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METODY OCENY POZIOMU KOMFORTU DYNAMICZNEGO  

W TRANSPORCIE PASAŻERSKIM 

 
W artykule omówiono wybrane zagadnienia dotyczące ilościowego określenia poziomu komfortu dynamicznego w transpor-

cie pasażerskim. Omówiono opisane w dokumentach normatywnych metody, w oparciu o które formułowane są wnioski doty-
czące tego zagadnienia w przypadku  środków transportu szynowego. Przedstawiono również autorską propozycję metody, w 
oparciu o którą możliwe jest określenie poziomu komfortu w autobusach i trolejbusach wykorzystywanych w transporcie miej-
skim.  

 

WSTĘP 

Zapewnienie pasażerom komfortu jest jednym z istotnych postu-
latów stawianym współczesnym systemom transportowym. Pod po-
jęciem komfortu podróży należy rozumieć stan satysfakcji fizycznej i 
umysłowej związany z przemieszczaniem się z punktu A do B. Skła-
dają się na niego: poczucie bezpieczeństwa, wygoda, relaks, przy-
jemność i zadowolenie. Pełen komfort pozbawiony jest negatywnych 
odczuć związanych z niepokojem, bólem, pojawiającymi się uciążli-
wościami, kłopotami, co jest właściwe dla stanu przeciwnego – dys-
komfortu.  

Na poczucie komfortu podróżowania wpływają liczne bodźce, 
które można sklasyfikować w trzech grupach: 
– bodźce o charakterze dynamicznym – są to przyśpieszenia/opóź-

nienia działające na pasażerów w kierunkach wzdłużnym, po-
przecznym i pionowym, szarpnięcia (rozumiane jako narastanie 
przyspieszenia/opóźnienia), oraz prędkości obrotu względem osi 
X, Y, Z pojazdu w którym znajduje się pasażer; 

– bodźce środowiskowe: należą do nich temperatura otoczenia, ci-
śnienie, jakość powietrza, wentylacja, poziom hałasu w pojeź-
dzie; 

– bodźce czasoprzestrzenne, np. wielkość i rozkład przestrzenny 
przedziału pasażerskiego, pozycja podróżna, ilość miejsca na 
nogi, czas przejazdu, opóźnienie itd. 

 
Rys. 1. Definicja osi pojazdu [9, 10] 
 

Wpływ wyżej wymienionych czynników na poziom komfortu (lub 
dyskomfortu) oceniany jest w dwojaki sposób – stosowane są metody 
oceny tzw. subiektywnej i obiektywnej [9, 10]. Metody subiektywne 

polegają na analizowaniu odczuć pasażerów poddawanych wpły-
wowi zmiennych warunków podróży. Ocena poziomu komfortu doko-
nywana jest na podstawie wypełnianych przez pasażerów ankiet, w 
których opisują oni swoje odczucia na temat podróży. Metody obiek-
tywne polegają na pomiarze pewnych parametrów związanych z wy-
konaniem danego zadania transportowego, następnie takiej ich 
transformacji,  by uzyskać wartość liczbową. Określa ona poziom 
komfortu, bądź wskazuje na dyskomfort. Indywidualne poczucie kom-
fortu nie jest takie samo dla każdego człowieka i zależy od wielu pa-
rametrów, np.: płci, wieku, budowy ciała, kondycji fizycznej i psychicz-
nej, doświadczenia, czasu ekspozycji (narażenia) na warunki po-
dróży itd. W rzeczywistości trudne jest opracowanie całkowicie obiek-
tywnej metody oceny oceny poziomu komfortu. O ile zdefiniowanie 
matematycznego modelu dla wskaźnika nie stanowi problemu, to 
przypisanie wyników pomiarów do konkretnych ocen poziomu kom-
fortu obniża obiektywizm proponowanych metod. W każdym przy-
padku skala oceny dla otrzymywanych wyników obliczeń lub pomia-
rów odnosić się bowiem muszą do subiektywnej oceny formułowanej 
przez pasażerów.  

