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MONITORING ZACHOWANIA KIEROWCÓW NA PRZEJAZDACH KOLEJOWYCH 

W ZAKRESIE TRANSPORTU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH I WRAŻLIWYCH 

 

W artykule omówione zostało zagadnienie monitoringu kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne i wraż-

liwe w obszarze przejazdów kolejowych. Monitoring oparto na pomiarze zachowania kierowców z wykorzystaniem urządzenia 

do śledzenia ruchów gałek ocznych tzw. eye tracking oraz zamontowaniu na pokładzie pojazdu testowego akcelerometru 

(smartfon). Taki układ pomiarowy umożliwia badanie charakterystyki procesu percepcji kierowcy w zakresie otoczenia ze-

wnętrznego w obszarze przejazdów kolejowych. Jakiekolwiek nieprawidłowości zaistniałe w trakcie pokonywania przejazdu 

kolejowego niosą za sobą skutki znacznie przekraczające swoim zasięgiem obszar przejazdu kolejowego. Pomiar tego typu 

może posłużyć we wspomaganiu procesu szkoleniowego kierowców pojazdów przewożących różne towary. Może wskazać na 

istotne elementy w otoczeniu przejazdu kolejowego, które powinny być przedmiotem szczególnej uważności kierowcy. Wyniki 

przedmiotowych pomiarów mogą być ponadto wykorzystane w celu polepszenia ogólnej organizacji ruchu w obszarze przejaz-

dów kolejowych. Artykuł w celu porównawczym uzupełniono analogicznym odniesieniem do pomiaru zachowania maszynistów 

pociągów w obszarze przejazdów kolejowych z uwagi na istotne w tym miejscu interakcje obu strumieni ruchu: drogowego i 

kolejowego. Jest to istotne również z punktu widzenia stosowanego obecnie prawa. 

 

WSTĘP 

Transport towarów niebezpiecznych i wrażliwych jest istotnym 
problemem w przestrzeni całej sieci transportowej. Tym niemniej 
szczególnego znaczenia transport tych towarów nabiera w obszarze 
sieci drogowej zlokalizowanym w pobliżu i bezpośrednio na prze-
jazdach kolejowych. W tym artykule przedstawiono ogólne koncep-
cje badania procesu transportu towarów niebezpiecznych w obsza-
rze przejazdów kolejowych. W zakresie transportu towarów niebez-
piecznych jakiekolwiek wypadki i zdarzenia związane z przewozem 
tego rodzaju środków powodują szeroki i często długofalowy zakres 
skutków [14]. W przypadku wypadków na przejazdach kolejowych 
często graniczą one lub w pełni wyczerpują znamiona katastrofy 
[14]. Problemy poruszane w artykule jakkolwiek dotyczą wszystkich 
pojazdów - to są istotne zwłaszcza dla pojazdów transportujących 
towary niebezpieczne i wrażliwe. Przede wszystkim, poza wysokimi 
społecznymi kosztami następstw tych wypadków blokują one na 
dłuższy czas wąskie gardło w sieci transportowej jakim jest przejazd 
kolejowy (długotrwała likwidacja skutków). W konsekwencji wyłą-
czenia z ruchu przejazdu kolejowego (w zakresie sieci drogowej lub 
kolejowej) koszty społeczne tych wypadków wzrastają również 
o wydłużony czas jazdy samochodów i zastępczych środków trans-
portu zbiorowego na objazdach. Z reguły w tym przypadku czasy 
przejazdu znacznie wzrastają dla objazdów drogowych. Objazdy 
kolejowe często w ogóle nie są możliwe do zrealizowania technicz-
nie. W przypadku transportu towarów wrażliwych  przejazd kolejowy 
jest również tym miejscem w którym może dochodzić do ich uszko-
dzenia z uwagi na geometrię i stan drogi w obszarze przejazdu 
kolejowego. Zwłaszcza w przypadku przejazdów niestrzeżonych, 
przy złej lub ograniczonej widoczności, względy bezpieczeństwa 
mogą skłaniać kierowców do nie należytego transportu towarów 
wrażliwych. W celu określenia zachowania kierowców przewożą-
cych towary na przejazdach kolejowych zaproponowano prezento-
waną w tym artykule metodykę badawczą. W trakcie badania kie-
rowca przejeżdżający przez przejazd kolejowy i w jego otoczeniu 

wyposażany jest w  okulary eye tracking i akcelerometr. W trakcie 
przejazdu przez przejazd monitorowane jest z wykorzystaniem 
zestawu eye tracking zachowanie kierowcy dzięki śledzeniu kierun-
ku padania jego wzroku i innych charakterystyk związanych z tym 
narządem. Ponadto z wykorzystaniem zamontowanego na pojeź-
dzie testowym akcelerometru monitorowane są parametry fizyczne 
przemieszczenia się pojazdu w obszarze przejazdu kolejowego, 
głównie przyspieszenia liniowe i prędkość. Jednoczesny pomiar 
wymienionych wyżej charakterystyk umożliwia w pewnym zakresie 
ocenę zachowania kierowcy w trakcie pokonywania przejazdu 
kolejowego. Zarejestrowane mogą być w trakcie badania zachowa-
nia nie sprzyjające bezpieczeństwu ruchu i przewożonego towaru. 
W tym kontekście przedmiotowy pomiar umożliwia określenie wła-
ściwego zachowania na przejazdach kolejowych oraz wykorzystanie 
potencjalnych błędów obserwowanych w badaniu w procesie szko-
lenia kierowców pojazdów ciężarowych (i nie tylko ich). Ponadto 
taka metodyka pozwala na określenie wytycznych projektowania 
bezpiecznych przejazdów kolejowych. Przedmiot zainteresowania 
artykułu w tym kontekście uzupełniono uwagami na temat analo-
gicznego monitoringu maszynistów pociągów na przejazdach kole-
jowych.
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Każdy przejazd kolejowy (zwłaszcza niestrzeżony) stanowi 
multimodalny węzeł ruchu, w którym krzyżują się strumienie ruchu 
kolejowego i samochodowego. Przy czym strumienie te charaktery-
zują się odmiennymi właściwościami. Z jednej strony dopływa do 
przejazdu kolejowego strumień ruchu kolejowego tzw. regulowane-
go z pierwszeństwem przejazdu, z drugiej strumień ruchu samore-
gulującego się – jednocześnie podporządkowany ruchowi kolejo-
wemu [1,2,3,4]. W przypadku przejazdów kolejowych niestrzeżo-
nych nieprawidłowości w zachowaniu kierowców mogą wynikać 
z zamiaru regulacji w rejonach tych węzłów opóźnień doznanych 
w innych węzłach sieci drogowej (to zależy od struktury sieci dro-
gowej). W przypadku przejazdów kolejowych strzeżonych kierowcy 
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samochodów mogą starać się nadrobić czas stracony w tych wę-
złach bezpośrednio po podniesieniu zapór. Zwłaszcza pierwszy 
przypadek może prowadzić do sytuacji szczególnie niebezpiecz-
nych w ruchu drogowym i kolejowym. Drugi przypadek jest nieko-
rzystny w sytuacjach przewozu towarów wrażliwych. W sieci drogo-

