazné a pouze tedy doporučují 

parametry výrobků (systémů) a možnost jejich otestování. Jejich účelem je především 

snaha o sjednocení mezinárodního průmyslu a zjednodušení mezinárodního obchodování. 

Pro systémy aktivní a integrované bezpečnosti jsou nejčastěji používané tyto normy: 

 ISO 15622 : 2002 - Popis a testy adaptivních tempomatů 

 ISO 15623 : 2008 - Varovné systémy předsunutých překážek  

 ISO 15624 : 2008 - Varovné systémy před dopravní překážkou 

 ISO 17361 : 2007 - Testy zařízení sledujících jízdu v pruzích 

 ISO 17386 : 2011 - Pomoc při manévrování při nízkých rychlostech 

 ISO 17387 : 2008 - Sledování okolí vozu (varování proti předjíždění) 

 ISO 22178 : 2009 - Systém automatické jízdy v koloně nízkou rychlostí 

 ISO 22179 : 2009 - Popis a testy adaptivních tempomatů, které fungují  

do maximální rychlosti 

 ISO 22840 : 2010 Podpůrné systémy při couvání 

Vzhledem k zaměření této práce jsou dále uvedeny pouze požadavky norem 

ISO 15622 : 2002, ISO 22178 : 2009, ISO 22179 : 2009, ISO 15623 : 2008. 

ISO 15622 

ISO 15622 je z roku 2002 a je tedy jednou z nejstarších norem k této problematice. 

Adaptivní tempomat (zkratkou ACC, Adaptive Cruise Control) norma ISO 15662 [11] 

popisuje jako systém, který z velké části pomáhá řidiči v řízení vozidla a ulehčuje mu tak 

jeho pracovní zátěž a je především určen pro jízdu po silnicích, kde je dopravní proud spíše 

bez kongescí. Systém může být také rozšířen o další asistenční systémy, jako je např. 

systém nouzového brzdění nebo systémem varování před kolizí. 

Jednou z důležitých základních hodnot, kterou norma uvádí je časová ztráta τ. Časová 

ztráta se vypočítá z rychlosti vozidla v a vzdáleností mezi vozidly c (viz. obrázek č. 6).  
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Vzorec pro výpočet tedy je:   

τ = c / v 

 

Obrázek 6 – Výpočet časové ztráty 

 

Zdroj: ISO 15622:2002 

Jestliže vozidlo nedosáhlo minimální provozní rychlosti, nemůže dojít k přechodu 

z neaktivního systému na aktivní. V případě aktivovaného systému adaptivního tempomatu 

musí systém udržovat rychlost vozidla, která je nastavena uživatelem, ale v případě, že 

dojde ke zjištění, že se vozidlo přibližuje k automobilu, který jede před ním, musí dojít 

ke snížení rychlosti a tím k udržování bezpečné vzdálenosti. Změna mezi těmito režimy 

musí probíhat automaticky [11]. 

Minimální nastavitelná časová ztráta τmin musí být za ustálených podmínek pro všechny 

rychlosti větší než 0,8 s. Časová ztráta τ by měla být v rozsahu od 1,5 do 2,2 s. Při 

ustálených podmínkách je minimální vzdálenost součinem minimální časové ztráty 

a aktuální rychlosti vozidla [11]. Tedy: 

d = τmin × v 

Detekční oblasti systému 

Systém adaptivního tempomatu musí dokázat na přímém úseku vozovky detekovat 

překážku, kterou má před sebou. Norma ISO 15622 [11] dělí detekční oblasti do třech 

skupin, které jsou znázorněny na obrázku č. 7. V případě, že je vozidlo ve vzdálenosti, 

která je kratší než je d0 (oblast a) nemusí systém adaptivního tempomatu detekovat 

přítomnost vozidla. Vzdálenost bodu d0 se vypočítá pomocí vzorce: 

d0 = max [2 (0,25 × vlow)] 

 

d0 je vzdálenost od vozidla, kde končí detekční oblast „a“ a zároveň začíná oblast „b“ 

vlow je minimální rychlost vozidla, při které je možné, aby mohlo dojít k automatickému 

zrychlení vozidla pomocí tempomatu 
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Pokud je vozidlo v oblasti „b“, tj. mezi d0 a d1, musí systém adaptivního tempomatu 

dokázat detekovat jedoucí vozidlo před ním. Nemusí však měřit v jaké je vzdálenosti 

od zmíněného vozidla a nemusí ani vypočítávat relativní rychlost mezi vozidly. Vzdálenost 

d1 se vypočte pomocí vztahu: 

d1 = τmin (vlow) × vlow 

d1 je vzdálenost od vozidla, kde končí detekční oblast „b“ a zároveň začíná oblast „c“ 

τmin je minimální časová ztráta 

vlow je minimální rychlost vozidla, při které je možné, aby mohlo dojít k automatickému 

zrychlení vozidla pomocí tempomatu 

 

Jestliže se vozidlo nachází v oblasti mezi d1 a dmax (v obrázku označeno c) musí již systém 

adaptivního tempomatu vypočítat maximální vzdálenost. Ta se vypočítá: 

dmax = τmax (vset_max) × vset_max 

dmax  je maximální vzdálenost [m] 

τmax je maximální časová ztráta [s] 

vset_max je maximální nastavená rychlost [m/s] 

 

Obrázek 7 – Detekční oblasti 

 

Zdroj: ISO 15622:2002 

 

Systémy adaptivních tempomatů jsou rozděleny do výkonových tříd podle toho, jakým 

jsou schopny projet obloukem. Systém musí být schopen vést automobil za vozidlem 

po přímé vozovce s danou maximální časovou ztrátou τmax a v zatáčkách, s poloměrem 

podle dané výkonové třídy (viz tabulka č. 1), maximální rychlostí vcircle, která se vypočítá 

pomocí vztahu: 
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vcircle  je maximální možná rychlost vozidla v zatáčce 

alateral_max  je boční zrychlení automobilu při jízdě v oblouku. Hodnoty jsou stanoveny  

   na základě výsledků analýzy chování 95 % řidičů v oblouku a jsou:  

alateral_max, II = 2,0 m/s
2
 

alateral_max, III = 2,3 m/s
2
 

alateral_max, IV = 2,3 m/s
2
 

Norma ISO 15622 [11] také poukazuje na požadavek správného rozlišení cílů. Jestliže je 

před vozidlem na přímých komunikacích a pro systémy s výkonovou třídou II, III a IV také 

v oblouku detekováno více cílů (vozidel), musí být systémem adaptivního tempomatu 

vybrán ten cíl, který se nachází v jeho cestě (např. ve stejném pruhu). 

Tabulka 1 – Výkonové třídy adaptivních tempomatů 

výkonová třída 

adaptivního tempomatu 
poloměr zatáčky (m) 

I není schopen 

II ≥ 500 

III ≥ 250 

IV ≥ 125 

Zdroj: ISO 15622:2002 

Adaptivní tempomaty musejí udržovat řidičem nastavenou rychlost. V případě, že řidič 

sešlápne brzdový nebo spojkový pedál, musí dojít k deaktivaci systému a jestliže se řidič 

rozhodne k okamžité akceleraci, nesmí dojít při sešlápnutí plynového pedálu k časové 

prodlevě.  

Systém si může sám přizpůsobit nastavení hodnoty časové ztráty τ, aby dokázal včas 

reagovat na vzniklou situaci při jízdě v horším prostředí (např. špatné počasí). Časová 

ztráta však nesmí být nižší, než je minimální hodnota nastavená řidičem.  

U adaptivních tempomatů, které jsou vybaveny i běžnými tempomaty musí být řidič jasně 

informován o tom, který systém je aktivován. Zpětná vazba od systému musí být 

o aktivovaném stavu a také o nastavené rychlosti, to je možné provést kombinací a to tak, 

že při aktivovaném systému se zobrazí nastavená rychlost. Při neaktivním systému 

se nastavená rychlost nezobrazuje. Informování o detekci překážky před vozidlem není 

dle normy [11] nutné, je ale doporučené.  
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Pro aktivaci systémů tempomatu je vyžadována minimální rychlost alespoň 5 m/s. Jestliže 

dojde k automatické deaktivaci systému, při poklesu rychlosti pod hodnotu vlow, nesmí 

dojít při brzdění k náhlému uvolnění brzdné síly. Průměrné automatické zpomalení 

nesmí překročit hodnotu 3,5 m/s
2
 a automatické zrychlení nesmí překročit hodnotu 2 m/s

2
. 

Dojde-li k rozpoznání překážky v oblasti mezi body d0 a d1 nesmí systém akcelerovat. Je-li 

systémem tempomatu aktivován brzdový systém, musí dojít k rozsvícení brzdových světel. 

Při selhání jakékoliv části systému musí dojít k bezprostřednímu informování řidiče. Tato 

informace musí být zobrazena po celou dobu, než dojde k vypnutí systému. Ten není 

možné znovu zapnout a to až do doby, kdy je proveden úspěšný kontrolní test systému. 

 

ISO 22178 

Norma ISO 22178 [12] z roku 2009 se zabývá systémem automatické jízdy v koloně 

nízkou rychlostí (LSF, Low Speed Following). Více je tento systém známý pod označením 

STOP and GO. Z normy [12] je patrné, že z velké části vychází ze starší normy ISO 15622, 

proto v této kapitole uvádím pouze odlišné požadavky. Ostatní požadavky zmíněné 

v předchozí kapitole jsou de facto obecné pro všechny tyto systémy. 

LSF systém by měl být schopen detekovat pohybující se vozidla a měl by dokázat zastavit 

vozidlo dříve, než dojde k nárazu, jestliže automobil, který jel před ním, zastavil. Norma 

[12] řeší dva druhy systémů automatické jízdy v koloně: 

 Typ 1 - systém sleduje vozidlo vpředu, které bylo detekováno, jestliže řidič systém 

aktivoval. 

 Typ 2 - systém sleduje vozidlo vpředu, které bylo detekováno, jestliže řidič systém 

aktivoval a také vyhledává překážky automaticky i při deaktivovaném systému. 

Základním chováním LSF systémů jsou tyto stavy: 

 Stav sledování – rychlost vozidla je řízena automaticky tak, aby byla udržována 

nastavená vzdálenost od vozidla vpředu. Jestliže dojde u typu 2 při sledování 

ke zjištění nového cíle, je tento cíl vybrán automaticky 

 Stav vyhledávání – při tomto režimu nesmí u typu 2 dojít ke zrychlování 

 Stav hold – při tomto stavu dochází k automatické aktivaci brzdového systému 

 Pohotovostní stav – do tohoto stavu se systém musí přepnout při zastavení vozidla 

v případě, že nepřechází do stavu hold 
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Pokud je detekované vozidlo podle obrázku č. 7 v oblasti c, tj. mezi body d1 do dmax, musí 

LSF systém měřit vzdálenost mezi vozidly. V této oblasti by mělo být vozidlo schopno 

detekce do boku alespoň o šířce vozidla. Výpočet bodu dmax je stejný jako v předchozí 

normě [11]. Jestliže je v oblasti b, tj. mezi d0 a d1 před vozidlem, musí LSF systém 

detekovat přítomnost vozidla, ale nemusí měřit vzdálenost, ani rozdíl rychlostí mezi 

vozidly. Je-li vozidlo v této oblasti zjištěno a není systémem vypočítávána vzdálenost, tak 

nesmí docházet k automatickému zrychlení vozidla. Vzdálenost bodu d1 se vypočítá 

pomocí vzorce: 

d1 = cmin (vmin) 

cmin  je minimální vzdálenost pro sledování za ustálených podmínek pro při rychlostech v. 

vmin  je minimální provozní rychlost 

Pokud je ve vzdálenosti menší než d0 (oblast a) před vozidlem, nemusí dojít k detekci 

vozidla. Vzdálenost d0 je normou [12] stanovena na 2 m. 

Jestliže je před vozidlem více cílových překážek, musí být detekována ta nejbližší. 

Překážky, které se ale nachází za limitem cílové vzdálenosti dtarget_limit by neměl systém 

za překážky považovat. Vzdálenost dtarget_limit se vypočte podle vzorce: 

dtarget_limit = MAX { [τmax (v) × V × 3] ; 36 } 

Systém přechází do aktivního stavu, když je aktivován řidičem, za podmínek, kdy rychlost 

vozidla není vyšší než maximální rychlost, při které je systém schopen fungovat nebo 

detekuje vozidlo. 

Ve stavu sledování by měl systém udržet nastavenou vzdálenost mezi vozidly 

a to v rozsahu rychlostí od vmin do vmax, která, za ustálených podmínek, nesmí být menší 

než: 

MAX [Cmin , ( τmin × v)] 

τmin je minimální volitelné časové zpoždění za ustálených podmínek pro všechny 

rychlosti v (τmin ≥ 1,0 s) 

cmin je minimální vzdálenost pro sledování za ustálených podmínek pro všechny rychlosti v 

(cmin ≥ 2,0 m) 

Při průjezdu zatáčkou o poloměru 125 m musí být systém schopen udržovat časový odstup 

od vozidla, které jede před ním. U typu č. 2 by měl systém také dokázat automaticky 
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vyhledávat ostatní cílová vozidla a v případech, kdy dojde k detekci jiného vozidla či ztrátě 

zaměřeného vozidla by mělo dojít k automatickému přesměrování sledovaného 

automobilu. 

Systém LSF se deaktivuje, jestliže automobil překročí maximální rychlost vmax, řidič začne 

brzdit vyšší silou než je síla systému nebo když rychlost vozidla klesne pod minimální 

rychlost vmin (jestliže je minimální rychlost rovna 0 km/h mělo by dojít k deaktivaci do 

3 vteřin). K deaktivaci dále dochází (u typu č. 1) ve chvíli, kdy není zaměřen žádný cíl. 

Jestliže se cíl dostane do vzdálenosti menší než d0, tj. na 2 m, musí systém zachovat 

brzdění a také bránit zrychlování. 

U systému typu 2, ve stavu hledání, dochází k deaktivaci, když doba vyhledávání překročí 

hodnotu τmax. K deaktivaci dochází také ve chvíli, kdy bylo cílové vozidlo ztraceno. 

Hodnota rychlosti vmax nesmí být vyšší než 13,9 m/s. A hodnota vmin nesmí přesáhnout 

1,39 m/s. 

ISO 22179 

Norma ISO 22179 [13] z roku 2009, která popisuje adaptivní tempomaty, které fungují 

až do maximálních rychlostí (FSRA – Full Speed Range Adaptive cruise control systems), 

je jistou nadstavbou normy ISO 15622. Zde jsou opět uvedeny odlišnosti mezi zmíněnými 

ISO normami. 

Jedná se především o minimální časové zpoždění, které musí být ≥ 1 s (oproti 0,8 s 

v normě ISO 15622). Rozmezí časové ztráty τ v rozsahu 1,5 s až 2,2 s by mělo být splněno 

při rychlostech nad 8 m/s. Vozidlo vybavené zmíněným systémem by mělo být schopno 

zastavit za automobilem, který jede rychlostí minimálně 10 m/s a začne brzdit zpomalením 

2,5 m/s
2
 [13]. 

Detekční oblasti systému 

Pokud je cílové vozidlo v rozmezí mezi body d1 a dmax před vozidlem (obrázek č. 7), musí 

systém FSRA změřit vzdálenost mezi vozidly. Bod dmax se vypočte, stejně jako v normě 

ISO 15622 [11], ze vztahu: 

dmax = τmax (vset_max) × vset_max 

Pokud je však vozidlo v oblasti mezi body d0 a d1 před vozidlem, musí systém FSRA 

detekovat přítomnost vozidla, ale nemusí měřit vzdálenost vozidel, ani relativní rychlost 

mezi vozidly. Bod d1 je normou stanoven na vzdálenost 4 m od vozidla. Pokud je cílové 
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vozidlo ve vzdálenosti před vozidlem menší než d0, systém FSRA nemusí detekovat 

přítomnost vozidla. Bod d0 je normou [13] určen ve vzdálenosti 2 m od vozidla. 