1. CEL PRACY  

W pracy przedstawione zostały przedstawione metody oceny 
komfortu podróży związanego z dynamiką ruchu pojazdu. Ze 
względu na charakter oddziaływania na pasażera można go określić 
jako komfort dynamiczny. W sensie technicznym czynnikami deter-
minującymi jego poziom są drgania. Ze względu na czasowy charak-
ter oddziaływania, drgania działające na ludzi podzielić można na wi-
bracje i przyspieszenia. Wibracje to drgania o małych amplitudach i 
wysokich częstotliwościach. Przyśpieszenia zmieniają się w sposób 
ustalony, lub nieustalony – oddziałując zazwyczaj w sposób impul-
sowy. Wartość impulsu jest większa, a częstotliwość mniejsza - w 
porównaniu do wibracji. Źródłem wibracji w środkach transportu sa-
mochodowego jest np. silnik spalinowy, lub nie wyważone koła. Przy-
czyną występowania przyspieszeń w środkach transportu samocho-
dowego mogą być np. nierówności jezdni, szarpnięcia podczas 
zmiany biegów,  niesprawności lub niewłaściwie działające układy za-
wieszenia, napędowy. Generowane są one również podczas zmian 
prędkości czy toru ruchu. W tym przypadku ich wartość zależy od 
doświadczenia i techniki jazdy kierowcy. Organizm ludzki na przy-
spieszenia reaguje czynnie, poprzez pracę układu mięśniowo-szkie-
letowego. Odpowiedź organizmu na wibracje może być tylko bierna, 
z uwagi na to, iż układ nerwowy, równowagi, oraz mięśnie nie są w 
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stanie reagować na każdy impuls oddzielnie. Pod wpływem wibracji 
może dochodzić do zaburzeń pracy poszczególnych narządów, co 
objawiać się może złym samopoczuciem psychicznym, lub fizycz-
nym. 

Znane są normy określające sposób oceny komfortu dla pojaz-
dów szynowych [1, 2, 3]. W toku analizy literatury stwierdzono, iż brak 
jest norm określających sposób obiektywnego wyznaczania poziomu 
komfortu dynamicznego w pojazdach samochodowych. Pewne próby 
wykorzystania funkcjonujących norm [1, 2, 3] w środkach transportu 
drogowego były przeprowadzane podczas manewru ruszania z miej-
sca samochodów dla inwalidów, wyposażonych w automat sprzę-
głowy [6]. Prace te nie wyczerpały jednak tego problemu. Opraco-
wana została autorska metoda, która może być wykorzystywana do 
oceny poziomu komfortu dynamicznego trolejbusami i autobusami 
miejskimi. Oparta jest ona na identyfikowaniu bodźców dynamicz-
nych, które można rejestrować przy wykorzystaniu pokładowych re-
jestratorów parametrów ruchu [9].  

2. METODY OCENY POZIOMU KOMFORTU DYNAMICZ-
NEGO W ŚRODKACH TRANSPORTU SZYNOWEGO 

Funkcjonujące sposoby oceny poziomu komfortu w pojazdach 
szynowych opierają się głównie na wibracyjnym poziomie komfortu 
[4, 5, 6, 8].  Częstotliwości drgań uwzględniane w tych metodach za-
wierają się w przedziale 0.5-80 Hz. Pierwsze próby ilościowego okre-
ślenia komfortu podjęto w 1941r. Niemieccy badacze Helberg i Sper-
ling opracowali formułę wskaźnika WZ (Wertungsziffer): 

( ) 1,033 )(7,2 fFfaWZ ⋅⋅⋅=  (1) 

 
Wskaźnik liczony był dla dominującej częstotliwości i maksymal-

nej amplitudy tej częstotliwości, pomnożonych przez odpowiedni 
wskaźnik wagi, który uwzględniał wrażliwość organizmu ludzkiego na 
określone pasma częstotliwości  (F(f)). W 1956 formuła została po-
prawiona przez Sperlinga i Betzholda i wyrażona wzorem: 