wej opóźnienie a -tego strumienia ruchu jest sumą strat czasu 

doznanych przez składowe tego strumienia w pozostałych j wę-

złach sieci. To opóźnienie definiuje równanie (1) [1,2,3,4]. W równa-

niu (1) składowe strumienia a -tego opisane są jako inne strumienie 

ruchu, il jest to aktualny węzeł sieci drogowej. Jeśli ponadto prze-

jazd kolejowy stanowi wąskie gardło sieci drogowej to w nim  pojaz-
dy doznają największych opóźnień.  
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Równanie (2) i (3) opisuje charakterystykę wąskiego gardła 
sieci drogowej jako węzła w którym przekraczające je pojazdy do-
znają największych opóźnień. Na przejazdach kolejowych mamy 
zatem zasadniczo cztery sytuacje w ruchu w jakich znajdują się 
kierowcy (tabela 1). Ponadto w przypadku jeśli pokonywany prze-
jazd kolejowy jest jednocześnie wąskim gardłem na całej trasie 
przejazdu, kierowca spodziewa się tam doznać dużych opóźnień 
w ruchu, równanie (2,3). W tym przypadku kierowcy zaczną przy-
spieszać na przejeździe kolejowym strzeżonym, bezpośrednio po 
otwarciu zapór, a proces ten może mieć gwałtowny charakter, tym 
bardziej im większe opóźnienia zanotował kierowca w tym ostatnim 
węźle. Kierowca może również przyśpieszać gwałtownie aby unik-
nąć zatrzymania przed zaporami, jeśli oczekuje, że mogą być w 
najbliższym czasie zamknięte (czasami dysponuje tak wiedzą, kursy 
regularne). W przeciwnym przypadku, na przejazdach bez zapór, 
kierowca notujący opóźnienie na dotychczasowej ścieżce prze-
mieszczenia już wjedzie na przejazd kolejowy z większą prędkością, 
ale dynamika tego procesu nie powinna być tak duża jak 
w przypadku pierwszym (utrzymuje wyższą, ale stałą prędkość 
w ruchu). Prędkość pojazdu w tym przypadku będzie zależna (pro-
porcjonalna) od doznanych opóźnień w poprzednich węzłach sieci 
(strat czasu w stosunku do przejazdu bez zarejestrowania opóź-
nień), opisuje to równanie (4). Jak więc widać o charakterze prze-
kroczenia przejazdu kolejowego decyduje jego wyposażenie i za-
stosowania w nim organizacja ruchu, jak również charakterystyka 
rozkładu opóźnień na dotychczasowej ścieżce przemieszczenia 
kierowcy. Na charakterystykę procesu przekraczania przejazdu 
kolejowego wpływ maja również uwarunkowania kongestyjne w ich 
obszarze - silnie zależne od czasu realizacji przejazdu. 
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 W przedstawionych wyżej przypadkach (przejazdów kolejo-
wych z zaporami i bez nich) należy oczekiwać różnych charaktery-
styk procesu percepcji elementów i otoczenia przejazdu kolejowego 
po stronie kierowcy samochodu.  

W procesie percepcji kierowcy na przejeździe kolejowym istot-
ną rolę odgrywa również śledzenie pojazdu poprzedzającego 
w strumieniu ruchu drogowego tzw. lidera. Różne są modele jazdy 
za liderem, w równaniu (5) zaprezentowano tzw. model Wiedeman-
na, gdzie: 
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(5) 

SDV - tzw. pierwszy punkt reakcji na pojazd poprzedzający, 

1nL - jest długością pojazdu poprzedzającego w strumieniu, 

x - odległość pomiędzy pojazdami, 

CX - stała kalibracji modelu [5,6]. 

Z uwagi na charakter równania (5) proponowana metodyka ba-
dania z wykorzystaniem eye trackingu jest wysoce zasadna. 

W przypadku przejazdów kolejowych zależność (5) przybiera 
znacznie bardziej skomplikowany charakter. W tym kontekście 
badane powinny być również czasy reakcji związane z obserwacją 
pojazdów szynowych mogących się pojawić potencjalnie w polu 
widzenia kierowców (głównie przypadki 3 i 4). 

 
Tab. 1. Macierz analizy 

Przejazd 
kolejowy 

Przejazd opóźniony Przejazd bez opóźnienia 

Z zaporami Przypadek 1* Przypadek 2* 

Bez zapór Przypadek 3* Przypadek 4* 

*- wymienione przypadki dzielą się na dalsze kategorie w zależności 
od wiedzy kierowcy na temat rozkładu wąskich gardeł na trasie 
przejazdu i uwarunkowania związane z czasem przejazdu i charak-
terystyką kongestyjną w obszarze przejazdu kolejowego. 
Źródło: opracowanie własne. 