ISO 15623 

Požadavky na funkci a testování systémů varování před překážkou (FVCWS – Forward 

Vehicle Collision Warning System) jsou uvedeny v normě ISO 15623 [14] z roku 2008. 

Systém sleduje prostor před vozidlem a v případě malé vzdálenosti mezi vozidlem 

a detekovaným vozidlem nebo při rychlém přibližování detekovaného vozidla (vozidlo 

stojí nebo brzdí) spustí nejprve předběžné varování před kolizí a v případě, že řidič 

nezasáhne, dojde k aktivaci druhého stupně - varování před kolizí.  

Předběžné varování před kolizí má řidiče informovat o zjištěné překážce, která se nachází 

před vozidlem, a připravit řidiče na kroky, které zabrání kolizi. Varování před kolizí 

následuje až po předběžném varování a informuje řidiče o nutnosti jeho zásahu. 

Varování řidiče by mělo být provedeno pomocí optického nebo zvukového signálu. 

Haptické varování je možné použít pro předběžné varování, ale u 2. stupně varování 

se nedoporučuje. Při aktivaci varování musí být signál pro řidiče jednoduše odlišitelný 

od signálů ostatních asistenčních systémů jako jsou pomoc při parkování nebo asistent 

změny jízdního pruhu. 

Časy varování jsou vypočítávány v závislosti na vstupních informacích, kterými jsou: 

vzdálenost mezi vozidly, rychlost vozidla a rozdíl rychlostí mezi vozidly [14]. 

Systémy varování jsou rozděleny do 3 skupin podle poloměrů zatáček, ve kterých jsou 

schopny detekovat překážky (viz tabulka č. 2). 

 

Tabulka 2 – Výkonové třídy FVCWS systémů 

výkonová třída systému 

varování před překážkou 
poloměr zatáčky (m) 

I ≥ 500 

II ≥ 250 

III ≥ 125 

Zdroj: ISO 15623:2008 

 

Na obrázku č. 8 jsou zobrazeny body, které jsou v těchto vzdálenostech [14]:  

Dmax je maximální vzdálenost, při které se po systému varování požaduje detekce 

překážky. Vypočte se ze vztahu: 
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dmax = Vmax × Tmax + Vmax
2
 / 2 amin 

Vmax je maximální rychlost vozidla, do které je systém varování aktivní 

Tmax je maximální doba reakce řidiče mezi varováním a brzděním (normou je navrhován 

čas 1,5 s) 

amin je minimální zpomalení při nouzovém brzdění vozidla (normou navrhované zpomalení 

je 3,6 m/s
2
)  

V této vzdálenosti by měla být detekována překážka v šířce minimálně celého jízdního 

pruhu. Minimální detekční výška začíná 0,2 m nad zemí a končí 1,1 m nad zemí.  

D2 je minimální vzdálenost, kdy musí dojít k detekci překážky. Tento bod je pro každou 

třídu jiný, jak je popsáno v tabulce č. 3. Minimální šířka detekční oblasti by měla být v této 

vzdálenosti alespoň stejná jako je šířka testovaného vozidla. Minimální výška detekční 

oblasti je stejná jako ve vzdálenosti dmax. 

 

Tabulka 3 – Vzdálenost bodu d2 u  FVCWS systémů 

výkonová třída systému 

varování před překážkou 

Vzdálenost bodu d2  

[m] 

I 10 

II 7,5 

III 5 

Zdroj: ISO 15623:2008 

 

Obrázek 8 – Detekční oblast systémů varování 

 

Zdroj: ISO 15623:2008 
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Bod d1 je v minimální vzdálenosti, kdy musí systém být schopen měřit mezeru mezi 

automobilem a překážkou. Vzdálenost bodu se vypočte: 

d1 = tmin × vmin 

tmin je minimální doba reakce řidiče mezi varováním a brzděním (normou [14] je 

navrhován čas 0,4 s) 

vmin je minimální rychlost vozidla, od které je systém varování aktivní 

D0 udává minimální možnou vzdálenost, kdy musí systém varování detekovat cíl, 

ale nemusí být schopen změřit jeho vzdálenost od vozidla. Vzdálenost bodu d0 může být 

maximálně 2 m od vozidla [14]. Pro body ve vzdálenostech d1 a d0 již minimální rozměry 

detekční oblasti stanoveny nejsou. 

1.2.3 Metodika NCAP 

NCAP (New Car Assessment Programme) je určen pro veřejnou podporu bezpečnosti 

a zdraví. Informuje širokou veřejnost a potenciální zákazníky o kvalitě nabízených 

automobilů z hlediska jejich bezpečnosti při nehodě a snaží se určovat směr vývoje 

bezpečnostních systémů v automobilech. Nejedná se přímo o legislativní článek, ale 

vzhledem k vlivu této organizace na zákazníky se výrobci automobilů snaží své výrobky 

na tyto zkoušky připravovat a následné úspěchy při testování vhodně marketingově využít. 

Automobilový trh není ve světě stejný. Jednotlivé světadíly, případně jejich části, mají 

odlišný přístup jak k výbavám automobilů, tak také k dopravním předpisům. Vzhledem 

k těmto okolnostem je více nezávislých organizacích NCAP působících ve světě, každá 

na jiném místě, resp. světadílu, kromě Severní Ameriky, kde jsou instituce dvě. Konkrétně 

se jedná o [8]: 

 ANCAP – australský NCAP 

 Euro NCAP – evropský NCAP 

 KNCAP – korejský NCAP 

 ASEAN NCAP – NCAP pro Jihovýchodní Asii 

 C-NCAP – čínský NCAP 

 JNCAP – japonský NCAP 

 Latin NCAP – NCAP pro Latinskou Ameriku a Karibik 
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 IIHS (Pojišťovací institut pro bezpečnost silničního provozu) – nezisková 

organizace, která je financována pojišťovnami a zajišťuje testování v Severní 

Americe 

 NHTSA (Národní organizace pro bezpečnost silniční dopravy) – vládní organizace, 

která zajišťuje testování v Severní Americe 

Každá zmíněná organizace má odlišné testování a následné hodnocení, které je 

přizpůsobeno místnímu trhu [15]. Seznam testování jednotlivých organizací je uveden 

v příloze č. 1. Jednotlivé instituce zastřešuje GNCAP (Global NCAP). Vzhledem k našemu 

umístění ve středu Evropy se tato práce dále zabývá pouze organizací Euro NCAP. 

Euro NCAP neustále vyvíjí své testovací metody a oproti národním nebo evropským 

předpisům, které je nutné absolvovat pro získání homologace, a u kterých je úprava 

předpisů vzhledem k procesu schvalování dosti zdlouhavá, se snaží svými metodami 

reagovat na zvyšující se technické možnosti výrobců automobilů. Snaží se docílit, aby se 

výrobci automobilů více zaměřili na bezpečnost posádky vozidla a v poslední době také na 

ochranu chodců [16]. Nejnovějším požadavkem je snaha donutit výrobce automobilů 

instalovat do vozidel systémy aktivní a integrované bezpečnosti, které se snaží nehodám 

zabránit nebo alespoň zmírnit nárazovou rychlost. 

Testování Euro NCAP bylo nejdříve zaměřeno na pasivní bezpečnost, kdy probíhaly tyto 

zkoušky [16]: 

 Čelní přesazený náraz vozidla – náraz 40% šíře vozidla v rychlosti 64 km/h 

do deformovatelné bariéry 

 Boční náraz – nárazový vozík s deformovatelnou bariérou naráží do boku vozidla 

při rychlosti 50 km/h 

 Boční náraz na sloup – vozidlo bočně naráží na sloup v rychlosti 29 km/h 

S přibývajícími možnostmi začaly také přibývat další testy, např. simulace zadního 

nízkorychlostního nárazu (Whiplash) na saňovém testovacím zařízení, ochrana dětí pomocí 

zádržných systémů a figurín simulujících děti o stáří 1,5 a 3 roky, zkouška ochrany 

chodců. Dále se začaly do hodnocení promítat zkoušky prvků aktivní bezpečnosti[16]: 

 signalizace zapnutí bezpečnostních pásů 

 systémy signalizující překročení nastavené rychlosti 

 vybavení elektronickým stabilizačním systémem 

 vybavení systémem nouzového brzdění 
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Celkové hodnocení vozidla probíhá tak, že jsou naměřená data z již zmíněných testů 

použita pro vyhodnocení v následujících čtyřech kategoriích:  

 Ochrana dospělých cestujících 

 Ochrana dětí 

 Ochrana chodců 

 Asistenční systémy 

V období od roku 2009 jsou výsledné hvězdy vypočítávány jako vážený průměr 

ze zmíněných čtyř kategorií. Například pro roky 2014 a 2015 mají tyto kategorie váhy, 

které jsou uvedeny v tabulce č. 2. Aby vozidlo dosáhlo na určitý počet hvězd, musí také 

dosáhnout předepsaného poměru bodů v jednotlivých kategoriích. Tyto body jsou vztaženy 

k celkovému součtu bodů všech kategorií a jsou pro rok 2014 uvedeny v tabulce č. 3 [16]. 

 

Tabulka 4 – Hodnoty bodového maxima 

Rok 2014,2015 

Ochrana dospělých cestujících 40 % 

Ochrana dětských cestujících 20 % 

Ochrana chodců 20 % 

Asistenční systémy 20 % 

Zdroj: http://www.euroncap.com 

 

 

Tabulka 5 – Hodnoty bodového maxima 

2014  

Celkový 

vážený 

průměr 

Dospělí 

cestující 
Děti Chodci 

Asistenční 

systémy 

5 hvězd 80 % 80 % 75 % 60 % 65 % 

4 hvězdy 70 % 70 % 60 % 50 % 55 % 

3 hvězdy 60 % 50 % 30 % 40 % 30 % 

2 hvězdy 55 % 30 % 25 % 20 % 20 % 

1 hvězda 45 % 20 % 15 % 10 % 10 % 

Zdroj:http://www.euroncap.com 

 

Z výše uvedeného je zřejmé, že kategorie asistenčních systémů je nedílnou součástí 

hodnocení a pro její úspěšné absolvování musí výrobci automobilů nabízet ke svým 

modelům možnost vybavení těmito systémy. 
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1.3 Testování asistenčních systémů 

V této kapitole jsou popsány průběhy testování asistenčních systémů tak, jak je předepisují 

jednotlivé normy a předpisy, které jsou zmíněny v předchozí kapitole.  

Všechny zmíněné EHK předpisy, ISO normy i EuroNCAP doporučují pro testování 

asistenčních systémů prostředí, které je rovné a suché, s asfaltovým nebo betonovým 

povrchem, s dobrou viditelností a při teplotě, u EHK předpisů od 0°C do 45°C, u ISO 

norem od -20°C  do +40° C, a při EuroNCAPu od 5°C do 40°C. 

1.3.1 Popis testování asistenčních systémů podle EHK předpisů 

Spolehlivost a funkčnost systému se musí před udělením homologace otestovat. To jakým 

způsobem má homologační zkouška probíhat řeší již zmíněné předpisy EHK [7]. 

Zkouška varování o opuštění jízdního pruhu se provádí při rychlosti 65 km/h, kdy 

se vozidlo pohybuje po středu jízdního pruhu. Při udržování této rychlosti se provede 

opuštění jízdního pruhu. Systém LDWS musí zajistit varování o opuštění jízdního pruhu 

nejpozději v době, kdy vnější obrys pneumatiky předního kola překročí o 0,3 m vnější 

obrys viditelného značení jízdního pruhu. 

Zkouška detekce závady systému, o které se předpis také zmiňuje, se provádí simulací 

závady. Například je možné provést rozpojení elektrického svazku systému LDWS. 

Varovný signál o závadě systému se musí aktivovat a musí zůstat aktivní po celou dobu 

existence závady. 

Otestování systémů AEBS podle EHK 131 [8] zahrnuje následující testy: 

Zkouška při stojícím cílovém vozidle probíhá tak, že automobil přijíždí k cílovému vozidlu 

rychlostí 80 km/h ze vzdálenosti minimálně 120 m tak, aby rozdíl mezi podélnou osou 

testovaného a cílového vozidla nebyl větší než 0,5 m. Výstražný režim by měl nastat 

v době, kdy zbývá do fáze záchranného brzdění 1,4 s resp. 0,8 s (záleží na kategorii vozidla 

a typu brzdového systému). Snížení rychlosti v době fáze výstrahy nesmí být o více jak 15 

km/h nebo 30% celkového snížení rychlosti zkoušeného vozidla. Po této fázi výstražné 

signalizace musí nastat fáze záchranného brzdění, kde celkové snížení rychlosti nesmí být 

méně než o 20 km/h resp. 10 km/h dle kategorie vozidla. Fáze záchranného brzdění nesmí 

nastat dříve než 3 s před střetem. 
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U testu při pohybujícím se cílovém vozidle přijíždí testovaný automobil ze vzdálenosti 

minimálně 120 m rychlostí 80 km/h k cílovému vozidlu, které jede rychlostí 12 km/h resp. 

67 km/h, dle kategorie vozidla tak, aby rozdíl mezi podélnou osou testovaného a cílového 

vozidla nebyl větší než 0,5 m. Podmínky fáze výstražné signalizace a fáze záchranného 

brzdění jsou stejné jako v testu při stojícím cílovém vozidle s tím rozdílem, že v této 

zkoušce nesmí dojít k nárazu do cílového vozidla. 

Zkouška chybné reakce se provádí při rychlosti 50 km/h jízdou mezi dvě osobní vozidla, 

která jsou srovnána zadními částmi do stejné úrovně. Mezera mezi vozidly je 4,5 m a 

systém záchranného brzdění nesmí aktivovat výstražnou signalizaci a nesmí spustit 

záchranné brzdění. 

Zkouška zjištění poruchy spočívá v nasimulování elektrické poruchy odpojením jakékoli 

součásti AEBS od zdroje napájení. Signalizace poruchy musí být aktivní nejpozději do 10 s 

od začátku jízdy automobilu rychlostí nad 15 km/h. Musí být aktivní také po celou dobu 

existence závady.  

Zkouška vyřazení z činnosti se provádí u vozidel, které jsou vybaveny možností vyřazení 

AEBS z činnosti. Po zapnutí zapalování řidič deaktivuje AEBS a následně musí dojít 

k aktivaci výstražného signálu, který informuje o vyřazení AEBS z činnosti. Po vypnutí a 

následném zapnutí zapalování musí být výstražný signál deaktivován, musí tedy dojít 

k automatickému uvedení systému do činnosti.  

1.3.2 Popis testování asistenčních systémů z pohledu ISO norem  

Požadavky na testovací překážky jsou normou ISO 15622 [11] uvedeny pro lidarové 

a radarové snímače. Při zkoušce Lidaru je cílová překážka definována infračerveným 

koeficientem pro testovací cíl (CTT) a plochou zkušebního terče, která musí být minimálně 

20 cm
2
. Koeficient testovacího cíle se vypočte: 

    
    
  

 

Iref je intenzita záření v daném směru z odrazné plochy měřená před přijímačem 

Et je intenzita záření z vysílače  

Testovací překážky jsou pro lidarové snímače předepsány dvě. Typ A je s difuzní odraznou 

plochou s CTT = 2 m
2
/sr (± 10%), typ B je s CTT = 1 m

2
/sr (± 10%). Tento typ B 

předepisuje pro testování také norma ISO 22178 [12]. 
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Pro testování radarových snímačů jsou definovány také dvě překážky o různých odrazných 

plochách (RCS). RCS překážky typu A musí být 10 m
2
, pro typ B musí být 3 m

2
. Tyto 

překážky předepisuje také norma ISO 22179 [13]. ISO 22178 [12] předepisuje pro radary 

pouze překážku typu B. 