( )
15,0

0

2)()(
1









⋅= ∫

T

Z dttafB
T

W  (2) 

 

gdzie: 
F(f) i B(f) – poprawki uwzględniające zwiększoną wrażliwość organi-
zmu ludzkiego na określone pasma częstotliwości; 
a, a(t) – szczytowe wartości przyśpieszeń zmierzone na poziomie 
podłogi, [cm/s2]; 
f – częstotliwość drgań [Hz] 

 
W zależności od rodzaju drgań oddziałujących na pasażera, 

funkcja B(f) wskaźnika WZ przyjmuje postać: 
− dla drgań pionowych 
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− dla drgań poziomych 

)(25,1)( fBfB VL ⋅=  (4) 

 
Współcześnie wykorzystuje się wartości skuteczne przyśpiesze-

nia drgań podawanymi dla  odcinka drogi lub jednostki czasu dla któ-
rej określa się poziom komfortu (np. 1km, lub 1min). Wartość wskaź-
nika WZ wyrażana jest obecnie wzorem: 

 

3,0
,42,4 BrmsZ aW ⋅=  (5) 

 
gdzie: 

arms,B – wartość skuteczna ważona przyspieszeń uwzględnia-
jąca B(f) 

 
Liczbowa interpretacja wskaźnika Wz kształtuje się następująco 

[4, 5]: 
1 – oddziaływanie ledwie dostrzegalne; 
2– oddziaływanie wyraźnie dostrzegalne; 
2,5 - oddziaływanie zauważalne, ale nie nieprzyjemne; 
3- dyskomfort mocny, nieregularny, ale tolerowany; 
3,25- dyskomfort bardzo nieregularny 
3,5- nieprzyjemny, nie tolerowany; 
4- bardzo nieprzyjemny, przedłużający się 
 

W standardzie [2] („Metody oceny narażenia człowieka na wibra-
cje o charakterze ogólnym”) podana jest następująca definicja wskaź-
nika komfortu: 
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gdzie: 
awi – ważona wartość skuteczna przyśpieszenia mierzona na podło-
dze pojazdu, siedzisku i oparciu fotela; i=k, b, d („i” oznacza kierunki: 
k-pionowy, b-wzdłużny i d-poprzeczny), [m/s2] 
T – czas trwania pomiaru [s] 
 

Jego liczbowa interpretacja kształtuje się następująco: 
poniżej 0,0315 m/s2  - komfort 
0,0315 do 0,63 m/s2 - lekki dyskomfort 
0,5 do 1 m/s2  - odczuwalny dyskomfort 
0,8 do 1,6 m/s2  - dyskomfort 
1,25 do 2,5 m/s2  - duży dyskomfort 
powyżej 2 m/s2  - ekstremalny dyskomfort 
 

Koleje brytyjskie dla określenia komfortu podróży stosują, tzw. 
wskaźnik jazdy RI (ride index), który określany jest dla przyśpieszeń 
pionowych i poprzecznych. Jego definicja jest następująca: 
– dla drgań pionowych 
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– dla drgań poprzecznych 
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gdzie: 
arms – wartość skuteczna przyśpieszenia drgań przy ogólnym oddzia-
ływaniu na człowieka; 
fc – częstotliwości środkowe pasm 1/3 oktawowych 

 
Liczbowa interpretacja RI brzmi następująco [4, 5]: 

1 – bardzo dobry 
1,5 – prawie bardzo dobry 
2- dobry 
2,5- prawie dobry 
3- satysfakcjonujący 
3,5- prawie satysfakcjonujący 
4- tolerowany 
4,5- nie tolerowany 
5- niebezpieczny 
 