1. INSTRUMENTARIUM POMIAROWE  

W pomiarze wykorzystano okulary do pomiaru ruchów gałek 
ocznych tzw. eye tracking. Zastosowano rozwiązanie firmy SMI 
pracujące w trybie binokularu z częstotliwością 60 Hz [7]. Widok 
z przedmiotowego urządzenia w trakcie pomiaru zaprezentowano 
na rysunku nr 1. Urządzenie umożliwia pomiar punktów fiksacji 
wzroku w polu widzenia kierującego pojazdem, przy czym pole to 
jest rejestrowane za pomocą kamery czołowej pracującej w roz-
dzielczości HD. Ponadto rejestrowane są ruchy sakkadowe wzroku 
kierującego pojazdem, czasy i długość mrugania oczami, średnica 
źrenicy oka, wymiary podłużny i poprzeczny źrenicy, parametry 
ruchu oka (przyspieszenia kątowe, amplitudy itp.). Taki pomiar 
pozwala dokładnie śledzić (zgodnie z chronologia) na jakie elemen-
ty na przejeździe i w jego otoczeniu patrzył kierowca oraz jak długo 
skupiał na nich wzrok [7,9]. Istotna w tym względnie jest również 
sekwencja z jaka kierujący przenosił wzrok pomiędzy poszczegól-
nymi obiektami. Należy pamiętać, że w przedmiotowym badaniu 
istotne jest to jak: 
– kierowca obserwuje szlak kolejowy po obu stronach przejazdu 

kolejowego, 
– obserwuje ruch innych pojazdów w swoim strumieniu ruchu 

drogowego (przy ich obecności), 
– obserwuje przejazd kolejowy w przypadku braku na przejeździe 

pojazdów poprzedzających w jego strumieniu ruchu, 
– obserwuje pojazdy drogowe nadjeżdżające z przeciwka, 
– rejestruje znaki drogowe, 
– obserwuje inne elementy otoczenia przejazdu kolejowego (np. 

reklamy drogowe), 
Reakcje kierowcy na zarejestrowane w procesie percepcji ele-

menty na przejeździe kolejowym można śledzić poprzez zmiany 
stanu jego pojazdu. Można w tym celu wykorzystać kilka technik: 
specjalizowane instrumenty pomiarowe instalowana na magistrali 
CAN, lub zewnętrzne urządzenia rejestrujące takie jak np. przeno-
śne akcelerometry. W przedmiotowym badaniu zdecydowano się na 
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to drugie rozwiązanie. W badaniu zastosowano własną aplikację 
mobilną przygotowaną na platformie Android. Aplikacja została 
zaprezentowana na rysunku nr 2 [9]. 

  

 
Rys. 1. Widok przejazdu kolejowego obserwowanego przez urzą-
dzenie Eye Tracking (widoczne również oprzyrządowanie pomocni-
cze).  

 
Tak jak przedstawiono to na rysunku 1 kierowca jadąc ma na-

łożone na głowie okulary eye tracking. Urządzenie to rejestruje 
parametry jego wzroku za pomocą specjalistycznego układu pracu-
jącego w pasmie podczerwieni. Jednocześnie zamontowana 
w okularach kamera czołowa w rozdzielczości HD (960x720) reje-
struje obraz widziany oczyma kierowcy. Na obraz ten nanoszone są 
punkty fiksacji wzroku kierowcy. Dzięki takiej procedurze pomiaro-
wej możliwe jest odtworzenie zachowania kierowcy w trakcie poko-
nywania przejazdu kolejowego.  

 

 
Rys. 2. Aplikacja mobilna do pomiaru charakterystyki pojazdu na 
przejeździe kolejowym.  

 
Rejestrowane są elementy sceny ruchu na przejeździe kolejo-

wym znajdujące się w polu widzenia kierowcy. Inne zachowania 
rejestruje akcelerometr. Aplikacja przedstawiona na rysunku 2 
instalowana jest dla celów pomiaru na smartfonie wyposażonym w 
akcelerometr i odbiornik GPS. W zależności od klasy urządzenia 
jest ona w stanie mierzyć przyspieszenia liniowe i kątowe samocho-
du. Każdy pomiar przyspieszeń indeksowany jest położeniem po-
jazdu z wykorzystaniem odbiornika GPS zainstalowanego w Smart-
fonie. W takim układzie można więc potencjalnie zmierzyć reakcje 
kierowcy pojazdu na zauważone elementy otoczenia przejazdu 
kolejowego, które maja odzwierciedlenie w parametrach ruchu 
pojazdu [8]. 

2. BADANE CHARAKTERYSTYKI  

Warto zauważyć, ze połączenie rejestracji obrazu wraz z jego 
charakterystycznymi punktami w zakresie fal widzialnych i parame-
trów ruchu pojazdu (mierzone w akcelerometrze) pozwala identyfi-
kować różnego typu zdarzenia związane z pokonywaniem przejaz-
du kolejowego. Dla przykładu wypadnięcie dźwigni zmiany biegu na 
skutek nierówności podłoża na przejeździe kolejowym, skutkowało 
będzie na ogół rejestracją tego faktu zarówno w układzie eye trac-
kingu (odruchowe spojrzenie kierowcy na dźwignię zmiany biegu) 
jak i akcelerometru. Dotyczy to zarówno zdarzeń nietypowych jak to 
wymieniono powyżej i typowych dla procesu pokonywania przejaz-
du kolejowego. Do zdarzeń typowych powinno należeć cykliczne 
przenoszenie wzroku z jednej, lewej strony do prawej strony pola 
widzenia i vice versa.  

 

 
Rys. 3. Charakterystyka procesu uważności  kierowcy z odniesie-
niem tego procesu do obszarów zainteresowania z wykorzystaniem 
układu Eye Tracking .  