 

Testování detekce cílů 

Jde o zkoušku, při které se zjišťuje chování asistenčních systémů ve stanovených 

vzdálenostech před vozidlem. Do vzdáleností d0, d1, d2 a dmax, které jsou určeny výše 

zmíněnými ISO normami ISO 15622, ISO 22178 a ISO 22179 se postupně umisťuje kolmo 

na podélnou osu vozidla (tak jak je uvedeno na obrázku č. 9), překážka ve tvaru obdélníku 

o výšce 0,9 m. Ten by měl začínat ve výšce 0,2 m nad zemí a šířka by měla být 

odpovídající testovanému vozidlu. Za detekční oblast je považován prostor uvnitř 

zmíněného obdélníku, do kterého jsou vkládány různé odrazné plochy podle jednotlivých 

typů snímačů a systémů, které jsou výše popsány. 

Pro test bodu dmax se pro adaptivní tempomaty použije vždy překážka typu A, resp. 

u systémů dle ISO 22178 se použije jediný předepsaný typ B. Bod d2 je uveden pouze 

v normách o adaptivních tempomatech ISO 15622 a ISO 22179, kde je uvedena jeho 

vzdálenost 75 m před vozidlem a jsou pro jeho testování předepsány překážky typu B. 

Tento typ překážek je také využíván pro body d0, d1. 

U testování podle norem ISO 15622 a ISO 22178 je, ve vzdálenostech d1, d2 a dmax resp. 

d1 a dmax, rozdělena překážka do třech vertikálních pruhů, kde krajní mají šířku 0,5 m. 

Systém musí být schopen v těchto vzdálenostech detekovat překážku postupně ve všech 

pruzích.  

Testování by mělo být provedeno za pohybu vozidla a cílové překážky, ale dle normy ISO 

15622 je také možné provést testování, kdy vozidlo i překážka stojí na místě. Maximální 

doba rozpoznání překážky by neměla být delší než 2 s. 
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Obrázek  9 – Umístění překážek v detekčních oblastech asistenčních systémů 

 

Zdroj: ISO 15622:2002 

 

Testování rozlišení cílových překážek 

Při testování rozlišení cílových překážek jsou před testované vozidlo umístěny dvě vozidla 

obdobného typu jedoucí vedle sebe rychlostí vvehicle_start. Vzdálenost mezi podélnými osami 

těchto vozidel je 3,5 m. Testované vozidlo se pohybuje v ustáleném stavu za jedním 

z vozidel před ním. Toto vozidlo je zvoleno jako cílová překážka a během testu začne 

zrychlovat na rychlost vvehicle_end. Zkouška je úspěšně splněna v případě, že testované 

vozidlo dokáže při zapnutém asistenčním systému cílovou překážku následovat a projede 

okolo druhého vozidla (překážky), které je ve vedlejším jízdním pruhu. 

Rychlost vvehicle_end v normě ISO 22178 není stanovena. V normách ISO 15622 

a ISO 22179 je stanovena na 27 m/s, jestliže však není testované vozidlo schopno této 

rychlosti dosáhnout, lze rychlost snížit na 22 m/s. Rychlost vvehicle_start je udána vztahem: 

vvehicle_start = vvehicle_end -3 (m/s) 

Testování systémů v zatáčkách 

Testování chování systémů v zatáčkách je zvoleno z důvodu zorného pole senzoru systému 

adaptivního tempomatu. Testování se podle normy ISO 15622 i ISO 22179 provádí jízdou 

ve směru hodinových ručiček i proti směru hodinových ručiček. Poloměr testovací dráhy 

by měl odpovídat třídám adaptivních tempomatů tak, jak je uvedeno v tabulce č. 1. 

Pro toto testování je použita cílová překážka typu A, kdy je umístěna uprostřed zadní části 

vozidla ve výšce 0,6 m nad zemí. Zbývající povrch vozidla musí být zakrytý takovým 

způsobem, aby zadní plocha vozidla (bez cílové odrazné plochy) nezvyšovala radarovou 
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odraznou plochu zkušební odrazné plochy. Testované vozidlo následuje cílové vozidlo 

po stejné trase. Rychlost cílového vozidla na začátku testu je dána vztahem: 

vcircle_start = min [(alateral_max × R)
1/2

; vvehicle_max]  (± 1 m/s), 

 

alateral_max závisí na poloměru oblouku: 

alateral_max = 2,0 m/s
2
 pro RminII = 500 m 

alateral_max = 2,3 m/s
2
 pro RminIII = 250 m 

alateral_max = 2,3 m/s
2
 pro RminIV = 125 m 

Když začne cílové vozidlo zpomalovat je sledována reakce zkoušeného vozidla. To by 

mělo, vzhledem ke snižující se vzdálenosti od cílového vozidla, začít zpomalovat v době, 

kdy začne být časová ztráta nižší než 2/3 maximální časové ztráty τmax. 

Pro systémy jízdy v koloně nízkou rychlostí je testování obdobné. Odlišnosti jsou 

v poloměru oblouku, kde se testuje na stejné dráze jako tempomaty třídy IV, tj. poloměr 

125 m. Rychlost cílového vozidla na začátku testu je předepsána na maximálně 10 % 

maximální rychlosti, při které je systém funkční. 

Test zastavení 

Adaptivní tempomaty fungující do maximální rychlosti a systémy automatické jízdy 

v kolonách při nízkých rychlostech by měly být také schopny zabrzdit až do úplného 

zastavení.  

Při zkoušce zastavení pomocí adaptivního tempomatu je použita překážka typu A 

za stejných podmínek jako při testování v zatáčkách. Překážka začne zpomalovat 

z rychlosti 10 m/s zpomalením 0,5 m/s
2
 až do úplného zastavení. V testovaném vozidle 

musí být nastaveno minimální časové zpoždění, čili nejkratší možná mezera. Zkouška 

je úspěšně splněna, jestliže dokáže testované vozidlo zastavit za překážkou bez nárazu 

do ní. Systémy LSF jsou podle normy ISO 22178 [12] testovány obdobným způsobem.  

Testování automatického vyhledávání 

Posledním druhem testu podle ISO 22178 [12] je zkouška automatického vyhledávání, 

která je určena pro LSF typ 2. Pro provedení tohoto testu jsou potřeba dvě překážky. První 

jede rychlostí mezi 1,4 m/s až 2,8 m/s. Za ní se pohybuje druhá, která se pohybuje 10% 

maximální rychlosti (vmax), kdy je systém ještě funkční. Poslední v řadě jede testované 

vozidlo, které má nastavené minimální možné zpoždění, pro maximální rychlost, při které 
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systém funguje. Prostřední vozidlo (překážka) začne první předjíždět. Po tomto kroku musí 

testované vozidlo zjistit pomalu jedoucí překážku, poté ji předjede a mělo by dojít 

k opětovné detekci prvně zjištěného vozidla, za kterým by mělo udržovat nastavenou 

mezeru. 

Při testování systémů varování před překážkami předepisuje norma ISO 15623 [14] pro 

lidary překážku s CTT 2m
2
/sr. Pro radarové snímače je uvedena překážka s hodnotou RCS 

3m
2
. Pro zkušební metodu detekčních oblastí jsou na obrázku č. 10 vyobrazeny jednotlivé 

překážky. Symboly ○ označují umístění středů jednotlivých odrazných ploch. Jestliže 

je cílová překážka umístěna v oblasti mezi body d0 a d1, mělo by dojít systémem varování 

k její detekci, nemusí být však měřena vzdálenost. V oblasti mezi body d1 a d2 musí dojít 

k detekování a zároveň také k měření vzdálenosti. V bodech d2 a dmax musí být systém 

varování schopen detekce a změření vzdálenosti, a to postupně na všech čtyřech místech 

překážek, jak je uvedeno v obrázku č.10. 

 

Obrázek 10 – Rozměry překážek v detekčních oblastech varovných systémů 

 

Zdroj: ISO 15623:2002 

 

Při testování přesnosti varování je testovaný automobil rozjet na rychlost vmax (maximální 

rychlost vozidla, při které je systém funkční) směrem k překážce. Ve vzdálenosti d vozidla 

od překážky je zaznamenán čas t0. Poté je v době varování zaznamenán čas t1. Vzdálenost 

varování je následně vypočtena vzorcem: 

D = d - vmax × (t1 - t0) 

Výsledná vzdálenost D je porovnána s dokumentací výrobce a nesmí se lišit o více jak 1 m 

nebo 5%. 
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Zkušební metody pro ověření rozlišovací schopnosti jsou zvlášť pro podélné a příčné 

testovací překážky na rovných úsecích a také pro předměty umístěné ve výšce. Další 

zkušební metodou je rozlišení cíle v zatáčkách. 

Při podélném testování jsou před testované vozidlo umístěny dvě cílové překážky za sebou 

takovým způsobem, že cílová překážka bližší k testovanému automobilu nezakrývá 

vzdálenější cílovou překážku. Časová prodleva mezi těmito překážkami by měla být 0,4 s. 

Časové zpoždění mezi testovaným vozidlem a bližší cílovou překážkou je normou 

doporučeno na 1,5 s. Zkoušený automobil zrychluje do doby, než systém varování aktivuje 

předběžné varování kolize. Poté testované vozidlo zpomalí a po ukončení předběžného 

varování udržuje tuto rychlost. Dále následuje zpomalení bližší cílové překážky 

na rychlost, která je dostatečně nízká pro aktivaci varování předběžné kolize testovaného 

vozidla. Výsledkem testu by mělo být aktivované varování před kolizí. 

Pro testování příčného rozlišování jsou před testované vozidlo umístěny dvě cílové 

překážky, jejichž podélné osy jsou od sebe vzdáleny 3,5 m. Tyto překážky se pohybují 

stejnou rychlostí jako testované vozidlo, tj. maximální rychlostí, při které je systém ještě 

funkční. Cílové vozidlo, jedoucí v druhém pruhu než testované, zpomalí na výrazně nižší 

rychlost a v tuto chvíli nesmí dojít asistenčním systémem varování k aktivaci varování 

řidiče. Poté začne cílové vozidlo, jedoucí před testovaným vozidlem ve stejném pruhu, 

zpomalovat na rychlost, která by měla v testovaném vozidle aktivovat systém varování. 

V případě, že se tohoto docílí, je test proveden úspěšně. 

Zkouška rozlišení předmětů zavěšených ve výšce, jako jsou například informační cedule, 

je prováděna podjetím pod překážkou, která je ve výšce podle platných norem pro 

projektování silnic v dané zemi. 

Testování rozlišení v zatáčkách je prováděno, podobně jako u tempomatů, v obloucích 

o různých poloměrech podle třídy systému varování tak, jak bylo popsáno na straně 22. 

Rychlost testovaného automobilu je na začátku testu (s tolerancí ± 1 m/s) stanovena 

vztahem: 

vcircle_start = min[(alateral_max × R)
1/2

; Vmax] 

Hodnoty zrychlení alateral_max jsou normou ISO 15623 [14] pro systémy třídy I. stanoveny 

na 2 m/s
2
 a pro systémy třídy II. a III. na 2,3 m/s

2
. 

Testované vozidlo je ve vnitřním pruhu za cílovou překážkou (vozidlem). Ve vnějším 

pruhu se nachází další cílová překážka, která po chvíli zpomalí na značně nižší rychlost, 
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než je rychlost vozidel při testu. Testované vozidlo pokračuje za cílovou překážkou, která 

jede stále před ním ve stejném pruhu. Při míjení překážky ve vedlejším pruhu nesmí dojít 

k aktivaci varování. Poté začne zpomalovat i cílová překážka jedoucí před testovaným 

vozidlem, které musí nejdříve reagovat předběžným varováním před kolizí a poté 

varováním před kolizí. Jestliže asistenční systém testovaného vozidla takto zareaguje, 

je test rozlišování v zatáčkách splněn.  

1.3.3 Popis testování asistenčních systémů při Euro NCAP hodnocení 

Testy asistenčních systémů, které provádí Euro NCAP jsou zaměřeny na tři kategorie 

testování pro předcházení dopravních nehod. Jako prvním je testování v nízkých 

rychlostech, kdy je simulován náraz v městském provozu. Jedná se o dopravní nehody, 

které dle Euro NCAPu představují 26 % všech nehod [16]. Tento typ nehod způsobuje 

časté poranění krční páteře. 

Dle Euro NCAPu dochází při rychlostech do 20 km/h k až 80 % všech poranění krční 

páteře [16]. Euro NCAP tyto testované systémy nazývá AEB City System. 

Dále jsou testovány asistenční systémy nazývané AEB Inter-Urban System. A jak 

je zřejmé z názvu, jedná se o testování ve vyšších rychlostech při mimoměstském provozu, 

kdy je využíváno převážně radarových snímačů oproti laserovým, které se používají 

u asistentů v městském provozu. 

Poslední testování asistenčních systémů je zaměřeno na rozpoznání chodců a jiných 

nechráněných účastníků silničního provozu (např. zvířata). Euro NCAPem nazýváno AEB 

Pedestrian System [16]. Tento druh testování chce Euro NCAP zavést v roce 2016, čili dva 

roky po zavedení testování a následném hodnocení zkoušek AEB City System a AEB 

Inter-Urban System [16]. 

Příprava a průběh zkoušky 

Při testování musí být u vozidel s automatickou převodovkou zařazen stupeň „D“. 

U vozidel s manuální převodovkou by měl být převodový stupeň takový, aby otáčky 

motoru nebyly nižší než 1500 ot/min. Úspěšné zakončení testu nastává, jestliže zkoušené 

vozidlo zastavilo nebo dokázalo snížit rychlost na nižší, než je rychlost překážky. 

Asistenční systémy se mohou skládat z kombinované funkce AEB (systém nouzového 

brzdění) a FCW (systém varování před kolizí) nebo může být namontován každý 

samostatně. Rozsah zkušebních rychlostí, dle Euro NCAPu [17], pro jednotlivé kategorie 
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je zobrazen v tabulce č. 3. Pro kategorii AEB City jsou rychlosti při testování v rozmezí 

od 10 do 50 km/h. Asistenční systém FCW není při této zkoušce, vzhledem ke krátkému 

časovému úseku, testován. Řidič totiž nedokáže v reálné situaci na varování dostatečně 

rychle reagovat [16]. Jedná se o test se statickou překážkou, v tabulce č. 6 označenou jako 

CCRs. 

Pomocí statické překážky je také testován systém FCW při rychlostech od 30 do 80 km/h. 

Toto testování patří do kategorie AEB Inter-Urban, kde jsou prováděny testy s překážkou, 

která se pohybuje ustálenou rychlostí 20 km/h. Při testování systému AEB je rychlost 

testovaného vozidla od 30 do 70 km/h. A při testování systému FCW je rychlost 

testovaného vozidla od 50 do 80 km/h [17]. 

Dále jsou také součástí testy s překážkou, která brzdí z rychlosti 50 km/h se zpomalením 

0,2 g (pro systémy AEB), resp. 0,6 g (pro systémy FCW). Testovaný automobil se 

pohybuje při tomto testu vždy rychlostí 50 km/h. Testování probíhá na dvou 

vzdálenostech. Nejprve je testování provedeno při vzdálenosti 12 m. Tj. testovaný 

automobil i pohybující se překážka musí docílit vzdálenosti mezi sebou 12 m a zároveň se 

pohybovat rychlostí 50 km/h. Ve chvíli, kdy je těchto podmínek dosaženo začne překážka 

brzdit dle výše popsaného způsobu. Další test je obdobný, pouze s rozdílem vzdálenosti, ta 

je zvýšena na 40 ± 0,5 m [17]. 

Při testování systému AEB u nichž jsou v tabulce č. 3 uvedeny rozsahy rychlostí je postup 

následující. Jestliže nedojde ke kolizi s překážkou, je zkušební rychlost pro další zkoušku 

zvýšena o 10 km/h. Pokud však dojde ke kolizi, je následně provedena zkouška zkušební 

rychlostí, která je nižší o 5km/h než v testu, kde došlo ke kontaktu [17]. 

Tabulka 6 – Testovací rychlosti NCAP 

 

Zdroj: Euro NCAP; TEST PROTOCOL – AEB systems 
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Zkoušky FCW by měly být provedeny pomocí robota, který reaguje na varování 

se zpožděním 1,2 sekundy, to simuluje dobu reakce řidiče. Postup testování probíhá 

obdobně jako u systému AEB. V kategorii AEB Inter-Urban by měly být provedeny 

zkoušky systému FCW pouze při zkušebních rychlostech, kdy došlo při testování systému 

AEB ke kolizi [17]. 