W normie PN-EN 12299 [1] komfort zdefiniowano jako cało-
ściowe odczucia pasażera mające związek z zachowaniem się po-
jazdu, które przenoszone jest na całe ciało poprzez punkty kontaktu 
(interfaces). Punkty kontaktu to miejsca, których zadaniem jest „pro-
wadzenie i utrzymywanie” pasażera w pojeździe (np. punkt kontaktu 
stopy z podłogą - dla pozycji stojącej, lub punkt kontaktu pleców i 
oparcia fotela - dla pozycji siedzącej). W dokumencie określono 
różne definicje komfortu i jego wskaźników: 
– średni komfort NMV, NVD, NVA, który oceniany jest poprzez pomiar 

ciągły na długotrwałym odcinku pomiarowym; pomiary przyśpie-
szeń wykonywany jest w trzech kierunkach (X – wzdłużnym, Y – 
poprzecznym i Z – pionowym) w dwojaki sposób: na podłodze 
pojazdu (metoda podstawowa, w której wyznacza się wskaźnik 
NMV), oraz na podłodze i pozostałych punktach kontaktu (metoda 
dokładna, w której wyznacza się wskaźniki NVD – podłoga, oraz 
NVA – pozostałe punkty) – dla pozycji stojącej i siedzącej; 

– komfort ciągły CCx, CCy CCZ, który oceniany jest zgodnie z [2] na 
podstawie wartości skutecznych przyśpieszenia określanych dla 
krótkich przedziałów czasowych (standardowo 5s); pomiar przy-
śpieszeń wykonywany jest w trzech kierunkach na podłodze po-
jazdu; 

– komfort na krzywych przejściowych PCT, który określany jest pod-
czas przejazdu pojazdu szynowego przez krzywe przejściowe; 
pomiar przyśpieszeń i szarpnięć odbywa się w kierunku po-
przecznym, wykonywany jest również pomiar prędkości pochyla-
nia – określane jest quasi-statyczne przyśpieszenie podczas 
przejazdu przez krzywe przejściowe;  

– komfort w czasie działania wymuszeń dyskretnych PDE, który 
określany jest dla opisania wpływu chwilowych zdarzeń (zmiany 
prędkości, szarpnięcie itd.); pomiar przyśpieszeń wykonywany 
jest na podłodze pojazdu w kierunku poprzecznym. 
 
Wskaźniki komfortu średniego i ciągłego oblicza się przy wyko-

rzystaniu wartości  skutecznych drgań. Są one określone w następu-
jący sposób: 
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gdzie: 

Wi
Zj

Wi
Yj

Wi
Xj a ,a ,a  - wartości skuteczne drgań określane dla kierun-

ków X, Y, Z; 

Wi – waga korekcyjna sygnału w kierunkach (i): b – pionowym, c – 

poziomym (na oparciu fotela), d – poprzecznym i podłużnym; 

j – miejsce w którym dokonuje się pomiaru: P – podłoga, A – siedzi-

sko fotela, D – oparcie fotela; 

T – czas pomiaru (5s i jego wielokrotność); 

z ,y ,x &&&&&& - wartości przyśpieszeń zmierzone w osiach X, Y, Z. 

 
Norma określa, że pomiary, w trakcie których wyznacza się war-

tości dla obliczenia wskaźnika komfortu średniego powinny być prze-
prowadzane w przedziale czasowym 5 minut. Wskazane jest, aby ob-
liczenia przeprowadzane były dla minimum czterech stref. Z uwagi na 
to, że poziom komfortu zależy od prędkości pojazdu, prędkość te-
stowa przy której wykonuje się pomiary powinna być stała dla każ-
dego przedziału czasowego. Norma definiuje również miejsca, w któ-
rych powinny być rozmieszczone urządzenia do rejestracji parame-
trów ruchu: dla wagonów jednopoziomowych w środku wagonu i na 
obu jego końcach; w przypadku wagonów dwupoziomowych na 
pierwszym poziomie - tak jak w przypadku wagonów jednopoziomo-
wych, natomiast na wyższym poziomie tylko na środku.  