 
Przenoszenie wzroku pomiędzy obszarami sceny ruchu dro-

gowego na przejeździe kolejowym (lewym i prawym) można badać 
z wykorzystaniem podstawowej funkcjonalności urządzeń do eye 
trackingu i stosowanych dla nich oprogramowania. Obszar sceny 
ruchu dzielony jest na obszary zainteresowania i poprzez prostą 
analizę częstotliwości pobytu wzroku w poszczególnych takich 
obszarach można analizować w jaki sposób kierowca postrzega 
scenę ruchu drogowego. Przedstawia to rysunek 3. 

 
Rys. 4. Charakterystyka przyspieszeń liniowych wzdłużnych 
z wykorzystaniem układu akcelerometru.  

 
Procesowi analizy zdarzeń w układzie eye trackingu towarzy-

szy zsynchronizowany pomiar przyspieszeń w układzie akcelerome-
tru. To oznacza, za każde zachowanie kierowcy może być kojarzo-
ne z odpowiednią zmiana parametrów ruchu pojazdu. Na rysunku 4 
przedstawiono przyspieszenia podłużne pojazdu przejeżdżającego 
przez przejazd kolejowy. Innymi słowy jakiekolwiek anomalie zwią-
zane z procesem percepcji kierowcy i wynikłe stad zmiany w ruchu 
pojazdy powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w wykresach 



I 

Bezpieczeństwo i ekologia 
 

 

   

6/2016 AUTOBUSY 323 
 

poszczególnych przyspieszeń liniowych (nie wszystkie zmiany będą 
takie– i one powinny być przedmiotem dalszej wnikliwej analizy). 
 

 
Rys. 5. Charakterystyka mrugania kierowcy, analizowana z wyko-
rzystaniem układu Eye Tracking.  

 
Na rysunku 5 przedstawiono charakterystykę mrugania kierow-

cy w trakcie pokonywania przejazdu kolejowego. Nawet krótkotrwa-
łe zamknięcie oczu może powodować poważne konsekwencje 
w ruchu drogowym. Pociąg ekspresowy pokona w ciągu 5 sekund 
dystans nawet do 170 metrów. Z licznych badań autorów wynika, że 
proces mrugania jest silnie uwarunkowany czasem jazdy i stanem 
zdrowia prowadzącego pojazd. Na przejazdach kolejowych dodat-
kowo dochodzi czynnik stresu i występowania silnych drgań piono-
wych spowodowany nierównościami drogi w poziomie przejazdu 
kolejowego, często zachodzi oślepianie i olśniewanie. Wszystkie te 
czynniki mogą powodować zwiększenie częstotliwości mrugania 
u kierowcy pokonującego przejazd kolejowy. Mięsień sterujący 
pracą powieki (musculus levator palpebrae superioris) jest ponadto 
najszybszym mięśniem ludzkiego organizmu – reaguje natychmiast 
na zaistniałe stymulanty [17,18]. Z badań autorów wynika ponadto, 
że niekontrolowane czasy zamknięcia powiek mogą dochodzić 
w ruchu drogowym nawet do 3÷5 sekund. Te fakty wymuszają 
stosowanie obserwacje procesu mrugania na przejazdach kolejo-
wych z wykorzystaniem okularów eye tracking. Konfiguracja geome-
trii przejazdu, natężenie ruchu, mogą wpływać na poziom stresu 
u kierowcy. Oświetlenie przejazdu kolejowego, odbicia światła, 
nierówności drogi mogą dodatkowo niekorzystnie wpływać na cha-
rakterystykę mrugania kierowcy. To z kolei prowadzi do zaistnienia 
sytuacji niebezpiecznych w ruchu drogowym. 
 
 

 
Rys. 6. Charakterystyka obserwacji sceny ruchu w wybranych 
obszarach AOI z wykorzystaniem układu Eye Tracking.  

 

Na rysunku 6 zaprezentowano charakterystyki fiksacji wzroku 
maszynisty pojazdu trakcyjnego w obszarach AOI (area of interest). 
Ten wykres przedstawiany jest w tym rozdziale z uwagi na fakt, że 
pewne procesy związane z przejazdami kolejowymi, a absorbujące 
uwagę maszynisty lub kierowców pojazdów oczekujących na prze-
jazd nie są związane z żadnym z tych strumieni ruchu. Szczegółowo 
prezentuje to rysunek 7. Stosunkowo często w otoczeniu przejazdu 
znajdują się obiekty lub osoby nie związane z żadnym ze strumieni 
ruchu, a absorbujące uwagę kierujących. Takim przypadkiem może 
być dziecko znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie przejazdu 
kolejowego. 

 

 
Rys. 7. Charakterystyka obserwacji sceny ruchu z wykorzystaniem 
układu Eye Tracking, przypadek szczególny, maszynista obserwuje 
dziecko w bezpośredniej bliskości torów.  

 
Analiza AOI pozwala na wstępne ustalenie obszarów nietypo-

wych, które nie powinny absorbować w znacznym stopni uwagi 
kierowcy samochodu, bądź maszynisty pojazdu szynowego. Wy-
maga to podziału sceny ruchu na stosunkowo niewielkie obszary 
AOI.  

 

 
Rys. 8. Charakterystyka obserwacji sceny ruchu z wykorzystaniem 
układu Eye Tracking, kolejne sekwencje uważności.  

 
Pokazane na rysunku 8 sekwencje przemieszczania się wzroku 

kierowcy, bądź maszynisty po scenie ruchu pozwalają na uchwyce-
nie jakikolwiek nietypowych interwałów występujących w czasie 
przekraczania przejazdu kolejowego. Niestety takie badanie wyma-
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ga testów wykonywanych na dużych próbach co wymusza z kolei 
pełną ich automatyzację, co jest możliwe dopiero w perspektywie 
kilku kolejnych lat. 
 

 
Rys. 9. Charakterystyka obserwacji sceny ruchu z wykorzystaniem 
układu Eye Tracking, kolejne sekwencje uważności, ruch drogowy.  