Od roku 2016, kdy chce Euro NCAP začít testovat u asistenčních systémů detekci chodců, 

bude testování obsahovat tři zkoušky. Prvním testem bude přecházení dospělé figuríny 

z bližší strany silnice (v našem případě z pravé strany silnice) rychlostí 5 km/h. Druhým 

typem zkoušky je běžící dítě přes silnici, z bližší strany silnice, rychlostí 8 km/h. Poslední 

zkouškou je přechod dospělého přes silnici z odvrácené strany vozovky rychlostí 5 km/h. 

Testované automobily budou zkoušeny v rychlostech od 10 do 60 km/h, vždy po krocích 

5 km/h. Podle dosažených výsledků budou následně ohodnoceny [18]. 
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2 Překážky pro testování 

Bariéry, které se používají pro zkoušení detekce asistenčních systémů, je pro účely této 

práce možné rozdělit do dvou skupin podle simulovaného objektu: 

 Překážky simulující vozidlo 

 Překážky simulující chodce 

Další rozdělení je podle možnosti pohybu na: 

 Statické 

 Dynamické  

Jedním ze základních legislativních požadavků bude právě připravující se norma 

ISO 19206-1, která shrnuje jednotlivé požadavky na překážky simulující vozidlo 

a ISO 19206-2, která uvádí požadavky na překážky simulující chodce [19]. 

Nejdůležitějšími základními požadavky na překážky jsou: 

 Překážky nesmí způsobit na testovaném vozidle žádné větší poškození, může však 

dojít ke kosmetickému poškození, jako je poškrábání laku apod.  

 Nesmí ohrozit řidiče testovaného vozidla 

 Nesmí aktivovat systémy pasivní bezpečnosti 

 Po běžných nárazech by měla být snadno opravitelná pomocí základního nářadí 

 Detekční plocha bariéry simulující vozidlo musí při náporu větru pevně držet 

minimálně do rychlosti překážky 80 km/h a bočním větru až 10 m/s. 

 Při dynamickém testu nesmí docházet k vertikálnímu pohybu překážky o více 

než 25 mm (15 mm u chodce) 

U každé nově vyvinuté překážky by mělo být provedeno tzv. referenční měření, po kterém 

je možné určit jakými vlastnostmi, z hlediska detekce, překážka disponuje. Referenční 

měření probíhá testováním minimálně třemi automobily, které jsou vybaveny příslušným 

typem snímače [19]. 

Překážka by měla být, vzhledem ke kamerovému snímání, šedé nebo stříbrné barvy. Dále 

by měla mít vyobrazena zadní světla, odrazky a registrační značku, vše o velikostech 

odpovídajících reálnému automobilu. Světlá výška automobilu by měla být dle této normy 

od 170 do 190 mm a s imitací stínu pod vozidlem [19]. 
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Jako překážky imitující chodce jsou určeny dvě figuríny. Vzhledem k velikosti nahrazuje 

dospělou osobu figurína muže o hodnotě percentilu 50, čili průměrného muže světové 

populace, a dítě nahrazuje figurína o věku dítěte 7 let. Jejich povrch by měl být antireflexní 

a tělové barvy. Vlasy mohou být imitovány kresbou na hlavě, anebo pomocí příčesku. 

Jako oblečení je doporučeno volné tričko s dlouhým rukávem béžové barvy a dlouhé 

kalhoty, nejlépe modré džíny [19]. 

Tato překážka by neměla být výše jak 15 mm nad zemí a její obličej by měl vždy směřovat 

ve směru jejího pohybu. Maximální rychlost v případě dynamické verze je do 15 km/h. 

Rozměry a ukázka držení těla jsou uvedeny v příloze č. 2. 

2.1 Překážky imitující automobil 

Překážky společnosti AB Dynamics 

Anglická společnost Anthony Best Dynamics (ABD) vyrábí dva typy cílových překážek 

ve tvaru automobilů. Prvním typem je lehké nárazové cílové vozidlo (SCT), které 

je vyobrazeno na obrázku č. 11 vlevo. Tato překážka váží 250 kg a má vlastní elektrický 

pohon a navigační systém pro určení správné pozice a rychlosti. Pohonný systém 

je chráněn před nárazem nafukovacím vakem a dokáže docílit nejvyšší rychlosti přibližně 

65 km/h. Brzdit dokáže se zpomalením až 0,5 g a vydržet by měl nárazy do 50g. Překážku 

je možné ovládat pomocí dálkového ovládání nebo může být do vozidla namontován řídící 

robot. Tvar vozidla je poskládán z nafukovacích vaků a na jeho zadní straně je umístěna 

odrazová plocha pro radar [20].  

Druhým typem je řízené lehké cílové vozidlo (GST), které bylo vyvinuto společně 

se společností Dynamic Research Inc. Touto spoluprácí vzniklo cílové vozidlo, které 

je z měkké pěny a může být umístěno na nízké pohyblivé platformě. To je na obrázku č. 11 

vpravo, v době nárazu [20]. 

Obrázek 11 – Testovací překážky od společnosti AB Dynamics 

 

Zdroj: www.abd.uk.com 
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ADAC  

Testovací cíl, který je navržen organizací ADAC, je využíván pro testování vozidel 

při Euro NCAP testech. Jedná se o druhou generaci, která je oproti první vylepšena 

o maximální možnou nárazovou rychlost, která se zvýšila ze 40 km/h na 50 km/h. Dále 

se zmenšila plocha materiálu odrážejícího radarové vlny (RCS), která byla u první 

generace příliš předimenzovaná.  

Tato překážka je vyrobena také jako nafukovací objekt, kde jsou spodní a horní nafukovací 

vrstvy spojeny čtyřmi nafukovacími sloupy tak, jak je vyobrazeno na obrázku číslo 12. Její 

rozměr je 1600 x 1350 mm a váha je na nárazové straně je vytvarována nafukovací imitace 

nárazníku tak, aby byla překážka co nejvíce podobná reálnému automobilu. Z obou stran 

překážky je instalován materiál, který absorbuje radarové vlny. Na něm jsou těsně 

od spodní hrany a pak pod výškou 600 mm umístěny dva reflexní pásky (radarové odrazné 

plochy) o rozměrech 1360 x 150 mm. Přes překážku je jako finální vrstva nasazen kryt, 

na kterém je natištěna zadní část reálného modelu automobilu (konkrétně VW Touran) 

stříbrné barvy pro složitější detekování kamerovými systémy [21]. 

 

Obrázek 12 – Testovací překážka ADAC 

 

Zdroj: www.euroncap.com 
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Kolejnicový systém 

Tento systém používá ADAC a skládá se z vozíku, na kterém je namontováno cílové 

vozidlo a z kolejnic o délce 21,4 m, které jsou spojeny s hnacím vozidlem. Jestliže dojde 

k nárazu do cílové překážky, dojde k jejímu pohybu po kolejnicích. Zpomalení tohoto cíle 

může být až 6,5 m/s² a pohybovat se může rychlostí maximálně 80 km/h. U statických 

zkoušek se provádí testy také s kolejnicovým systémem, ale bez tažného vozidla. 

Omezením tohoto systému je, že nelze provádět testy obsahující změnu jízdního pruhu 

nebo částečné překrývání, protože může dojít k detekci kolejnicového systému radarem 

[21]. 

ASSESSOR  

ASSESSOR je testovacím cílovým vozidlem (viz obr. č. 13), které bylo vyvinuto během 

projektu ASSESS. Jeho kostru tvoří vzduchem naplněné gumové válce a celkem váží 

90 kg. Zadní část obsahuje radarovou odraznou plochu z kovové fólie s vlastnostmi 

typického automobilu. Jako dynamická překážka může být použit ve spojení s různými 

pohonnými systémy. Pohltit nárazy je schopen do rychlosti 50 km/h [22]. 

 

Obrázek 13 – Testovací překážka Assessor a motokára Marvin 

 

Zdroj: www.activetest.eu 

 

Dálkově ovládaný systém MARVIN 

Organizace BASt vyvinula svůj vlastní pohonný systém, na principu motokáry, pro tažení 

zkušebního cíle (obr. č. 13). BASt ho nazvala MARVIN (Motorized Autonomous Research 

Vehicle for INovation). Maximální rychlost je 70 km/h a maximální zpomalení je 7 m/s². 

Celková hmotnost včetně zkušebního cíle činí 250 kg. Řízen je pomocí dálkového ovládání 

a je schopen odolat nárazům do 40 km/h bez většího poškození [22]. 
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B Rabbit  

B Rabbit je testovací cíl od firmy Bertrandt, který má jako podvozek motokáru a pěnovou 

zadní část pro absorpci nárazu. Je ovládán dálkovým ovládáním a má plně funkční brzdová 

světla [22]. 

 

Obrázek č. 14 – Testovací překážka společnosti Bertrandt 

 

Zdroj: www.activetest.eu 

 

EVITA  

Cílové vozidlo EVITA (Experimental Vehicle for Unexpected Target Approach) 

je vyvinuto technickou univerzitou Damstadt. Testovací cíl je s tažným vozidlem spojen 

lanem a navijákem. Maximální rychlost je 100 km/h a zpomalení je možné až do 9 m/s
2
. U 

tohoto cíle by nemělo dojít k nárazu testovaného vozidla. Cíl je totiž vybaven radarovým 

snímačem, který snímá vzdálenost testovaného vozu a jestliže se vozidlo přiblíží velmi 

blízko, dojde k aktivaci navijáku, který testovací cíl odtáhne. Součástí cíle jsou také 

skutečná brzdová světla [22]. 

     

Obrázek 15 – Testovací překážka TU Damstadt 

 

    Zdroj: www.activetest.eu 
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Rabbit  

IDIADA používá koncept Rabbit, který se skládá z automobilu, který pomocí nosné 

konstrukce nese zkušební cíl. Ten je připevněn pomocí elektromagnetu, který je v případě 

nárazu odpojen. Automobil je pomocí materiálu absorbujícího radarový signál odstíněn 

a neměl by tedy být snímán senzorem testovaného vozidla [22]. 

 

 Obrázek 16 – Testovací překážka IDIADA 

 

Zdroj: www.activetest.eu 

 

Pohyblivé platformy 

UFO 

UFO (UltraFlat Overrunable robot) od společnosti DSD je pro testování detekce chodců 

a automobilů asistenčními systémy řidiče, umožňuje 2D pohyb pomocí programovatelných 

rychlostních profilů [23]. 

Jedná se o stabilní konstrukci o rozměrech 800 x 1000 mm pro chodce a 1100 x 1100 mm 

pro automobily a o výšce 97 mm. Může být zatížena testovaným vozidlem do 2,5 t bez 

jakéhokoliv poškození. Testované vozidlo na ni může tedy při nárazu najet. 

UFO může být ovládán pomocí indukční cesty nebo bezdrátového GPS přijímače. Začátek 

pohybu může být aktivován pomocí světelné závory, kontaktního spínače nebo informací 

o poloze zkoušeného vozidla. Řízení se provádí pomocí změny rychlosti kol. Přední opěrná 

kola jsou volně otočná a je tedy možné provést manévry typické například pro chodce. 

UFO pro chodce se dokáže pohybovat maximální rychlostí 15 km/h. UFO pro automobily 

má maximální rychlost 50 km/h. Oba typy jsou napájeny dvěma olověnými akumulátory 

o napětí 24V a kapacitě 2x40Ah. 
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Obrázek 17 – Pohyblivá platforma UFO 

 

Zdroj: www.dsd.at 

AVCASS 

AEDesign vyvinula obdobnou testovací platformu jako je UFO, která simuluje pohyb 

různých typů testovacích cílů. Tato platforma se nazývá AVCASS (Autonomous Vehicle 

for Certification Safety Systems). AVCASS je prezentována jako ultra-nízký profil, který 

je schopen poskytnout plnou mobilitu řadě testovacích terčů od chodců po nafukovací 

automobil [24]. 

K dispozici jsou dva typy a to AVCASS a AVCASS mini. Větší verze je určena pro 

rozměrnější překážky, jako je například nafukovací automobil. Verze mini je určena 

pro chodce a podobné menší cíle s nižší rychlostí. Obě verze mají téměř identické 

uživatelské rozhraní. Rozměry verze mini jsou 690 x 785 mm a výška je 69 mm. 

Maximální rychlost je 16 km/h. 

 

2.2 Překážky imitující chodce 

Vzhledem k nedostupnosti jakýchkoliv informací ohledně různých typů těchto překážek 

od výrobců, kteří se zabývají touto oblastí, jsem pro mé zhodnocení využil pouze 

informace z projektu ASPECSS, který se zabývá zlepšením ochrany zranitelných účastníků 

silničního provozu [25]. 

  



 47 

2.2.1 Dětské figuríny     

Obrázek 18 – Testovací překážka NHTSA 

Dětská figurína od NHTSA 

 

Překážka vyvinutá institucí NHTSA má oblečení podle 

připravované normy. Držení těla však v pořádku není. 

Figurína má hodnotu RCS -10,3 dBsm [25]. 

 

 

 

Zdroj: www.aspecss-project.eu 

Obrázek 19 – Testovací překážka vFSS 

 

Dětská figurína od vFSS 

 

Organizace vFSS vyrobila dětskou figurínu podle 

připravované normy. Oblečení i držení těla je správné. 

Překážka je také vybavena odraznými plochami pro radary 

s hodnotou RCS -11,97 dBsm [25]. 

 

 

 

Zdroj: www.aspecss-project.eu 

Obrázek 20 – Testovací překážka Autoliv 

Dětská figurína od společnosti Autoliv 

Společnost Autoliv vyvinula, pro testování svých 

elektronických systémů, překážku, která také vychází 

z příslušné normy a držení těla je také v pořádku. 

Překážka obsahuje kovový rám, který by měl zlepšit 

detekci pomocí radarových snímačů. Zvláštností této 

překážky je modrá barva hlavy a bez vlasů, která není 

reálná v porovnání s člověkem [25]. 

Zdroj: www.aspecss-project.eu 
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Obrázek 21 – Testovací překážka Continental 

 

Dětská figurína od výrobce Continental 

 

Společnost Continental pro účely vývoje svých zařízení vymyslela 

překážku, která je na obrázku č. 21. Tato figurína obsahuje kovový rám 

pro lepší detekci radarových snímačů a je oblečena dle připravované 

normy, držení těla má ve správné pozici [25]. 

 
Zdroj: www.aspecss-project.eu 

Obrázek 22 – Testovací překážka TRL 

 

Dětská figurína TRL 

Partner projektu ASPECSS organizace TRL vyvinula dětskou 

figurínu, na které jsou jednotlivé části těla vyrobeny z nafukovacích 

segmentů. Držení těla se povedlo provést tak, že simuluje chůzi, ale 

oblečení je odlišné od ostatních. Svetr je modré barvy. Hodnota RCS 

byla naměřena -12,74 dBsm [25]. 

 

Zdroj: www.aspecss-project.eu 

2.2.2 Dospělé figuríny 

Obrázek 23 – Testovací překážka vFSS 

 

Dospělá figurína organizace vFSS 

Tato figurína má rozměry dle 50 percentilu muže, má správné 

držení těla i správné oblečení. Efektivní odrazná plocha (RCS) byla 

naměřena -7,8 dBsm [25]. 

 

 

 

Zdroj: www.aspecss-project.eu 
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Obrázek 24 – Testovací překážka NHTSA 

 

Dospělá figurína organizace NHTSA 

NHTSA vyrobila dospělou figurínu také o doporučených 

rozměrech, tj. hodnotě percentilu mužské populace 50. 

Oblečena je dle připravované normy. Držení těla se liší 

od ostatních. RCS bylo naměřeno -9,59 dBsm [25]. 