Są dwie metody wyznaczania komfortu średniego: podstawowa 
i dokładna. Formuła wskaźnika NMV wyznaczanego metodą podsta-
wową przedstawia się następująco: 
 

2
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gdzie: 
95 – centyl wartości skutecznych przyśpieszeń próbkowanych co 5 s 
w czasie 5 minutowego pomiaru. 
 

 
Dla metody dokładnej definicja przyjmuje postać: 

– dla pozycji siedzącej 
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– dla pozycji stojącej 
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gdzie: 
50 - centyl wartości skutecznych przyśpieszeń próbkowanych co 5 s 
w czasie 5 minutowego pomiaru. 
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Liczbowa interpretacja wskaźnika NMV ksztaltuje się następująco 
[1]: 
− poniżej 1,5  -bardzo komfortowo’ 
− 1,5-2,5 -komfortowo; 
− 2,5-3,5 -komfort średni; 
− 3,5-4,5 -dyskomfort; 
− Powyżej 4,5 -duży dyskomfort 

 
Kolejnym typem komfortu definiowanym przez normę [1] jest 

komfort ciągły. Wyznaczany jest on na podstawie wartości skutecz-
nych przyśpieszeń mierzonych na poziomie podłogi. Wartości wskaź-
ników zdefiniowane są następująco: 

)()( tatC dW
XPCx =  (17) 

 

)()( tatC dW
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)()( tatC bW
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Interpretacja liczbowa wskaźnika komfortu ciągłego CCy, CCz 

brzmi [1]: 
− poniżej 0,20 m/s2 -bardzo komfortowo; 
− 0,20-0,30 m/s2  -komfortowo; 
− 0,30-0,40 m/s2  -komfort średni; 
− powyżej 0,40 m/s2 -najmniejszy komfort 

 
Oceny poziomu komfortu podczas przejazdu przez krzywe przej-

ściowe PCT (curve transitions) dokonuje się w przypadku, gdy taki 
przejazd jest wyraźnie odczuwalny przez pasażerów i może mieć 
wpływ na ich odczucia. Metoda wykorzystuje wartości poprzecznych 
przyśpieszeń mierzonych na poziomie podłogi pojazdu, jego zmian w 
czasie (pochodna przyśpieszenia: szarpnięcie – jerk), oraz prędkości 
pochylania.  Wskaźnik wyznaczany jest dla odpowiednich przedzia-
łów czasowych, w trakcie których pojazd znajdował się na krzywej 
przejściowej. Zmierzone sygnały są filtrowane przy wykorzystaniu 
odpowiednich wskaźników wagi Wi. Miarą wskaźnika PCT jest odse-
tek pasażerów niezadowolonych w stosunku do pasażerów odczu-
wających przyjemność z jazdy, narażonych na wpływ przyśpieszenia 
poprzecznych, zmian w czasie tego przyśpieszenia i pochyleń po-
jazdu. Wskaźnik wyznaczany jest w oparciu o następującą zależ-
ność: 

  ( ){ }E

sssCT DcyByAP max0 );(max100 1max1max1 ϕ&&&&&& ⋅+−⋅+⋅⋅=  (20) 

 
gdzie: 

A, B, C, D, E – stałe wskaźnika – zdefiniowane w tabeli 1; 

max1sy&& - maksymalna wartość bezwzględna przyśpieszenia po-
przecznego zmierzonego w łącznym czasie przejazdu przez krzywą 
przejściową i 1,6 s za nią [m/s2]; 

max1sy&&&  - maksymalna wartość bezwzględna szarpnięcia w kie-
runku poprzecznym zmierzonego w łącznym czasie 1s przed wjaz-
dem na krzywa przejściową i w trakcie przejazdu przez nią [m/s3]; 

max1sϕ&  - maksymalna wartość bezwzględna prędkości pochylania 
pojazdu zmierzona w czasie przejazdu przez krzywą przejściową. 
 