 
Na rysunku 8 przedstawiono analogiczne jak na rysunku po-

przednim sekwencje zaobserwowane w ruchu drogowym. 

3. UWARUNKOWANIA PRAWNE  

W Polsce przejazdy kolejowe dzielą się zasadniczo na sześć 
kategorii: 
– Kategoria A: stanowią ją przejazdy kolejowe strzeżone zdalnie 

lub lokalnie, są one wyposażone w rogatki zamykające pełną 
szerokość korony drogi, czasem przejazdy tej kategorii wyposa-
żone są w sygnalizację świetlną. Przejazdy kategorii A lokalizo-
wane są na  drogach głównych  i najbardziej obciążonych li-
niach kolejowych. 

– Kategoria B: stanowią ją przejazdy z samoczynną sygnalizacją 
świetlną i półrogatkami. Półrogatki zamykają wybrane pasy ru-
chu. Takie rozwiązanie umożliwia opróżnienie przejazdu kole-
jowego z pojazdów, które znajdują się na nim w trakcie procesu 
zamykania ruchu kołowego (w przypadku innych kategorii bar-
dzo niebezpieczna sytuacja w ruchu). Takie rozwiązania stoso-
wane są na liniach drugorzędnych. Rozwiązanie tego typu jest 
na ogół bezobsługowe.  

– Kategoria C: na tych przejazdach nie stosuje się urządzeń 
zamykających pasy ruchu na drodze. Są one wyposażone w 
sygnalizację świetlną samoczynną lub wzbudzaną przez pra-
cownika obsługi przejazdu). Przejazdy tego typu stosowane są 
na w liniach lokalnych.  

– Kategoria D: są to przejazdy kolejowe pozbawione jakichkolwiek 
urządzeń ostrzegawczych. Tego typu węzły kolejowo-drogowe  
oznaczane są jedynie stosownymi znakami drogowymi (zgodnie 
z art. 28 i innymi prawa o ruchu drogowym). Tego typu rozwią-
zanie wymaga zapewnienia dobrej widoczności kierującemu po-
jazdem samochodowym, 

– Kategoria E: są to tzw. przejścia kolejowe, głównie dla ruchu 
pieszego. Stosownie do swojego przeznaczenia tego typu roz-
wiązania wyposażone są w barierki lub inne szykany, wymusza-
jące na pieszym zmiany kierunku wodzenia wzrokiem w celu 

identyfikacji ewentualnego zbliżającego się pociągu (wodzenie 
wzrokiem lewo, prawo), 

– Kategoria F: wszelkiego typu inne przejazdy i przejścia na ogół 
w dyspozycji prywatnego zarządcy obiektu. 
Od strony ruchu drogowego zasady zachowania się kierują-

cych w okolicy i na przejazdach kolejowych reguluje art. 28 prawa 
o ruchu drogowym. W ust.1 tego artykułu stwierdza się że kierujący 
pojazdem, zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając 
przez przejazd, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. 
Przed wjechaniem na tory jest on obowiązany upewnić się, czy nie 
zbliża się pojazd szynowy, oraz przedsięwziąć odpowiednie środki 
ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów 
przejrzystość powietrza jest zmniejszona [13]. Ustęp 2 przedmioto-
wego artykułu stwierdza, że kierujący jest obowiązany prowadzić 
pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym 
miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabez-
pieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd. Ustęp 
3 stwierdza, że kierującemu pojazdem zabrania się: objeżdżania 
opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, 
jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie 
zostało zakończone; wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stro-
nie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy; wyprzedza-
nia pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim; 
omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, 
jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla 
przeciwnego kierunku ruchu. Ustęp 4 stwierdza, że w razie unieru-
chomienia pojazdu na przejeździe kolejowym, kierujący jest obo-
wiązany niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to 
możliwe, ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpie-
czeństwie. Ustęp 5 stwierdza, że kierujący pojazdem lub zespołem 
pojazdów o długości przekraczającej 10 m, który nie może rozwinąć 
prędkości większej niż 6 km/h, przed wjazdem na przejazd kolejowy 
jest obowiązany upewnić się, czy w czasie potrzebnym na przeje-
chanie przez ten przejazd nie nadjedzie pojazd szynowy, lub 
uzgodnić czas tego przejazdu z dróżnikiem kolejowym.  

Zasady ruchu na przejazdach kolejowych reguluje nie tylko art. 
28 przedmiotowego prawa. Także z innych artykułów prawa o ruchu 
drogowym wynikają zasady zachowania się kierowców na przejaz-
dach kolejowych co znalazło wyraz w kliku postanowieniach SN. 
Dotyczy to na przykład zapisu art. 49 ust.1: „Zabrania się zatrzyma-
nia pojazdu: na przejeździe kolejowym, na przejeździe tramwajo-
wym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od 
przejazdu lub skrzyżowania”. Ten zapis wprowadzony celowo dla 
zapewnienia drożności drogi dla służb ratowniczych, nie jest prak-
tycznie w ogóle przestrzegany w warunkach rzeczywistego ruchu 
drogowego. Najczęściej pojazdy ustawiają się bezpośrednio za 
zaporą, co jest naruszeniem obowiązującego prawa (abstrahując od 
dobrych intencji takiego zachowania- zwłaszcza na krótkich odcin-
kach drogi). Istniejące w tym aspekcie rozbieżności pomiędzy teo-
rią, normami prawa, a praktyką powinny być badane w zgodzie 
z zaproponowaną w tym artykule metodyką. Inny jest sposób po-
strzegania sceny ruchu na przejeździe kolejowym bezpośrednio pod 
zaporą w stosunku do takiego samego procesu realizowane z odle-
głości kilkunastu metrów przed zaporą (w praktyce zupełnie inna 
jest widoczność). Te różnice są możliwe do uchwycenia z zastoso-
waniem metody pomiaru zachowania kierowców z wykorzystaniem 
techniki eye tracking. Ponadto zatrzymywanie się bezpośrednio przy 
zaporach kolejowych może być wiązane z podwyższeniem ryzyka 
zajścia wypadku na przejeździe kolejowym [14], na skutek np. 
niewłaściwego zachowania kierującego pojazdem (pozostawienie 
pojazdu na biegu i w konsekwencji wtargnięcie na tory). 