 
 

Zdroj: www.aspecss-project.eu 

Obrázek 25 – Testovací překážka Thatcham 

Dospělá figurína organizace Thatcham 

Anglická společnost Thatcham používá pro své testování figurínu, 

kde byla základem postava používaná pro výstavu oblečení ve 

výlohách obchodů s oblečením. Je vyrobena z kovového rámu, 

který je potažen blíže nespecifikovanou měkkou pěnou. Kovový 

rám figuríny byl upraven pro možnost absorpce nárazů a také pro 

nastavování různých poloh chůze. Držení těla je tedy možné 

nastavit. Oblečení vychází ze zmíněné normy. Kovový rám by měl 

simulovat odraznou plochu pro radar, ta byla totožná jako u vFSS, 

čili -7,8 dBsm [25]. 

Zdroj: www.aspecss-project.eu 

Obrázek 26 – Testovací překážka IDIADA 

 

Dospělá figurína společnosti IDIADA 

 

Společnost IDIADA vlastní figurínu, která má kovový rám 

s možností pohybu rukou a nohou. Je oblečena dle normy a 

kovový rám by měl být vhodný pro odraz signálu z radarového 

snímače. Hodnota RCS byla naměřena -8,25 dBsm [25]. 

 

Zdroj: www.aspecss-project.eu 
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Obrázek 27 – Testovací překážka TRL 

 

Dospělá figurína TRL 

TRL použilo, stejně jako pro dětskou figurínu, nafukovací 

segmenty pro jednotlivé části figuríny. Nohy jsou polohovací pro 

lepší nastavení pohybu chůze. Oblečení barevně odpovídá, 

ale odrazné plochy pro radar na figuríně nejsou aplikovány. 

Po doplnění odrazných ploch bylo naměřeno -8,05 dBsm [25]. 

 

Zdroj: www.aspecss-project.eu 

Obrázek 28 – Testovací překážka 4a dummies 

 

Dospělá figurína 4A dummies 

Figurína nazvaná 4A Dummies  je od společnosti 4A Engineering 

Ta vyvíjí figurínu jak pro statické použití tak také pro pohyblivou 

platformu. Držení těla je provedeno v pořádku. V pořádku je také 

oblečení a odrazné plochy pro radary jsou aplikovány pomocí 

kovových samolepících pásek. Zjištěna hodnota RCS je -3,05 dBsm 

[25]. 

 

Zdroj: www.aspecss-project.eu 

Obrázek 29 – Testovací překážka Continental 

 

Dospělá figurína výrobce Continental 

Continental vyvinul figurínu pro své vnitropodnikové testování 

detekčních systémů. Tato překážka obsahuje kovový rám, který 

imituje odraznou plochu pro radarové snímače. Má velikost 

50 percentilu mužské populace a je oblečena do správného typu 

oblečení. Hodnota RCS není uvedena [25]. 

 

 

Zdroj: www.aspecss-project.eu 
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2.2.3 Vybavení pro pohyblivé překážky imitující chodce 

Společnost Continental používá pro testování s dynamickým cílem kovovou konstrukci 

(viz obr. 30), která je na testovací dráze umístěna kolmo na podélnou osu testovaného 

automobilu. Na této konstrukci je zavěšena figurína, která se pomocí pohonu, který je 

součástí konstrukce, pohybuje rychlostí dle aktuálního typu testu [25]. 

Obdobný systém nabízí rakouský výrobce 4A Engineering [26], který popisuje, že jejich 

konstrukce zakrývá 95 % odrazné plochy pro radarové snímače. Je použitelná pro testování 

automobilů do rychlosti až 80 km/h a rychlost pohybu figuríny může být až 20 km/h. 

Rozměry této konstrukce jsou 26 x 7 x 2 metry. Zkušební zařízení je také vybaveno 

snímači, které v případě zjištění blížícího se nárazu do figuríny dají povel k rychlému 

odjetí figuríny, a díky tomu by nemělo dojít ke střetu. 

 

Obrázek 30 – Pohyblivá testovací překážka Continental 

 
Zdroj: www.aspecss-project.eu 

 

Společnost 4A Engineering také nabízí velice nízkou pohyblivou platformu (pouze 

25 mm), která je na rozdíl od systémů UFO a AVCASS poháněna řemenem. Na obou 

koncích je umístěno ovládání tak, jak je uvedeno na obrázku č. 31. Plošinu je možné přejet 

testovaným automobilem i při plném brzdění. Maximální rychlost automobilu je uvedena 

do 60 km/h a maximální rychlost figuríny je do 20 km/h. Plošina také obsahuje 

technologii, díky které je možné těsně před nárazem provést odjištění figuríny a tím snížit 

poškození automobilu i figuríny při nárazu [26]. 
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Obrázek 31 – Pohyblivá testovací překážka 4A engineering 

 
Zdroj: www.aspecss-project.eu 

 

Pohyblivá platforma od společnosti TRL je obdobou systému UFO. Její výška je 90 mm 

a hlavním rozdílem oproti již zmíněným systémům je vyrobena z materiálu na bázi 

carbonu a tím velice snižuje možnost odrazu radarových signálů. Tato platforma 

je uvedena na obrázku č. 32 [25]. 

 

Obrázek 32 – Pohyblivá platforma společnosti TRL 

 
Zdroj: www.aspecss-project.eu 
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2.3 Další alternativy a pokročilá testování 

Testování systémů aktivní a integrované bezpečnosti může také probíhat v laboratorních 

podmínkách. Pro testování může být využito válcové stolice (viz. obrázek. č. 33), kdy je do 

válců postaveno testované vozidlo, které se může rozjíždět na jakoukoli rychlost a při tom 

stojí stále na místě. Testovací překážka však musí být pohyblivá. Testování se provádí 

pohybem překážky k automobilu, kde se v závislosti na vzdálenosti překážky od 

testovacího vozidla pozoruje reakce testovaného automobilu resp. jeho detekčního systému 

[27]. 

Obrázek 33 – Testování na válcové stolici 

 
Zdroj: www.aspecss-project.eu 

Dalším ojedinělým testovacím prostředím je zkušební dráha společnosti Autoliv, která 

imituje pomocí zástavby domů městský provoz. Na této dráze se pohybují testovací 

překážky samostatně po předem instalovaných vedeních, jak je uvedeno na obrázku č. 34 

[28]. 

Obrázek 34 – Testovací město 

 

 Zdroj: www.autoliv.com 

Vzhledem k ojedinělosti těchto testování a zadání této práce nebudu provádět jejich 

hodnocení. 
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2.4 Hodnocení překážek 

Pro zhodnocení překážek jsem použil bodovací metodu vícekriteriálního hodnocení 

variant, kdy jsem stanovil pro jednotlivé typy překážek určitá kritéria. Tyto kritéria jsem 

dále ohodnotil normovanými váhami, jejichž hodnota odpovídá důležitosti daného kritéria.  

2.4.1 Hodnocení statických překážek imitujících automobil 

Pro hodnocení statických překážek imitující automobil jsem stanovil tři kritéria. 

Tyto kritéria jsou uvedena v tabulce č. 7. a váhy u nich uvedené určují jejich důležitost. 

Jako nejdůležitější považuji kritérium Detekce senzory, kde je hodnocena vhodnost 

překážky pro její správné rozpoznání pomocí systémů aktivní a integrované bezpečnosti. 

Překážka by měla z tohoto pohledu co nejvíce odpovídat reálnému automobilu. Pro toto 

kritérium jsem sestavil následující stupnici: 

 0 – nelze ohodnotit 

 1 – zcela neodpovídá vlastnostem automobilu / tvar překážky a její odrazná plocha 

neodpovídají automobilu, barva překážky není podle připravované normy ISO 

 2 – z velké části neodpovídá vlastnostem automobilu / tvar překážky neodpovídá 

automobilu, u odrazné plochy a barvy mohou být tyto varianty: oboje správné, 

odrazná plocha správná a barva špatná, odrazná plocha špatná a barva správná 

 3 – přibližně odpovídá vlastnostem automobilu / tvar překážky odpovídá tvaru 

automobilu, odrazná plocha neodpovídá odrazné ploše automobilu a barva 

neodpovídá připravované ISO normě [22] 

 4 – z velké části odpovídá vlastnostem automobilu / tvar překážky odpovídá tvaru 

automobilu, u odrazné plochy a barvy mohou být tyto varianty: odrazná plocha 

správná a barva špatná, odrazná plocha špatná a barva správná 

 5 – zcela odpovídá vlastnostem automobilu / tvar překážky a její odrazná plocha 

odpovídají automobilu, barva překážky odpovídá připravované ISO normě [22] 
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Z hlediska bezpečnosti testování a také ochraně dílů automobilů, které jsou často ještě 

prototypovými, čili jejich cena je mnohonásobně vyšší než u sériových dílů, je důležité 

ohodnotit oblast absorpce nárazu, do které jsem zahrnul tyto podoblasti: materiál, 

ze kterého je překážka vyrobena, hmotnost překážky a s tím spojené poškození 

testovaného vozidla a poškození překážky. Stupnici jsem sestavil takto: 

 0 – nelze ohodnotit 

 1 – reálný automobil / poničení automobilu i překážky stejně jako při autonehodě 

 2 – tvrdá pěna / předpoklad poničení plastových dílů, mírná deformace plechů,  

k poškození překážky nedochází, hmotnost překážky do 250 kg 

 3 – nafukovací vak / mírné poškození testovaného vozidla, např. lak, k poškození 

překážky nedochází, hmotnost překážky do 100 kg 

 4 – měkká pěna / bez poškození testovaného automobilu i překážky, hmotnost 

překážky do 100 kg 

 5 – nedochází k nárazu 

 

Výhody a nevýhody konstrukčních řešení při výrobě překážek z pohledu složitosti a doby 

přípravy na testování jsem zahrnul do samostatné oblasti, kterou jsem nazval náročnost pro 

přípravu testu. Této oblasti jsem oproti předchozím zmíněným kritériím udělil nižší 

důležitost. Pro toto kritérium jsem sestavil následující stupnici: 

 0 – nelze ohodnotit 

 1 – čas přípravy prvního testu 1 hodina a více 

 2 – čas přípravy prvního testu i následujících testů do 1 hodiny 

 3 – čas přípravy prvního testu i následujících testů do 30 minut, váha nad 100 kg 

(nutná pomoc manipulační techniky) 

 4 – čas přípravy prvního testu do 30 minut, následující testy do 10 minut, váha 

překážky do 100 kg 

 5 – čas přípravy do 10 minut 
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Tabulka 7 – Hodnocení statických překážek imitujících automobily 

Hodnocení statických překážek simulujících automobil 

 

náročnost 

pro přípravu 

testu 

absorpce 

nárazu 

detekce 

senzory 
celkem 

váha kritéria 0,2 0,3 0,5 1 

ABD - SCT 3 2 5 3,7 

ABD - GST 2 4 4 3,6 

ADAC 4 3 5 4,2 

Assessor 4 3 4 3,7 

B-Rabbit 5 2 2 2,6 

EVITA 5 5 4 4,5 

Zdroj: autor 

 

Vzhledem k výsledkům v tabulce č. 7 je pořadí (od nejlepší po nejhorší) statických 

překážek imitujících automobily následující: 

1. EVITA 

2. ADAC 

3. ABD-SCT a ASSESSOR 

4. ABD-GST 

5. B-Rabbit 

Systém EVITA jsem ohodnotil ve všech kritériích kromě detekce senzory nejvyšším 

ohodnocením. Protože se jedná o zadní část reálného automobilu, odpovídá hodnotě 5 ve 

stupnici kritéria detekce senzory. Vzhledem k tomu, že je překážka tmavě modré barvy a 

není tak dle požadavků připravované ISO normy, bylo ohodnocení sníženo podle stupnice 

na 4. U kritéria absorpce nárazu je nejvyšší hodnocení. K nárazu by totiž, díky systému 

radaru a navijáku, popsaném při představení překážky, dojít nemělo. Podle dostupných 

informací [18] vypadá překážka jako vlečný vozík za automobil. Je tak zřejmé, že příprava 

testu není, alespoň z pohledu přípravy překážky, časově náročná. Proto také ohodnocení 5. 

Tento systém však působí velice sofistikovaným dojmem a otázkou zůstává, jak spolehlivá 

je detekční část překážky pro zamezení střetu s vozidlem.  

Druhého nejvyššího ohodnocení bylo dosaženo u překážky ADAC, kde jsem hodnotil 

oblast detekce senzory hodnotou 5, protože má odpovídající tvar reálného automobilu a 

také správnou barvu a odraznou plochu. Absorpce nárazu je vzhledem ke konstrukci 

překážky hodnocena číslem 3 a náročnost přípravy pro test hodnotou 4. Překážka je 

potřeba před prvním testem nafouknout, to trvá nejdelší dobu. Poté už není problém 
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rychlejšího opakování testů. Vzhledem ke své váze je možné s ní manipulovat pomocí 

dvou zkušebních techniků. 

Na třetím místě se společně umístily překážky Assessor a SCT. Assessor je z velké části 

konstrukčně podobný překážce ADAC. Rozdíl je v propracování detailů podoby 

automobilu a jeho barva. I přes to však jeho tvar automobilu odpovídá. Hodnocení bylo 

poníženo pouze z důvodu odlišné barvy. 

Překážka SCT v kritériu detekce senzory plní všechny požadavky. Absorpce nárazu je 

hodnocena 2 a to z důvodu hmotnosti překážky. Její hmotnost bude také ovlivňovat 

manipulaci při přípravě testu. 

Měkká pěna, ze které je vyrobena překážka GST přispívá k ohodnocení 4 u kritéria 

absorpce nárazu. Při kontaktu s testovaným vozidlem dochází k rozlétnutí jednotlivých 

částí překážky do okolí. Skládání z jednotlivých dílů však ovlivňuje přípravu pro testování. 

Barevné provedení pěny také překážce přihoršuje. Černá barva způsobuje u kamerových 

systémů velký kontrast a tím ulehčuje těmto systémům detekci. 

Posledním byl v hodnocení statických překážek B-Rabbit, který má nárazovou oblast 

z pěnové hmoty. Tvar překážky vzhledem k vysunuté absorpční části a rozdílu barev 

neodpovídá automobilu. Podle prezentace projektu Active Test [18] je z fotografií zřejmé, 

že překážka je také značně vyšší než reálný automobil. Na přípravu testu však překážka 

náročná není. 

 

2.4.2 Hodnocení dynamických překážek imitujících automobil 

Pro hodnocení dynamických překážek, které imitují automobil, jsem stanovil čtyři kritéria 

(viz tabulka č. 8). Jako nejméně důležité kritérium jsem stanovil náročnost přípravy testu. 

Pro toto kritérium jsem zvolil stejnou stupnici jako v předchozí kapitole u stejného kritéria. 