Niezbędne do obliczenia wartości wskaźnika wartości max1sy&&

, max1sy&&& , max1sϕ&  zdefiniowane są następująco: 
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1max1 )(
1

)(

T
t

T
t

Wpss dy
T

tyy ττ&&&&&&  (21) 
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⋅==
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1max1 )(
1
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T
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T
t

Wpss d
T

t ττϕϕϕ &&&  (23) 

 
gdzie: T=1 s  - czas próbki 
 

Wartości zmierzonego przyśpieszenia, pochodnej przyśpiesze-
nia i prędkości wychylenia są korygowane o Wp i mierzone w blokach 
1 s. Maksymalna częstotliwość próbkowania podczas pomiaru to 10 
Hz. 

Tab.1. Stałe wskaźnika PCT 

 A 
[s2/m] 

B 
[s3/m] 

C 
[-] 

D 
[s/rad] 

E 
[-] 

Poz. 
stojąca 

0,2854 0,2069 0,111 3,64 2,283 

Poz. 
siedząca 

0,897 0,0968 0,059 0,916 1,626 

 

Interpretację graficzną metody wyznaczania wartości max1sy&&  

max1sy&&& , max1sϕ&  przedstawiono na rysunkach 2 i 3. 
Oznaczenia użyte na rysunkach 2 i 3: a – czas przejazdu przez 

krzywą przejściową; b – okres czasu dla którego wyznacza się war-
tość szarpnięcia poprzecznego podczas przejazdu przez krzywą 

przejściową - max1sy&&& ; c - okres czasu dla którego wyznacza się 
wartość przyśpieszenia poprzecznego podczas przejazdu przez 

krzywą przejściową - max1sy&& .  
Ocena poziomu komfortu podczas działania wymuszeń dyskret-

nych PDE (discrete events) jest stosowana dla oceny wpływu nagłych, 
dostrzegalnych przez pasażerów, dynamicznych zmian zachowania 
się pojazdu mierzonych w kierunku poprzecznym. Miarą wskaźnika 
PDE jest odsetek pasażerów niezadowolonych w stosunku do pasa-
żerów odczuwających przyjemność z jazdy, narażonych na wpływ 
szczytowych wartości przyśpieszenia poprzecznego i jego wartości 
średnich. Wskaźnik wyznaczany jest w oparciu o następującą zależ-
ność: 

[ ]0 ;)()(max100)( 2 ctybtyatP sppDE −⋅+⋅⋅= &&&&  (24) 

 

gdzie: 
a, b, c – stałe wskaźnika – zdefiniowane w tabeli 2; 

)(2 ty s&&  - bezwzględna wartość średnia przyśpieszenia poprzecz-
nego, [m/s2]; 

)(typp&&  - maksymalna wartość między-szczytowa przyśpieszenia 
poprzecznego. 
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Wartości )(2 ty s&& , )(typp&&  wyznaczane są z następujących 
zależności: 

∫
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 (26) 

 

gdzie: T=2 s 

Czas trwania próbki 2 s, Maksymalna częstotliwość próbkowa-
nia to 10 Hz. Interpretację graficzną metody wyznaczania wartości 

)(2 ty s&& , )(typp&&  przedstawiono na rysunku 4. 
 