W pracy [14] zachowanie kierującego na przejazdach kolejo-
wych warunkuje się lokalnie od: rodzaju przejazdu kolejowego, 
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warunków drogowych (przejrzystość powietrza, mokro, sucho, mgła 
deszcz, śnieg). Zatem zwłaszcza na niestrzeżonych przejazdach 
kolejowych szczegółowe badania z wykorzystaniem proponowanej 
metodyki są zasadne w kontekście przedmiotu zainteresowania 
artykułu. Badania takie są w stanie uchwycić zależności procesu 
percepcji otoczenia przejazdu kolejowego w różnych warunkach 
lokalnych. Badanie takie powinno prowadzić w uzasadnionych 
przypadkach do zmian sposobów organizacji ruchu na przejazdach 
(np. korekta geometrii fragmentu drogi bezpośrednio przed przejaz-
dem). Kłopotliwe jest to zwłaszcza w obszarach tzw. gęstych sieci 
transportowych. 

Na przejeździe kolejowym, w przypadku kolizji, nie można za-
rzucić winy maszyniście [14]. Wynika to bezpośrednio z bezwzględ-
nego podporządkowania ruchu kołowego na przejdzie kolejowym 
ruchowi pojazdów szynowych. Wynika to również z uwarunkowań 
technicznych ruchu pojazdów szynowych- długiej drogi hamowania. 
Tym niemniej autorzy sugerują, że badania w zgodzie z propono-
waną metodyką również zachowania maszynistów na przejazdach 
kolejowych pozwoli na bardziej racjonalne ważenie organom są-
downiczym czynu sprawstwa w przypadku zaistnienia kolizji 
w obszarze przejazdu kolejowego. Wina sprawstwa może bowiem 
zaistnieć również po stronie maszynisty w znacznej odległości od 
przejazdu kolejowego. W tych przypadkach badanie maszynistów 
z wykorzystaniem urządzeń eye tracking może przyczynić się do 
ustalenia rzeczywistych okoliczności wielu zdarzeń w ruchu kolejo-
wym. Nietypowe zdarzenia, podobnie jak w całej sieci drogowej, 
mogą zachodzić również na przejazdach kolejowych. Takim przy-
kładem  może być przytaczane w pracy [14] zderzenie samochodu z 
przetaczanym wagonem. Kierowca samochodu pokonując przejazd 
kolejowy nie dostosował się do znaków dawanych przez pracownika 
kolei w trakcie przetaczania wagonu - biorąc go za autostopowicza. 
Badanie z zastosowaniem techniki eye trackingu może pozwolić na 
wychwycenie innych potencjalnie niebezpiecznych, a nietypowych 
zachowań i zagrożeń w obszarze przejazdów kolejowych, nie 
uwzględnionych w obecnym stanie prawa o ruchu drogowym. 

4. PROCES INTERKACJI NA PRZEJEŹDZIE 
KOLEJOWYM 

Jak wspomniano we wstępie do artykułu proces przejazdu po-
jazdu samochodowego przez przejazd kolejowy przy obecności 
pojazdu szynowego jest procesem interakcji (głównie przejazdy 
niestrzeżone). W tym sensie istotne dla niego są również charakte-
rystyki które można zmierzyć po stronie maszynisty pociągu wkra-
czającego w obszar przejazdu kolejowego. 

 

 
Rys. 6. Widok przejazdu kolejowego z perspektywy maszynisty 
pociągu osobowego widzianego przez urządzenie Eye Tracking, 
problem 1 .  

Podobnie dotychczasowa praktyka rozstrzygnięć prawnych ma-
ło uwagi przywiązuje ewentualnemu współsprawstwu zdarzenia po 
stronie pracowników kolei (bezwzględne pierwszeństwo pojazdu 
szynowego). Ciężar i potencjalne następstwa sprawstwa wypadku 
lub katastrofy w ruchu kolejowym powoduje, że szczegółowej oce-
nie powinno zostać poddane także zachowanie pracowników kolei. 
W tej chwil są dostępne środki techniczne pozwalające na ocenę 
zachowania maszynisty pociągu związane ze sposobem pokony-
wania przez pojazd szynowy przejazdu kolejowego. Dotyczy to 
zachowania na znacznych odległości od przejazdu kolejowego- tam 
gdzie jest jeszcze możliwe podjęcie działań zapobiegawczych zaist-
nienia katastrofy lub wypadku w ruchu lądowym. Taką technologią 
jest np. eye tracking. Jedną z technik pomocną w tym zakresie 
może być analiza rozkładu czasu uważności maszynisty. Taką 
analizę wykonuje się z zastosowaniem okularów eye tracing. Kabina 
maszynisty w tym celu dzielona jest na tzw. AOI (area of interest). 
W takim układzie następuje analiza wzroku maszynisty w poszcze-
gólnych obszarach zainteresowania w funkcji czasu bezpośrednio 
i w pewnej odległości przed przejazdem kolejowym. Badane przez 
autorów liczne przejazdy kolejowe wykazują duże podobieństwo 
w zakresie tej charakterystyki. Co wskazuje na zbliżone zachowanie 
badanych maszynistów pociągów. Jakkolwiek wyciagnięcie bardziej 
ogólnych wniosków w tym zakresie wymaga przebadania znacznie 
większej próby reprezentatywnej maszynistów, na znacznie więk-
szej liczbie szlaków kolejowych, dla różnych typów przejazdów 
kolejowo-drogowych i w różnych warunkach atmosferycznych. W 
badaniach ruchu pojazdów szynowych w okolicach przejazdów 
klejowych zauważono różny sposób postrzegania przez maszyni-
stów przejazdów kolejowo drogowych strzeżonych i niestrzeżonych. 
Zaobserwowana różne sposoby interakcji wzroku maszynisty ze 
sceną ruchu drogowego na przejeździe kolejowym (odmienne 
ścieżki padania wzroku). Wyciagnięcie konstruktywnych wniosków  
w tym zakresie wymaga pogłębionych badań. W przypadku rozpa-
trywanym w badaniu należy ponadto podkreślić konieczność digita-
lizacji dokumentacji dla każdego przebiegu - stosowanie dokumen-
tacji papierowej odciąga uwagę maszynisty od innych potrzebniej-
szych w danej chwili czynności. Z wykorzystaniem techniki eye 
tracking można badać jaki procent czasu poświęcił maszynista na 
obserwację poszczególnych elementów sceny ruchu na przejeździe 
kolejowym. W badaniu najwięcej uwagi w trakcie pokonywania 
przejazdu kolejowego maszynista poświęcał z reguły obszarowi 
centralnemu (obserwacja szlaku na wprost), potem prawemu (pra-
wa strona przejazdu kolejowego), następnie dolnemu (pulpit pojaz-
du) i dalej lewemu (ruch odbywał się po torze właściwym). W bada-
niu zauważono, że rozkłady czasu dla obszarów wydzielonych w 
scenie ruchu związanej z pokonywaniem przejazdów kolejowych dla 
wszystkich przejazdów są niemal identyczne. Aczkolwiek kolejność 
czasów obserwacji poszczególnych obszarów jest silnie związana z 
numerem toru szlakowego po którym porusza się pojazd (stąd 
mniejsza uważność w obszarze lewym). Tu potrzebna jest próba 
zawierająca maszynistów leworęcznych. 