Dalším kritériem je maximální rychlost překážky, pro kterou jsem sestavil následující 

stupnici: 

 0 – nelze ohodnotit 

 1 – do rychlosti překážky 35 km/h 

 2 – do rychlosti překážky 50 km/h 

 3 – do rychlosti překážky 65 km/h 

 4 – do rychlosti překážky 80 km/h 
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 5 – nad rychlost překážky 80 km/h 

Jako druhé nejdůležitější kritérium jsem zařadil vhodnost pro testování systému 

automatického vyhýbání. Pro toto kritérium platí následující stupnice, která je stanovena 

podle umístění pohonného systému: 

 0 – nelze hodnotit 

 1 – vedle překážky / nelze provést automatické vyhýbání  

 2 – před překážkou / při automatickém vyhýbání dochází k detekci pohonného 

systému 

 3 - nad překážkou / při automatickém vyhýbání je problém se sloupy konstrukce 

pro zavěšení překážky 

 4 – uvnitř překážky / obdobné s bodem 5 – nižší ohodnocení z důvodu vlivu 

hmotnosti pohonného systému uvnitř překážky na testované vozidlo v případě 

nepovedeného testu 

 5 – pod překážkou / obdobné s bodem 4 - lepší hodnocení, protože v případě 

nepovedeného testu nedochází k poškození testovaného automobilu - automobil 

pohonný systém přejede 

 

Nejdůležitější kritérium je neovlivnění detekčních systémů automobilů pohonnými 

systémy dynamických překážek. Pro toto kritérium platí následující stupnice, která 

je stanovena také podle umístění pohonného systému: 

 0 – nelze hodnotit 

 1 – vedle překážky / dochází k ovlivnění detekčního systému nejvíce ze všech 

možností 

 2 – nad překážkou / ovlivňuje detekční systém, toto umístění je dle požadavků 

na testovací dráhy nevhodné (bylo popsáno v rešeršní části) 

 3 – pod překážkou / podle [25] dochází k ovlivnění detekčního systému  

 4 – uvnitř překážky – může dojít k odrazu signálu od pohonného systému 

 5 – před překážkou – k odrazu od pohonného systému by nemělo dojít 
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Tabulka č. 8 – Hodnocení dynamických překážek imitujících automobily 

Hodnocení systémů pro pohon překážek imitujících automobil 

  

náročnost 

pro přípravu 

testu 

maximální 

rychlost 

vhodnost pro 

automatické 

vyhýbání  

 

neovlivnění 

detekčních 

systémů 

pohony 

překážek 

celkem 

váha kritéria 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

ABD - SCT 3 3 4 4 3,7 

B-Rabbit 5 0 2 5 3,1 

EVITA 5 5 2 5 4,1 

MARVIN 5 4 2 5 3,9 

IDIADA - Rabbit 4 5 1 1 2,1 

Kolejnicový systém 3 4 2 3 2,9 

Pohyblivé platformy 5 2 5 3 3,6 
Zdroj: autor 

 

Výsledné umístění pohonných systémů je v tomto pořadí: 

1. EVITA 

2. MARVIN 

3. ABD-SCT 

4. Pohyblivé platformy 

5. B-Rabbit 

6. Kolejnicový systém 

7. IDIADA-Rabbit 

Jako první byl také u dynamických systémů opět vyhodnocen systém EVITA. Díky tažení 

jiným vozidlem dosahuje nejlepšího hodnocení jak pro maximální rychlost, tak pro 

neovlivnění detekčních systémů pohonem překážky. Problém nastává u vhodnosti pro 

automatické vyhýbání, kdy při vyhýbacím manévru dochází k detekci pohonu překážky. 

Systém MARVIN je motokára, na které je namontována překážka ASSESSOR. Jedná se 

tedy hlavně o zhodnocení vlivu motokáry na testování. Její maximální rychlost dosahuje na 

hodnocení 4. Vzhledem k umístění pohonu před překážkou je ohodnocení pro ovlivnění 

detekčních systémů a vhodnost pro vyhýbání stejné jako u systému EVITA. 

Překážka SCT byla hodnocena také pro statické zkoušky. Vzhledem k tomu, že je 

vybavena vlastním pohonným systémem, zahrnul jsem ji také do hodnocení pohonných 

systémů. Náročnost pro přípravu testu je stejná jako u statického hodnocení, její maximální 
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rychlost dosahuje hodnocení 3. Díky umístění pohonu uvnitř překážky jsou zbylá kritéria 

hodnocena číslem 4. 

Pohyblivé platformy nejsou náročné na přípravu testu. Mají nejnižší rychlost oproti 

ostatním pohonům. Pro automatické vyhýbání jsou hodnoceny nejlépe, ale mohou ovlivnit 

detekční systém. 

Pro B-Rabbit není bohužel známa maximální rychlost. Na přípravu testů náročný není a 

vzhledem k umístění pohonu před překážkou je vhodnost pro vyhýbání ohodnocena pouze 

číslem 2. Neovlivnění detekčních systémů je hodnoceno jako maximální. 

Kolejnicový systém, který je ve spojení s překážkou ADAC dosahuje ohodnocení 4 u 

kritéria maximální rychlosti. Kolejnicové vedení však ovlivňuje detekční systémy. 

Překážka je umístěna na kolejnicích. Je tedy použito hodnocení pro pohon pod překážkou. 

Při testu automatického vyhýbání je ale pohon hodnocen jako před překážkou, kolejnice 

totiž propojují překážku s tažným vozidlem. 

 Testování společnosti IDIADA pomocí systému Rabbit má omezení především 

v kategoriích ovlivnění detekčních systémů a vhodnosti pro automatické vyhýbání. To 

z toho důvodu, že je testovací překážka zavěšena na držáku, který je přimontován na 

střechu hnacího vozidla. Toto vozidlo však snímače, vzhledem ke své vzdálenosti od 

překážky, ovlivňují i při jisté snaze o provedení jeho odstínění.  

2.4.3 Hodnocení statických překážek imitujících chodce 

V tabulkách č. 9 a č. 10 jsou hodnoceny statické figuríny a to jak dospělé tak také dětské. 

U těchto překážek jsem zvolil tři kritéria hodnocení. Jsou to materiál, tvar a barva těla a 

odrazná plocha. V tomto hodnocení není zohledněna hmotnost figurín. Hmotnosti nejsou u 

překážek uvedeny. Kritériím tvar a barva a odrazná plocha jsem přidělil stejnou váhu. 

Kritérium materiál je méně důležité. Pro materiál jsem sestavil následující hodnotící 

stupnici: 

 0 - nelze hodnotit 

 1 - gumové tělo s výztuhou 

 2 - pěna s výztuhou 

 3 - nafukovací segmenty s výztuhou 

 4 - pěna bez výztuhy 

 5 - nafukovací segmenty bez výztuhy 
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Pro kritérium tvar a barva těla je stupnice: 

 0 - nelze hodnotit 

 1 - zcela neodpovídá člověku / odlišný tvar a držení těla, odlišná barva, není 

možnost pohybu končetin 

 2 - odpovídá člověku pouze z malé části / odlišné držení těla nebo barva, není 

možnost pohybu končetin 

 3 - odpovídá člověku z velké části / správný tvar a držení těla, správná barva, není 

možnost pohybu končetin 

 4 - odpovídá člověku / správný tvar, barva oblečení může být odlišná, alespoň 

částečně správné držení těla, možnost pohybu alespoň horními nebo spodními 

končetinami 

 5 - zcela odpovídá člověku / správný tvar a držení těla, správná barva, možnost 

pohybu všemi končetinami 

 

Pro odraznou plochu je sestavena hodnotící stupnice s ohledem na provedená měření 

efektivní odrazné plochy: 

 0 - nelze hodnotit 

 1 - neodpovídá efektivní odrazné ploše člověka - nízká / nad -10 dBsm 

 2 - neodpovídá efektivní odrazné ploše člověka - vysoká / pod -6 dBsm 

 3 - nižší efektivní odrazná plocha / do -10 dBsm 

 4 - vyšší efektivní odrazná plocha / do -6 dBsm 

 5 - odpovídá efektivní odrazné ploše člověka / -8,1 dBsm (±0,5) 

Tabulka č. 9 – Hodnocení statických překážek imitujících dospělé chodce  

Hodnocení statických překážek imitujících dospělé chodce 

 
materiál 

tvar a barva 

těla 

odrazná 

plocha 
celkem 

Váha kritéria 0,2 0,4 0,4 1 

NHTSA 0 2 3 2 

vFSS 0 3 5 3,2 

Thatcham 2 5 5 4,4 

IDIADA 2 5 5 4,4 

TRL 3 4 5 4,2 

4A Dummies 0 3 2 2 

Continental 2 3 0 1,6 

Zdroj: autor 
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Z tabulky č. 9 vyplývá toto pořadí umístění jednotlivých figurín: 

1. Thatcham a IDIADA 

2. TRL 

3. vFSS 

4. NHTSA a 4A Dummies 

5. Continental 

Nejlepšího hodnocení dospělých figurín dosáhly překážky společností Thatcham a 

IDIADA. Obě měly stejná všechna kritéria. Materiál, ze kterého jsou vyrobeny (kovový 

rám potažen pěnou), byl hodnocen dle stupnice 2. Kritéria tvar a barva těla a odrazná 

plocha byla bodována nejvyšším možným ohodnocením a to především z důvodu, že je 

možné pohybovat rukama a nohama. 

Figurína organizace TRL byla vyhodnocena jako druhá nejlepší. Jedná se o figurínu, která 

je od ostatních odlišná a to především materiálem, ze kterého je vyrobena. Gumové 

nafukovací vaky jsou v kyčlích pohyblivé. Materiál byl tedy hodnocen číslem 3, tvar a 

barva těla číslem 4 a odrazná plocha číslem 5. 

U překážky od vFSS není znám materiál, ze kterého je vyrobena. Končetiny figuríny 

nejdou nastavovat a tak bylo hodnocení držení těla nižší. Odrazná plocha odpovídá 

odrazné ploše člověka. 

Pro NHTSA figurínu také není znám materiál, ze kterého je vyrobena. Držení těla 

neodpovídá chůzi a není možnost nastavení končetin. Efektivní odrazná plocha způsobuje 

větší útlum, než je naměřeno u člověka. Stejného hodnocení dosáhla překážka 

4A Dummies, která má oproti předchozí figuríně lepší držení těla, ale efektivní odrazná 

plocha je moc velká.  

Poslední překážkou je figurína od společnosti Continental, která je vyrobena z materiálu, 

který je ohodnocen číslem 2. Držení těla, tvar a barva byly ohodnoceny číslem 3. Bohužel 

k této překážce nebyla změřena její efektivní odrazná plocha a tak nelze poslední kriterium 

hodnotit. 
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Pro odraznou plochu dětských figurín jsem přizpůsobil hodnotící stupnici dospělých. Podle 

dostupných informací [25] je totiž efektivní odrazná plocha pro děti přibližně o 5 dB nižší. 

S ohledem na provedená měření je hodnotící stupnice efektivní odrazné plochy: 

 0 - nelze hodnotit 

 1 - neodpovídá efektivní odrazné ploše dítěte - nízká / pod -15 dBsm 

 2 - neodpovídá efektivní odrazné ploše dítěte - vysoká / nad -11 dBsm 

 3 - nižší efektivní odrazná plocha / do -15dBsm 

 4 - vyšší efektivní odrazná plocha / do -11 dBsm 

 5 - odpovídá efektivní odrazné ploše dítěte / -13,1 dBsm (±0,5) 

 

Tabulka č. 10 – Hodnocení statických překážek imitujících děti  

Hodnocení statických překážek imitujících děti 

 
materiál 

tvar a barva 

těla 
odrazná plocha celkem 

Váha kritéria 0,2 0,4 0,4 1 

NHTSA 0 2 2 1,6 

vFSS 0 3 4 2,8 

Autoliv 2 2 0 1,2 

Continental 2 3 0 1,6 

TRL 3 4 5 4,2 

Zdroj: autor 

Výsledné umístění dětských figurín je: 

1. TRL 

2. vFSS 

3. NHTSA a Continental 

4. Autoliv 

Nejlépe hodnocenou dětskou překážkou vychází dětská figurína od TRL, která je kromě 

rozměrů totožná s figurínou dospělou. Vzhledem k barvě svetru a možnosti pohybu pouze 

spodními končetinami bylo kritérium tvar a barva těla hodnoceno 4. Odrazná plocha 

imituje dítě ze všech dětských figurín nejlépe. Vzduchové segmenty byly hodnoceny 

číslem 3.  

Druhou dětskou figurínou byla vyhodnocena překážka od vFSS, u které není znám 

materiál, ze kterého je vyrobena. Tvar a barva těla byly ohodnoceny číslem 3 a odrazná 

plocha číslem 4.  
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Dětské figuríny od NHTSA a Continental se umístily jako předposlední. U překážky 

NHTSA není opět znám materiál, ze kterého je vyrobena. Tvar a barva těla je vzhledem 

k odlišnému držení těla (neodpovídá držení těla při chůzi) hodnocena pouze číslem 2. 

Odrazná plocha je u této figuríny vyšší přibližně o 3 dB od reálného dítěte. Proto je toto 

kritérium hodnoceno také číslem 2. 

Pro figurínu od společnosti Continental není známa naměřená odrazná plocha. Materiál, ze 

kterého je vyrobena je hodnocen číslem 2 a tvar a barva těla splňuje podmínky pro udělení 

hodnoty 3. 

Poslední dětskou překážkou je figurína od společnosti Autoliv. Není zde ovšem uvedena 

hodnota odrazné plochy. Je vyrobena z kovové výztuhy potažené pěnou, tj. hodnocení 2. A 

jistou odlišností od všech ostatních překážek je modrá barva hlavy, která neodpovídá 

člověku. 

 

2.4.4 Hodnocení dynamických překážek imitujících chodce 

Hodnocení pohonných systémů dynamických překážek imitujících dospělé chodce a děti 

jsem vypracoval v tabulce č. 11. Hodnotící kritéria jsem použil stejná jako při hodnocení 

pohonných systémů u překážek imitujících automobil. Stejné tedy zůstaly i zvolené 

stupnice.  

 

Tabulka č. 11 – Hodnocení systémů dynamických překážek imitujících dospělé chodce a děti 

Hodnocení systémů pro pohon překážek imitujících chodce 

  

náročnost 

pro 

přípravu 

testu 

maximální 

rychlost 

testovaného 

automobilu 

vhodnost 

pro 

automatické 

vyhýbání  

neovlivnění 

detekčních 

systémů 

pohony 

překážek 

celkem 

Váha kritéria 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

kovová konstrukce 

Continental nebo 4A 
1 4 2 2 2,3 

platforma 4A 3 3 1 5 3,2 

UFO 5 5 5 3 4,2 

TRL 5 5 5 3 4,2 

AVCASS 5 5 5 3 4,2 
Zdroj: autor 
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Z tabulky č. 11 vyplývá následující pořadí: 

1. TRL, UFO a AVCASS 

2. platforma 4A 

3. kovová konstrukce Continental nebo 4A 

 

Nejlépe hodnocené jsou pohyblivé platformy. Jejich náročnost na přípravu testů je oproti 

ostatním systémům minimální, jsou vhodné pro vysoké rychlosti testovaného automobilu a 

také pro testování automatického vyhýbání. Platforma TRL vyniká mezi ostatními 

pohyblivými platformami především materiálem, ze kterého je vyrobena a to z důvodu 

menšího ovlivnění radarového detekčního systému. Její výška ovšem zůstává na 90 mm, 

takže dochází k ovlivnění kamer. Problémem platforem totiž není jen ovlivnění radarových 

snímačů, ale také jejich výška. Když je figurína více jak 50 milimetrů nad vozovkou 

nemusí dojít kamerami k detekci [25]. 

 Po těchto platformách, které mají integrované samostatné pohony, následuje platforma 

poháněná řemenem od společnosti 4A. Její výhodou je velice nízká výška, čili nedochází 

ke zmíněnému ovlivňování detekčních systémů. V hodnocení jsem proto udělil výjimku a i 

přes to, že je platforma pod překážkou tak jsem hodnocení z výše zmíněného důvodu 

zvýšil. Řemen, který je natažený testovanému automobilu přes cestu detekční systémy 

ovlivňovat nemůže. Může být však při testování poškozen. Nevhodnost pro testování 

automatického vyhýbání vyplývá z umístění pohonných motorů po stranách v blízkosti 

překážky 

Jako poslední se umístily kovové konstrukce pro zavěšení překážky, které vyrábějí 

společnosti Continental a 4A. Testování automatického vyhýbání lze docílit při jejich 

větším rozměru, kdy vznikne dostatek místa okolo překážky. Jedná se o konstrukci, jejíž 

sestavení musí být poměrně časově náročné. Z hlediska ovlivnění detekčních systémů 

odpovídá číslu 2 bodové stupnice. Otázkou zůstává, jak reagují detekční systémy na lano, 

které je použito pro zavěšení figuríny a jak ovlivňuje pohyb figuríny při testování případný 

vítr. 
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3 Detekční subsystémy 

V této kapitole se zabývám, vzhledem k rozsahu diplomové práce, pouze nejčastějšími 

detekčními subsystémy. V dnešní době jsou nejvíce rozšířeny radarové a kamerové 

systémy, které jsou dále uvedeny. 

3.1 Radar 

Princip radarového snímače byl již popsán v úvodu této práce. V této kapitole se však budu 

zabývat snímačem a jeho řídící jednotkou více do hloubky. Součástí této kapitoly je také 

popis efektivních odrazných ploch (RCS) překážek, které jsou důležitým prvkem pro 

správnou funkci radarů. 