Tab.2. Stałe wskaźnika PDE 

 a [s2/m] b [s2/m] C [-] 

Poz. stojąca 0,1662 0,2701 0,37 

Poz. siedząca 0,0846 0,1305 0,217 

 

 
Rys. 2. Idea wyznaczania wartości max1sy&&  i max1sy&&&  dla obliczenia wskaźnika PCT [1] 

 

 
Rys. 3.  Idea wyznaczania wartości max1sϕ& dla obliczenia wskaźnika PCT [1] 
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3. METODY OCENY POZIOMU KOMFORTU DYNAMICZ-
NEGO W AUTOBUSACH I TROLEJBUSACH 

Ze względu specyfikę jazdy pociągiem pewne jego zachowania 
są przewidywalne i łatwe do oceny. Środki transportu szynowego po-
ruszają się po ściśle określonym torze ruchu - na poziom komfortu 
wpływa  geometria toru, stan techniczny wagonu (stan elementów 
tłumiących drgania, geometria kół, połączenia pomiędzy wagonami), 
prędkość z jaką pokonywane są poszczególne odcinki drogi (roz-
jazdy, zwrotnice itp.). Zastosowanie przytoczonych wyżej norm może 
okazać się niewystarczające dla oceny komfortu podróżowania środ-
kami transportu samochodowego. Istnieją bowiem istotne różnice w 
specyfice ruchu tych pojazdów: jazda pojazdami samochodowymi 
jest bardziej dynamiczna i zmienna ze względu na sytuację drogową, 
której nie da się czasami przewidzieć. Kierowca reagujący na 

zmienne warunki jazdy, zachowanie się innych uczestników ruchu, 
nie zawsze może dostosować swój styl jazdy tak by zapewnić pasa-
żerom możliwie wysokie poczucie komfortu. Niekiedy obniżenie kom-
fortu jazdy związane jest również z „agresywnym” stylem jazdy kie-
rowcy. Z tego powodu ilościowe określenie norm komfortu dla trans-
portu samochodowego metodami obiektywnymi jest trudniejsze.  

W pracy [9] zaproponowano metodę oceny dynamicznego kom-
fortu podróży na podstawie parametrów ruchu monitorowanych przez 
pokładowy rejestrator zabudowany w pojeździe. Genezą opracowa-
nia metody było zapotrzebowanie ze strony jednego z rzedsiębiorstw 
komunikacyjnych realizujących usługi transportowe na terenie jed-
nego z większych polskich miast. Metoda miała być wykorzystywana 
do nadzoru nad pracą kierowców i rozpatrywania skarg pasażerów. 
Sformułowana propozycja poprzedzona była serią badań i pomiarów 

 
Rys. 4. . Idea wyznaczania wartości )(2 ty s&&  i )(typp&&  dla obliczenia wskaźnika PDE [1] 

 

 
Rys. 5.  Przykład praktycznego zastosowania proponowanej metody 
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realizowanych podczas przejazdów autobusami i trolejbusami w wa-
runkach swobodnego i wymuszonego ruchu, podczas których doko-
nywano również subiektywnej oceny poziomu komfortu dynamicz-
nego. Wyniki ocen subiektywnych były wykorzystane do oceny i „ska-
lowania” wartości mierzonych parametrów. Metoda w swoich założe-
niach oparta była na pomiarze przyspieszenia oraz jego zmian w cza-
sie (parametr ten określono jako „zryw”).  