Na rysunku 6 przedstawiono punkty fiksacji wzroku maszynisty 
w trakcie pokonywania przejazdu niestrzeżonego. Widać na tym 
rysunku problem, poruszany wcześniej, stosowania się do przepi-
sów ruchu drogowego na przejazdach kolejowych. Tu akurat punkt 
zatrzymania pojazdu „wymuszony” jest geometrią drogi. Tym nie-
mniej z perspektywy maszynisty pokazana jest sytuacja potencjalnie 
niebezpieczna w ruchu drogowym na przejeździe kolejowym. Na 
rysunku 7 dla tego samego przejazdu kolejowego pokazano inną 
charakterystykę – tzw. Focus map. Taka mapa pokazuje jakie ob-
szary w polu widzenia maszynista ma „ostre” w trakcie zbliżania się 
do przejazdu. Na rysunku 7 widać, że lokalizacja elementów steru-
jących (szafy przytorowe) nie jest zbyt dobra z punktu widzenia 
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widoczności dla maszynisty przejazdu kolejowego. Te dwa rysunki 
demonstrują jak wiele obserwacji na przejazdach kolejowych można 
wykonać z wykorzystaniem proponowanej techniki eye tracking. 
 

 
Rys. 7. Widok przejazdu kolejowego z perspektywy maszynisty 
pociągu osobowego widzianego przez urządzenie Eye Tracking, 
problem 2 .  
 
W badaniu, na podstawie precyzyjnego instrumentu pomiarowego 
jakim jest eye tracking wskazano na wiele istotnych kwestii związa-
nych z prowadzeniem ruchu pociągu w pobliżu przejazdów kolejo-
wych. W ramach niezautomatyzowanych, a więc bardzo praco-
chłonnych obliczeń wskazano na wiele istotnych kwestii wymagają-
cych dalszych badań. Otwarto w ten sposób liczne pola badawcze, 
które niestety wymagają zastosowania inteligentnego i co najważ-
niejsze zautomatyzowanego przetwarzania danych. Są to zarówno 
zagadnienia z zakresu BIG DATA jak również rozpoznawania wzor-
ców. Na horyzoncie pojawiają się nowe rozwiązania sprzętu do 
badania parametrów wzroku producenta SMI [7]. W przyszłości 
może to umożliwić w pełni zautomatyzowane badania maszynistów 
pociągów. 
 

 
Rys. 8. Widok przejazdu kolejowego z perspektywy maszynisty 
pociągu osobowego widzianego przez urządzenie Eye Tracking, 
problem 3 
 

Na rysunku 8 prezentowany jest z kolei inny problem związany 
z tematyką artykułu. Problem ten dotyczy projektowania kabin po-
jazdów szynowych i właściwego sposobu prowadzenia ruchu pocią-
gów, a ściślej rzecz biorąc wykorzystywanej dokumentacji ruchowej. 
W zakresie projektowania kabin pojazdów szynowych należy pro-
wadzić do pełnej wirtualizacji wskaźników i urządzeń sterujących 
pojazdów szynowych. Wirtualizacja ma polegać na ograniczeniu 

wyświetlania niezbędnych dla prowadzenia pociągu wskazań do jak 
najmniejszego pola powierzchni, umieszczonego w stosunku do 
maszynisty w  sposób zwiększający bezpieczeństwo prowadzenia 
ruchu. Taki wirtualizowany pulpit powinien wyświetlać tylko te 
wskaźniki, które w danej chwili są niezbędne do prowadzenia ruchu 
pociągów. Zestaw wyświetlanych wskaźników powinien być koordy-
nowany na podstawie wskazań lokalizacji pojazdu szynowego 
z wykorzystaniem odbiorników GPS. Kolejną kwestią jest korzysta-
nie w trakcie prowadzenia ruchu pojazdów szynowych 
z dokumentacji papierowej. Ta dokumentacja powinna być w możli-
wie jak najbliżej przyszłości zastąpiona w pełni dokumentacją cy-
frową. To również usprawni prowadzenie pojazdów szynowych, 
a w zakresie przejazdów kolejowych zwiększy bezpieczeństwo ich 
pokonywania. Jest to związane z faktem, że duża liczba przejazdów 
kolejowych zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie stacji. 
W tych punktach z kolei następuje regulacja ruchu pociągów co 
w konsekwencji może zmniejszać poziom uważności maszynistów 
na przejazdach kolejowych. 