Princip radarů s frekvenčně modulovaným spojitým signálem (FMCW), které jsou 

používány pro automobilové systémy aktivní a integrované bezpečnosti, spočívá v měření 

vzdálenosti, kterou je algoritmus radaru schopen spočítat z časové prodlevy odraženého 

signálu a v měření relativní rychlosti detekovaného cíle, kterou je schopen spočítat 

z Dopplerova jevu. Relativní z toho důvodu, že je vztažena k rychlosti pohybu automobilu 

s radarem. 

Výše zmíněné měření je znázorněno na obrázku č. 35, kde je plnou čarou zobrazen vyslaný 

signál a přerušovanou čarou odražený signál, který je zpožděný v čase a také se změnou 

frekvence.  

 

Obrázek 35 – Trojúhelníková FMCW křivka 

 

Zdroj: Evaluation of Automotive Commercial Radar for Human [29] 
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Ve spodní části obrázku č. 35 je uveden frekvenční průběh signálu, který vychází 

z trojúhelníkového průběhu vysílaného signálu a zpětně přijatého signálu ovlivněného 

Dopplerovým jevem. Tento průběh je vypočítán pomocí vztahů [30]: 

  
        

  
        

Kdy fb
+
 je vypočítáno pro stoupající a fb

-
 pro klesající část křivky. Fr je průběh frekvence 

odraženého signálu a fd je hodnota Dopplerova jevu. Čili průběh frekvence včetně 

Dopplerova jevu je dán vztahem [30]: 

   
  
    

 

 
 

a průběh frekvence Dopplerova jevu lze spočítat [30]: 

   
  
    

 

 
 

Vzdálenost od překážky se vypočítá vztahem [30]: 

  
   

   
   

kde tm je délka jedné periody, c rychlost elektromagnetického vlnění, které je uváděno 

stejné jako rychlost světla a    je rozsah frekvence vysílaného signálu. 

Výpočet relativní rychlosti je dán vztahem [30]: 

     
 

 
   

kde λ je vlnová délka radarem vysílaného signálu. 

Pro radary o frekvenci 77 GHz je vlnová délka přibližně 4 mm a tak z výše zmíněné 

rovnice vyplývá, že každý 1 m/s relativní rychlosti odpovídá přibližně 500 Hz frekvence 

dle Dopplerova jevu. 

Vysílaný signál FMCW radaru je uveden na obrázku č. 36. Jak již bylo zmíněno 

je trojúhelníkového tvaru a například u Radaru LRR druhé generace od firmy Bosch, 

nemají jednotlivé části stejné parametry. Celkem je signál rozdělen do třech částí, kdy 

první a druhá část (v obrázku označeny červenou a zelenou barvou) mají šířku 

frekvenčního pásma 180 MHz a délku trvání 1,4 ms. Třetí část je označena žlutou barvou 

a má šířku frekvenčního pásma 200 MHz a délku trvání 6,6 ms. Signál je vysílán 
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a přijímán čtyřmi anténami, kdy každou anténou prochází stejný typ signálu. Po přijmutí 

odraženého signálu dochází k jeho porovnání s vysílaným signálem. Jedná se o dvanáct 

(4 antény x 3 části) porovnávaných oblastí. Ty jsou dále vzorkovány analogově-digitálním 

převodníkem a poté převedeny pomocí FFT analýzy do frekvenčního spektra [29]. 

Obrázek 36 – Trojúhelníková FMCW křivka radaru LRR2 

 

Zdroj: Evaluation of Automotive Commercial Radar for Human [29] 

 

Frekvenční spektrum je analyzováno, a jak je uvedeno na obrázku č. 37, jsou vybrány 

oblasti (vrcholy), které jsou umístěny nad čarou, která určuje prahovou hodnotu. Pod touto 

čarou se jedná o rušivé objekty nebo šum a nad čarou jsou umístěny detekované cíle. 

 

Obrázek 37 – Frekvenční spektrum po FFT analýze 

 

Zdroj: Evaluation of Automotive Commercial Radar for Human [29] 



 69 

3.1.1 Detekce zdvojených cílů 

Největším problémem u detekování překážek pomocí radarových senzorů je rozpoznání 

více cílů, které mohou být umístěny blízko sebe. Aby je radar od sebe rozeznal, musí 

se překážky pohybovat každá jinou rychlostí nebo být každá v jiné vzdálenosti. Pro zjištění 

více cílů využívá radar již zmíněný trojúhelníkový signál, který je rozdělen do třech částí. 

Tyto části jsou jednotlivě dosazovány do zmíněných rovnic, kdy výsledkem jsou 

vzdálenosti a relativní rychlost detekovaných cílů [29]. 

Jestliže nejprve provedu výpočet se sestupnou hranou a následně se vzestupnou hranou, 

měl bych jejich protnutím dosáhnout výsledků hledaného cíle. Protnutí může být však více. 

To je uvedeno na obrázku č. 38, kde se sestupná hrana (červená) a vzestupná hrana 

(zelená) protínají celkem 5 krát. Tím mohou být detekovány neexistující předměty, tzv. 

virtuální cíle. Z tohoto důvodu se využívá třetí části (žluté) trojúhelníkového signálu, která 

má odlišný čas trvání a tím i odlišný sklon. Díky následnému porovnání této části 

s předchozími jsou, protnutím všech třech hran v jednom místě, zjištěny pouze fyzicky 

detekované reálné cíle. Tato místa jsou na obrázku č. 36 zvýrazněny černou tečkou. Místa, 

ve kterých dochází k protnutí pouze dvou hran, označeny nejsou a simulují zmíněné 

virtuální cíle [29]. 

 

Obrázek 38 – Nalezení cílů 

 

Zdroj: Evaluation of Automotive Commercial Radar for Human [29] 
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3.1.2 Efektivní odrazná plocha radarového záření 

Jedná se o parametr (v literatuře označován σ), který vyjadřuje průměrnou sílu odrazu 

elektromagnetických vln, které jsou vyslány radarem na všechny strany detekovaného 

předmětu. Odrazná plocha je dle [29] prezentována jako fiktivní izotropní plocha, která 

je schopna po vložení do stejného místa jako cíl, odrazit stejné množství 

elektromagnetických vln zpět do radaru. 

Může být vyjadřována dvěma způsoby. Prvním je RCS, jehož hodnoty jsou uváděny v m
2
. 

Druhým jsou decibely, které jsou vztaženy k m
2
. V literatuře je tak běžné označení dBsm, 

které vzniklo z anglického square meter. Vztah mezi těmito dvěma vyjádřeními je: 

dBsm = 10 x log10 (RCS) 

a zpět na RCS: 

RCS = 10
(dBsm/10) 

Měření této odrazné plochy probíhá v laboratořích, kde je vše, kromě měřeného předmětu, 

zastíněno materiály, které absorbují radarové vlnění (nejčastěji materiály na bázi uhlíku) 

a jejich povrch je tvořen jehlany umístěnými proti zdroji působení záření. 

Efektivní odraznou plochu předmětu je možné poměrně jednoduše zvýšit a to například 

pomocí samolepící hliníkové pásky nebo pomocí rohové odrazné plochy [31], která 

je zobrazena například na obrázku č. 12, kde je využita pro zvýšení odrazné plochy 

překážky imitující automobil. 

Vzhledem k zaměření této práce se budu zabývat hodnotami, které byly naměřeny pro 

předměty imitující automobily a chodce. V rámci projektu ASPECSS [25] proběhla měření 

některých figurín (viz kapitola Hodnocení překážek) a také porovnání různých oblečení 

na dvou osobách [32]. Při měření dospělého člověka oblečeného v košili byl při 77 Ghz 

zjištěn průměrný útlum -6,2 dBsm u prvního a u druhého bylo naměřeno -6,57 dBsm. 

Při obléknutí lidí do silného gumového pláště byly zjištěny hodnoty -3,5 dBsm 

a -4,66 dBsm. Ovšem při použití jiného gumového pláště byly naměřeny hodnoty 

-5,43 dBsm a -6,54 dBsm. Čili je zřejmé, že síla materiálu plášťů v prvním případě 

pomáhá ke snížení útlumu. V druhém případě se hodnoty blíží nebo jsou obdobné jako 

u člověka v košili.  Měření bylo také provedeno s oblečenou zimní bundou, kdy bylo 

naměřeno -5,69 a -5,9 dBsm. Důležité je také zmínit, že efektivní odrazná plocha se mění 

v závislosti na pohybu těla při chůzi. 
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Obdobné měření provedl japonský inženýr Naoyuki Yamada [33], který došel k závěru, 

že lidské tělo má při 77 GHz průměrný útlum -8,1 dBsm. Diagram z tohoto měření 

je uveden na obrázku č. 39. Dále zjistil, že poměrně dobré chování má bavlněné triko 

a naopak nejhorší je pletený svetr. Samotné bavlněné triko má útlum přibližně -9 až 

-12 dBsm. Svetr má útlum přibližně -21 dBsm. 

 

Obrázek 39 – Průměrná hodnota RCS člověka 

 

Zdroj: Radar Cross Section for Pedestrian [33] 

 

Při měření odrazné plochy zadní části automobilu bylo zjištěno, že se naměřené RCS liší 

se vzdáleností mezi radarem a překážkou, protože se jedná o velkou překážku. Při větší 

vzdálenosti je totiž vlnění z radaru odraženo od větší plochy a tím dosahuje lepšího 

výsledku. Měření tedy probíhá ve vzdálenostech 5 m až 25 m a u osobních a terénních 

automobilů byl naměřen zisk od 2 do 16 dBsm [34]. 

3.1.3 Aplikační možnosti 

Při používání jakýchkoliv detekčních systémů může docházet k různým extrémům. Jedním 

z nich je například na internetu uvedené video [35], které ukazuje, jak detekční systém 

reaguje na prostou plechovku, jakoby tam byla překážka (viz obrázek č. 40). Jedná se však 

o správné zachování tohoto systému, neboť například efektivní odrazná plocha plechovky 

o výšce 52 mm a průměru 74 mm dosahuje až k 5 dBsm při přímém odrazu a k přibližně 

-8 dBsm při odrazu vlny od úhlu 30° od podélné osy automobilu [36]. Čili i při přesazení 

od podélné osy vozidla o 30° a více, se plechovka tváří jako člověk a při vzdálenosti 
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od podélné osy vozidla do 30° může imitovat dokonce i automobil s horší odraznou 

plochou. Tomuto chování může zabránit jedině propojení s dalším detekčním systémem 

(např. kamerou), kdy dojde k rozpoznání předmětu a následnému vyhodnocení, že 

se nejedná o překážku. 

 

Obrázek 40 – Testování detekčních extrému 

 

Zdroj: http://www.cartechnica.co.uk/cartechnica-tests-acc-and-pebs 

 

Při řešení aplikačních možností vzniká otázka, jaký vliv na šíření elektromagnetického 

vlnění atmosférou má počasí. Podle [37] jsou útlumy signálů odlišné v závislosti na 

frekvenci vlny (viz Příloha č. 3). Jeden z největších útlumů je dosažen na frekvenci 

60 GHz. Jeho hodnota je přibližně 15 dB/km. Tato frekvence ovšem není u systémů aktivní 

a integrované bezpečnosti využívána. Při frekvencích 77 a 79 GHz je útlum v suchém 

prostředí přibližně 0,08 dB/km a ve vlhkém prostředí přibližně 0,29 dB/km. Celkový útlum 

na těchto frekvencích je tedy přibližně 0,37 dB/km. U radarů pracujících na frekvenci 

24 GHz jsou útlumy ještě nižší. Celkový útlum je zde přibližně 0,185 dB/km. 

Vzhledem k tvaru oblasti vysílaného signálu mohou podle [38] nastat funkční nedostatky, 

kdy nedochází k rozpoznání překážek. Jedná se například o motocykl nebo kolo a podobné 

překážky jedoucí u kraje jízdního pruhu, které se tam objevily až ve chvíli, kdy již není 

tento prostor detekován, ale vozidlo ho ještě neprojelo. Tyto situace je spolu s další 

možnou situací, kdy se vozidlo v sousedním pruhu snaží dostat do jízdního pruhu vozidla 

s radarem, prezentována na obrázku č. 41. 
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Obrázek 41 – Vyobrazení nedetekovatelného prostoru radarem 

 

Zdroj: Škoda Octavia III - návod k obsluze [38] 

Na tento nedetekovatelný prostor jsem se dále zaměřil a pomocí jednoduchého výpočtu 

zjistil, o jak velkou oblast se jedná, a zda je reálné, aby se v ní mohl schovat nějaký 

dopravní prostředek. 

      
 

    
                    

Z dostupných informací [39] je možné zjistit, že vyzařovací úhel elektromagnetických vln 

z vysílače radaru je 30°. Při šířce automobilu 2017 mm [38], včetně zrcátek, jsem dospěl 

k rozměrům nedetekované oblasti o půdorysu trojúhelníku délky přibližně 3764 mm 

a výšky, tj. polovina šířky vozidla, přibližně 1009 mm (viz obrázek č. 42). Z výše 

uvedených rozměrů je tedy opravdu možné do této oblasti umístit cyklistické kolo, 

motorku nebo jejich část. 

 

Obrázek 42 – Rozměry nedetekované oblasti u radarového systému 

 

Zdroj: autor 

 

Chvíle, kdy nefunguje radarový systém správně, může nastat také při zatáčkách s malým 

poloměrem. V této situaci může dojít ke ztrátě detekce překážky před vozidlem z důvodu, 

že překážka již zatočila, a následné možné detekci překážky v sousedním jízdním pruhu, 
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jak je vyobrazeno na obrázku č. 43. Vozidlo může vlivem detekování překážky 

v sousedním jízdním pruhu začít varovat před překážkou nebo dokonce brzdit. Také 

se může stát, že v případě, kdy dojde ke ztrátě detekované překážky, vlivem jejího zatočení 

do zatáčky, může vozidlo do zatáčky začít zrychlovat. Dalším případem je, když 

detekovaná překážka zatočí například na křižovatce na jinou silnici a za touto křižovatkou 

stojí v jízdním pruhu další překážka, tak jak je uvedeno na obrázku č. 43. Jestliže je 

radarový senzor naprogramován tak, aby nereagoval na stojící předměty (například 

při funkci ACC), může dojít k ignorování této překážky. U systémů AEB, které reagují 

na stojící předměty, nemusí být v tomto případě dostatek času na přepočet cílové překážky 

a systém nemusí stejně jako v předešlém příkladu zareagovat. 

 

Obrázek 43 – Vyobrazení možných situací při použití radaru 

 

Zdroj: Škoda Octavia III - návod k obsluze [38] 

 

3.2 Kamera 

Princip kamerového snímání je popsán, stejně jako u radaru, již v úvodu. V této kapitole 

se budu tímto systémem zabývat více do hloubky. Pro snímání dopravní situace před 

vozidlem používají výrobci těchto systémů černobílých kamer, nejčastěji s rozlišením 

1024 x 512 nebo 640 x 480 pixelů.  

Prvně uvedený je používán u novějších systémů, kdy je užito barevné hloubky 12 bitů. 

Dokáže tedy rozeznat 4096 odstínů šedi. Součástí je také infračervený filtr, který je užíván 

pro dosažení lepšího kontrastu a rozpoznání svislého značení. Tato kamera provádí záznam 

o frekvenci 30 obrázků za sekundu a její horizontální zorný úhel je 21° a vertikální zorný 

úhel je 9,5° [40]. 
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Vzhledem k tomu, že není možné získat od výrobců těchto zařízení žádnou informaci, jak 

přesně jejich systémy fungují, mohu pouze předpokládat, že jejich algoritmy vycházejí 

z obecného zpracování obrazu. Postup analýzy obrazu by měl být algoritmem analyzován 

přibližně v následujícím pořadí. 