Z uwagi na zaobserwowaną w toku analizy wyników badań 
zgodność w zakresie zmienności wartości monitorowanych parame-
trów zaproponowano aby metoda ograniczona była do monitorowa-
nia tylko jednego parametru, tj. wartości skutecznej przyspieszenia, 
wyznaczonej dla okresu czasu T = 3 s. Uwzględniając typ wykorzy-
stanego w badaniach rejestratora, a także jego rozdzielczość pomia-
rową i czułość stwierdzono, że parametr charakteryzował się większą 
dokładnością wskazań – w porównaniu do wartości skutecznej zrywu. 
Proponowana metoda oparta jest na określeniu liczby zdarzeń pole-
gających na przekroczeniu wartości określonych jako „progowe” dla 
poszczególnych odczuć pasażerów i oznaczaniem na trasie prze-
jazdu miejsc, w których (na trasie przejazdu) dochodziło do istotnych 
i zauważalnych przez pasażerów zaburzeń dynamiki ruchu wpływa-
jących na obniżenie poczucia komfortu. Zliczanie liczby tych zdarzeń 
odbywa się na poziomie urządzenia pomiarowego, a informacja o 
nich dostępna jest dla kierowcy podczas jazdy, oraz dla dyspozytora 
nadzorującego jakość wykonanej usługi – po zakończeniu pracy kie-
rowcy lub pojazdu. Rejestrator powinien być zaprogramowany w taki 
sposób, aby możliwe było zapisanie danych dotyczących lokalizacji 
pojazdu w chwili wystąpienia zaburzeń dynamiki ruchu, a także od-
działujących wówczas czynników i ich wartości. Taka funkcja umoż-
liwi określenie miejsc na trasie przejazdu , w których doszło do obni-
żenia komfortu, analizę przyczyny wystąpienia i podjęcie działań za-
radczych mających na celu wyeliminowanie takich zdarzeń w przy-
szłości. Proponowana metoda zakłada aby użytkownicy byli informo-
wani również o przypadkach, w których warunki ruchu stanowiły prze-
słankę do przekroczenia wartości uznanych za graniczne w kontek-
ście istotnego obniżenia jakości podróży. Informacja taka, podana 
kierowcy w trakcie jazdy, może być sygnałem do zwrócenia uwagi na 
przyjętą przez niego taktykę jazdy – przez co będzie on w stanie 
zmienić swoje zachowanie i uniknąć zdarzeń niepożądanych. Zapro-
ponowano następujące przedziały wartości skutecznej przyspiesze-
nia, w oparciu o które możliwe jest zinterpretowanie danych zareje-
strowanych przez urządzenie pomiarowe: 
- dla kierunków wzdłużnego i poprzecznego przesłanką do obniżenia 
poziomu komfortu będzie przekroczenie wartości skutecznej 
przyspieszenia powyżej wartości 1 m/s2; obniżenie poziomu komfortu 
będzie interpretowane w sytuacjach, w których wartość skuteczna 
przyspieszenia będzie większa niż 1,5 m/s2; 
- dla kierunku pionowego przesłanką do obniżenia poziomu komfortu 
będzie przekroczenie przedziału wartości skutecznych 
przyspieszenia mieszczących się w zakresie 9,7-9,9 m/s2; obniżenie 
poziomu komfortu będzie interpretowane w sytuacjach, w których 
zostanie przekroczony zakres wartości skutecznych przyspieszenia 
mieszczących się w zakresie 9,6-10 m/s2. 

Na rysunku 5 przedstawiono graficzną ilustrację fragmentu 
przykładowej trasy autobusu miejskiego, na której wystąpiły zaburze-
nia dynamiki ruchu stanowiące przesłankę do obniżenia poziomu 
komfortu - lub wręcz go obniżające. Ilustrowany przejazd został oce-
niony w ankietach subiektywnego poczucia komfortu określony jako 
niekomfortowy. Ilustracja została wykonana przy wykorzystaniu 
strony internetowej www.google.pl/maps. 

PODSUMOWANIE 

Z uwagi na potrzebę stałego rozwoju zagadnień związanych z 
transportem i dostosowaniem go do wymagań pasażerów, stosowa-
nie metod ilościowych oceny poziomu komfortu jest uzasadnione. 
Kompleksowe podejście do tego zagadnienia może się przyczynić  
do popularyzacji środków transportu zbiorowego. Zapewnienie kom-
fortu podróży wpisuje się w politykę zrównoważonego rozwoju i zrów-
noważonego transportu. 
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 Methods for assessing the level of dynamic comfort In pas-
senger transport. 

Paper discussed the selected issues relating to quantify the 
level of dynamic comfort in passenger transport. Discusses de-
scribed in normative documents method, based on formulated 
proposals on this issue in the case of rail transport. It also pre-
sents an original proposal of the method, the basis of which it 
is possible to determine the level of comfort in buses and trol-
leybuses used in urban transport 
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