PODSUMOWANIE 

Prezentowany artykuł stanowi wyłącznie zarys metodyki pro-
ponowanej do badania zachowania kierujących pojazdami przewo-
żącymi ładunki niebezpieczne i wrażliwe na przejazdach kolejo-
wych. Zwłaszcza te ładunki wymagają należytego transportu 
w obszarze przejazdów kolejowych z uwagi na ciężkie następstwa 
wypadków kolejowych z ich udziałem. Tym niemniej uwagi zawarte 
w artykule z pewnymi zastrzeżeniami odnoszą się do wszystkich 
typów pojazdów mechanicznych przekraczających obszar przejazdu 
kolejowego. Przedstawiono kolejno wybrane charakterystyki zacho-
wania zarówno kierowców jak i maszynistów jakie mogą być badane 
na przejazdach z wykorzystaniem okularów Eye tracking. Opisano 
jakie istotne informacje o tych zachowaniach wnoszą te charaktery-
styki w kontekście zainteresowania artykułu. W artykule zwrócono 
uwagę na aspekty prawne związane z ruchem na przejazdach 
kolejowych. Praktyka obserwowana w polskiej sieci drogowej wska-
zuje, że zwłaszcza w tym obszarze jest niska znajomość przepisów 
o ruchu drogowym. Inną kwestią, w tym kontekście, jest problema-
tyka budowy właściwych podejść na przejazdach kolejowych. Czę-
sto zresztą ograniczona istniejącą zabudową w obszarze przejaz-
dów kolejowych. Autorzy zwracają uwagę na funkcjonalność eye 
trackingu w obszarze monitorowania zachowań maszynistów. Ta 
funkcjonalność może pozwolić na właściwe wnioskowanie na temat 
przebiegu zdarzeń i wypadków drogowych na przejazdach kolejo-
wych. Niewątpliwie ta metoda jest droga – tym niemniej w przypad-
ku poważnych wypadków i katastrof  na przejazdach kolejowych - 
jej nie stosowanie- może uniemożliwić zasadne wnioskowanie 
o sprawstwie lub współsprawstwie stron postepowania.  

Przedstawiony we wstępie wzór (5) opisujący model zachowa-
nia kierowcy na drodze (model Wiedemanna) powinien znaleźć swój 
odpowiednik w zakresie opracowania modelu interakcji pojazdów 
drogowych i szynowych na przejazdach kolejowych. Autorzy 
w artykule wskazali zasadne narzędzie dla celów realizacji takiego 
modelu (głównie kalibracji parametrów modelu).  

W tracie badania zgromadzono materiał na bazie testów w ob-
szarze kilkunastu przejazdów kolejowych (województwo śląskie, 
województwo mazowieckie). Z uwagi na ograniczenia łamów szcze-
gółowe badania prezentowane będą w kolejnych opracowaniach 
przedmiotowych, tym bardziej, że proponowana metodyka będzie 
dalej sukcesywnie rozszerzana. Tym niemniej na podstawie badań 
w zakresie ruchu pojazdów na przejazdach kolejowych należy 
zwrócić uwagę na następujące aspekty: 
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– właściwe rozmieszczenie znaków drogowych dla pojazdów 
ciężarowych i dostawczych, (zmiana perspektywy w stosunku 
do pojazdów osobowych), 

– projektowanie odpowiedniej geometrii podejścia na przejazd 
kolejowy, obecne często uniemożliwiają zatrzymanie pojazdu 
ciężarowego lub dostawczego przed przejazdem w zgodzie z 
obowiązującymi przepisami, 

– zapewnienie właściwych warunków oświetleniowych na prze-
jeździe, zwłaszcza ochrona przed oślepianieniem i olśniewa-
niem kierowców, 

– właściwe projektowanie pulpitów w pojazdach szynowych, 
– likwidacja dokumentacji papierowej w ruchu pociągów, 
– dbanie o właściwy stan nawierzchni na przejazdach kolejowych. 

W kolejnych badaniach uwaga autorów zwrócona zostanie na 
interakcje kierowcy pojazdu przekraczającego przejazd kolejowy 
z pasażerem. Zwłaszcza dla obserwacji torowiska po prawej stronie 
samochodu takie badanie może ukazać pewne prawidłowości, które 
mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo ruchu. Ponadto uwaga zosta-
nie zwrócona na problematykę reklam przydrożnych zlokalizowa-
nych w okolicy przejazdów kolejowych, zwłaszcza tych sztucznie 
oświetlanych. 

W kontekście wstępu do artykułu (opis strat czasu w ruchu 
drogowym) poruszony zostanie również problem wpływu kongestii 
ruchu w obszarach ciążenia przejazdów kolejowych i związanych 
z tym opóźnień w ruchu drogowym na bezpieczeństwo pokonywa-
nia przejazdów kolejowych.  
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Monitoring driver behavior at crossings  
for transport of dangerous and sensitive goods 

The article discussed the issue of monitoring drivers of 

vehicles carrying dangerous and sensitive goods in the area 

of railway crossings. Monitoring is based on measuring the 

driving behavior with device for tracking eye movements and 

on board mounted vehicle accelerometer. This measuring 

system enables testing perception process characteristics of 

driver in the area of railway crossings. Any distortion oc-

curred during overcoming the railway crossing involve any 

consequences wide beyond the area occupied by the railway 

crossing. The event measurement of this type can be used in 

supporting the process of training drivers of vehicles carry-

ing goods. This may indicate the essential elements that 

should be subject to special attentiveness of the driver. The 

measurement results can also be used to improve traffic 

management in the area of railway crossings. An article is 

supplemented by the corresponding measurement of the be-

havior of train drivers  in the area of crossings because of the 

importance in this area the interaction of both streams: traf-

fic and rail. 
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