První krok, kterým je převod barevného obrazu na černobílý a běžně se používá u kamer 

asistenčních systémů řidiče, odpadá. Všechny dostupné kamery jsou totiž černobílé 

s rozeznáním většího počtu odstínů šedi. Analýza obrazu začíná tedy odstraněním šumu 

a případným doostřením. Tyto vady obrazu vznikají při snímání v podmínkách provozu, 

které nejsou většinou ideálními. Dále dochází k segmentaci obrazu, která zahrnuje metody 

matematické morfologie, kdy dochází ke ztrátě nepodstatných detailů, které by zbytečně 

zatěžovaly výpočetní jednotku. Poté je provedeno vykreslení hran v obraze. To je 

nejdůležitější část algoritmu, kdy jsou hrany nalezeny podle odlišných barev (odstínů) 

sousedních pixelů. Po vykreslených hranách je proveden popis jednotlivých objektů 

a následná jejich klasifikace, neboli porovnání s objekty uloženými v databázi [41]. 

Tímto způsobem musí být analyzovány minimálně dva snímky, případně pro větší přesnost 

a eliminování falešných hlášení alespoň tři, které jsou dále vzájemně porovnány. 

Více snímků je také nutné analyzovat a porovnávat pro zjištění směru pohybu překážky. 

Pro další analyzování kamerového systému je nutné provést výpočet velikosti jednoho 

snímku. Nejdříve počet pixelů: 

Počet pixelů = 1024 x 512 = 524288 px 

Z toho vychází velikost jednoho snímku: 

Velikost snímku = 1024 x 512 x 1,5 = 0,786 MB 

Jestliže budeme předpokládat, že odesílání zpráv na sběrnici CAN-bus probíhá 10x 

za sekundu je nutné, aby zmíněné tři snímky byly v tomto časovém úseku zanalyzovány. 

Během 100 ms by tedy mělo být zanalyzováno minimálně 3 x 0,786 MB dat. 

Aplikační možnosti 

Kamera je v automobilech umístěna za čelním oknem v blízkosti středového zpětného 

zrcátka. V tomto místě je dosaženo, v případě potřeby, očištění pomocí stíračů čelního 

okna. I přesto však může být její funkce omezena například za hustého deště, kdy nemusí 

stírače stíhat odstraňovat vodu z čelního skla. Při námraze je aktivováno vyhřívání čelního 

okna v oblasti umístění kamery. 
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Další omezení snímání může nastat při [38]: 

 tmě 

 jízdě proti slunci 

 oslnění protijedoucím vozidlem 

 mlze 

 hustém sněžení 

 při průjezdu ostrou zatáčkou 

První případ omezení vzniká z důvodu nedostatečného osvětlení snímané scény, kdy na 

snímací čip kamery nedopadá odpovídající intenzita světelného záření, díky které vzniká 

obraz v kvalitě vhodné pro provedení analýzy. 

Ve druhém a třetím případu dochází k přesnému opaku oproti snímání ve tmě. Jak při jízdě 

proti slunci, tak také při oslnění protijedoucím vozidlem dopadá do snímacího čipu kamery 

nadměrné množství světelného záření o stejné intenzitě. Také v této situaci může 

vzniknout snímek, který v dostatečné míře nereprezentuje scénu před vozidlem, a tím 

dochází k problémům s analyzováním snímků. 

V mlze i hustém dešti vznikají opět nekvalitní snímky, kdy mlha pomáhá k rozmazání a 

případnému šumu na snímcích. Sněhové vločky při hustém sněžení způsobují při snímání 

scény překážky, přes které není dostatečný výhled. Při analýze těchto snímků dochází ke 

ztrátě částí jednotlivých objektů a porovnávací algoritmus poté není schopen přiřadit daný 

objekt k objektu v databázi. 

Při průjezdu zatáčkou dochází, stejně jako u radaru (viz obrázek č. 43), ke snímání 

prostoru před vozidlem. Oblast za zatáčkou je tedy snímána až po jejím projetí. Tento 

nedostatek by bylo možné řešit pomocí natáčecího objektivu kamery, který by se 

pohyboval v závislosti na otočení volantu.  

V předchozí kapitole jsem se zabýval nedetekovanou oblastí radarového snímače. Nyní 

jsem provedl obdobný postup pro snímání kamerou, kdy podle [40] je horizontální 

pozorovací úhel kamery 21°. Hlavním rozdílem oproti radaru je umístění kamery, která je, 

jak už bylo zmíněno, za čelním oknem. Vzdálenost mezi umístěním kamery a hranou 

předního nárazníku je pro každý model automobilu jiná. Dále je počítáno se stejnými 

rozměry automobilu jako u radaru. Vzdálenost mezi kamerou a přední hranou nárazníku 

byla změřena také na automobilu Škoda Octavia a je 1800 mm. Výpočtem byl zjištěn  
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prostor, který není snímán kamerou. Jeho půdorys má tvar trojúhelníku o délce 3644 mm 

a výšce 675 mm (viz obrázek č. 44). Při porovnání s radarovou nedetekovanou oblastí je 

tedy tato oblast menší.  

 

Obrázek 44 – Rozměry nedetekované oblasti u kamerového systému 

 

Zdroj: autor 

 

3.3 Porovnání s energetickým potenciálem automobilu 

3.3.1 Radar 

Příkon radaru je dle [42] 4W. To je srovnatelné například s žárovkou v koncovém světle. 

Jestliže budeme uvažovat životnost automobilu na 250 000 km, tak při průměrné rychlosti 

60 km/h je automobil v provozu: 

t = 
      

  
 = 4166,7 hod 

 

Vzhledem k tomu, že je radar zapnutý automaticky se zapnutím zapalování, je celková 

spotřeba tohoto zařízení za celou životnost automobilu vynásobením příkonu a celkové 

doby provozu automobilu. Celková spotřeba elektrické energie tedy je 16,7 kWh. 

Spotřeba el. energie radaru = 4166,7 x 4 = 16666,8 Wh   16,7 kWh 
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3.3.2 Kamera 

U kamer pro asistenční systémy řidiče je příkon dle [43] oproti radarovým senzorům 

menší, a to pouze 2 W. Kamera také funguje po celou dobu zapnutého zapalování 

automobilu a je tedy vzhledem k jejímu příkonu 2 W poloviční oproti radaru. Čili celková 

spotřeba elektrické energie je u kamer 8,3 kWh. 

Spotřeba el. energie kamery = 4166,7 x 2 = 8333,4 Wh   8,3 kWh 

 

3.3.3 Spotřeba elektrické energie při aktivním vyhřívání senzorů 

U radarů i kamer funguje automatické spínání vyhřívání zorných ploch, které se aktivuje 

při špatném počasí. U radaru je vyhřívána jeho clona, která může být například zasněžená 

nebo omrzlá. U kamer je aktivován topný obvod na čelním skle, kde může vznikat námraza 

nebo jeho zamlžení. Kamera pak nemá dostatečně kvalitní snímek pro jeho další 

zpracování. Příkon těchto obvodů může dosahovat podle [43] a [44] až 35 W, resp. 36 W. 

Tento příkon je možné v automobilu porovnat například s xenonovou výbojkou hlavního 

světlometu. 

Bohužel není možné jiným způsobem než dlouhodobým měřením zjistit, jakou dobu jsou 

tyto systémy vyhřívání aktivní. Lze předpokládat, že v našich klimatických podmínkách se 

jedná o méně jak ¼ celkové doby provozu automobilu. Čili, podle výpočtu, méně jak 

1041,7 hod. Celková spotřeba elektrické energie u jednoho vyhřívaného obvodu je tedy při 

zmíněné době provozu maximálně 36,5 kWh, resp. 37,5 kWh. 

Spotřeba el. energie vyhřívání radaru = 1041,7 x 35 = 36459,5 Wh   36,5 kWh 

Spotřeba el. energie vyhřívání kamery = 1041,7 x 36 = 37501,2 Wh   37,5 kWh 

 

3.3.4 Celková spotřeba elektrické energie 

Jestliže je automobil vybaven oběma zmíněnými systémy, dosahuje celková spotřeba 

součtu všech výše uvedených spotřeb: 

Celková spotřeba el.energie = 16,7 + 8,3 + 36,5 + 37,5 = 99 kWh. 
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4 Požadavky na překážky 

Zadání této práce obsahuje také požadavek na stanovení požadavků ohledně překážek 

z hlediska možností detekčních subsystémů v horizontu přibližně 5 let, čili nejen pro 

automatické brzdění, ale také pro automatické vyhýbání. 

Překážek pro testování bylo v této práci popsáno poměrně velké množství. Vzhledem 

k ochraně testovaného vozidla a vlastně i posádky, která testování provádí, vychází jako 

nejlepší materiál pro výrobu překážek imitujících automobil guma, respektive nafukovací 

balony, které jsou lehké a při případném střetu nezpůsobí žádná větší poškození. Jistou 

alternativou je pěnový materiál, který používá pro své překážky firma AB Dynamics. 

Použití nafukovacích balónů je jednodušší a méně pracné, protože odpadá skládání vozidla 

z jednotlivých částí při každém nárazu, což je nutné provádět u pěnových výrobků. Při 

kvalitním provedení překážky je toto řešení také nerozbitné. 

U překážek imitujících chodce je většinou základem rám z kovových lehkých slitin, který 

je potažen pěnou vytvarovanou do podoby lidského těla. Rám pomáhá docílit požadované 

RCS pro radary a pěna na něm potažená se snaží docílit tvaru těla člověka pro kamerové 

snímání. Nafukovací překážka ve tvaru těla člověka byla také vyrobena a je popsána 

v kapitole přehledu překážek, ovšem udržení její stability, především při dynamických 

testech, je oproti překážkám s rámem z kovových slitin obtížnější. 

 

Z hlediska možností detekčních systémů je nutné, aby překážky imitující vozidla 

v horizontu 5 let: 

 imitovaly správnou efektivní odraznou plochu pro odpovídající frekvenci 

 měly tvar co nejvíce podobný reálnému automobilu 

 měly rozměry co nejvíce podobné reálnému automobilu 

 nepoškozovaly testovaný automobil 

 nedocházelo k jejich poškození 
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A u dynamických překážek aby: 

 jejich pohonný systém neovlivňoval detekční systémy, a to i v případě 

automatického vyhýbání 

 jejich pohonný systém nezvýšil hmotnost překážky, resp. zvýšil co nejméně 

 překážka stále zachovala tvar reálného automobilu 

 nedocházelo k poškození testovaného automobilu 

 nedocházelo k poškození pohonného systému překážky 

Z hlediska možností detekčních systémů je nutné, aby překážky imitující chodce 

v horizontu 5 let: 

 imitovaly správnou efektivní odraznou plochu při odpovídajících frekvencích, která 

je co nejvíce podobná člověku 

 měly tvar velice podobný reálnému dospělému nebo dítěti 

 měly rozměry podobné reálnému dospělému nebo dítěti 

 měly zbarvení obličeje, které odpovídá reálnému dospělému nebo dítěti 

 měly možnost pohybu rukou a nohou – ohybné klouby, především kyčle a to 

s možností pohybu i v průběhu testu (simulace chůze) 

 měly oblečení, které je popsáno v připravované ISO normě 

 nepoškozovaly testovaný automobil 

 

A u dynamických překážek aby: 

 jejich pohonný systém neovlivňoval detekční systémy, a to i v případě 

automatického vyhýbání 

 jejich pohonný systém nezvýšil hmotnost překážky, resp. zvýšil co nejméně 

 překážka stále zachovala tvar reálného dospělého nebo dítěte 

 nedocházelo k poškození testovaného automobilu 

 nedocházelo k poškození pohonného systému překážky 

Vzhledem k výše uvedenému a také ke kapitole Hodnocení překážek jsou pohyblivé 

platformy jediným pohonným systémem, který je možné použít pro testování 

automatického brzdění a hlavně pro testování automatického vyhýbání. Jestliže se u tohoto 

typu pohonného systému provedou tyto úpravy: 

 změna výšky 

 změna materiálu nebo tvaru 
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U pohyblivých platforem pro chodce je potřeba docílit snížení pod 5 centimetrů celkové 

výšky. Kamerové detekční systémy potřebují mít pro správné vyhodnocení nohy člověka 

co nejblíže k zemi [25]. 

Radarové detekční systémy reagují na čelní plochu platformy a vyhodnocují ji jako 

překážku, respektive její odrazná plocha přispívá ke zvýšení celkové odrazné plochy 

překážky [25]. Je tedy nutné provést změnu materiálu, ze kterého je pohyblivá platforma 

vyrobena. Další možností je změna tvaru strany platformy směrem k testovanému 

automobilu tak, aby docházelo k odrazu elektromagnetických vln jinam než zpět do radaru. 
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5 Závěr 

Při analýze překážek pro zkoušení systémů integrované a aktivní bezpečnosti bylo zjištěno, 

že je poměrně značný problém dohledat o některých překážkách základní informace jako je 

jejich hmotnost, maximální rychlost nebo jakou mají odraznou plochu pro radar. 

Překážky imitující automobily jsou vyvíjeny delší dobu než překážky imitující chodce. 

Díky tomu již byla vybrána jedna překážka imitující automobil, kterou využívá organizace 

Euro NCAP ke svému testování. U překážek imitujících dospělého chodce a dítě ještě tento 

výběr neproběhl, jejich testování bude probíhat až od roku 2016. Během hodnocení 

testovacích cílů bylo však zjištěno, že při statickém použití byla sice vyhodnocena jako 

druhá nejlepší, ale při dynamickém testování není její pohonný kolejnicový systém zrovna 

vhodný. Může totiž způsobit odrazy signálů pro snímače systémů integrované bezpečnosti. 

V případě testování automatického vyhýbání jsou koleje ještě více odkryty a dochází tak 

k detekci kolejnic ještě více.  

U hodnocení statických i dynamických překážek byla nejlépe ohodnocena překážka 

nazvaná EVITA. Vzhledem ke svému řešení zabránění nárazu pomocí radaru měřícího 

vzdálenost od testovaného auta a navijáku, díky kterému se dokáže přiblížit k tažnému 

vozidlu, nepůsobí však zcela věrohodně. Z vyhodnocení dále plyne, že pro statické 

zkoušky jsou vhodné lehké překážky, které jsou nafukovací nebo z měkké pěny a 

nezpůsobují tak při nárazech velké škody.  

Při analýze překážek pro dynamické testování vyplynuly přednosti motokár, které mají 

překážku zavěšenu ve své zadní části. Tento druh pohonu ale není vhodný pro zmíněné 

automatické vyhýbání, a tak se jako nejlepší jeví nízké pohyblivé platformy. U hodnocení 

pohonných systémů figurín imitujících chodce vychází tyto platformy také jako nejlepší 

řešení. Systém kovové konstrukce, kde je figurína zavěšena, není nejlepším řešením. 

U analýzy subsystémů systémů integrované bezpečnosti, tj. radaru a kamery, bylo zjištěno, 

jakým způsobem tyto systémy provádějí detekci prostoru před automobilem, jaké 

vlastnosti musí z jejich hlediska mít překážky a jaká mají omezení. Podle výpočtů spotřeby 

elektrické energie za celou životnost automobilu, se ukázalo, že radarový systém 

spotřebuje za tuto dobu 16,7 kWh a kamera 8,3 kWh. Spotřeba elektrické energie značně 

stoupá při sepnutí vyhřívacích členů pro zajištění funkčnosti při špatném počasí. 
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V závislosti na zmíněných výstupech byly stanoveny požadavky na statické překážky 

imitující automobil, statické překážky imitující chodce a také na dynamické překážky 

imitující automobily i chodce. Pro oba typy dynamických překážek je nejlepším řešením 

pohyblivá platforma. Je na nich ale nutno provést úpravy materiálu, aby nedocházelo 

k odrazu signálu a také provést jejich snížení, aby byla figurína co nejblíže k zemi a nebyl 

tak problém s její detekcí kamerovým systémem. 
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Příloha 1 

Seznam testů u jednotlivých organizací NCAP 

 

 

Zdroj:www.globalncap.org 
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Příloha 2 

Rozměry a držení těla překážek imitujících chodce 

 

 

Zdroj: http://www.aspecss-project.eu   
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Příloha 3 

Útlum elektromagnetického vlnění v Atmosféře (1 – 350 GHz) 

 

  Zdroj: https://www.itu.int 


