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Zmienności natężeń ruchu
na drogach wojewódzkich1

Streszczenie. Potrzeba podjęcia opisanych w artykule badań wynika
z braku w literaturze branżowej, typowych dla dróg niższych klas, charakterystyk zmienności natężeń ruchu. Charakterystyki takie są niezbędne do planowania krótkotrwałych pomiarów i transponowania ich
wyników na natężenie dobowe oraz na średniodobowe w roku (SDR).
SDR stanowi podstawę wielu analiz planistycznych, projektowych i eksploatacyjnych układów komunikacyjnych i ich elementów. W artykule
przedstawiono szczegółowe analizy zmienności dobowej, tygodniowej
i sezonowej natężeń ruchu na drogach wojewódzkich w odniesieniu
do ogółu pojazdów oraz pojazdów ciężkich. W przypadku zmienności
dobowej, w celu podziału sieci dróg na odcinki jednorodne ruchowo,
zastosowano dodatkowo narzędzie klasyfikujące w postaci analizy skupień. Przeprowadzone analizy pozwoliły na określenie zasad wykorzystywania w analizach ruchu na drogach wojewódzkich wskaźników
zmienności tygodniowej i sezonowej, określonych dla dróg krajowych.
Dotyczy to szczególnie transponowania pomierzonych natężeń dobowych na SDR. Określono także typowe profile zmienności dobowej
ruchu umożliwiające transponowanie natężeń ruchu z pomiarów kilkugodzinnych na natężenie dobowe. Wykazując istotne różnice pomiędzy
profilami zmienności ruchu na drogach wojewódzkich i krajowych, potwierdzono konieczność rozszerzenia badań zmienności ruchu na drogach wojewódzkich.
Słowa kluczowe: drogi wojewódzkie, średni dobowy ruch w roku
(SDR), zmienność natężeń ruchu

Wprowadzenie
Jednym z najważniejszych parametrów opisujących ruch
drogowy jest Średni Dobowy Ruch w roku (SDR). Stanowi
on podstawę analiz eksploatacyjnych, planistycznych oraz
projektowych obiektów drogowych, między innymi planowania i projektowania układów komunikacyjnych i ich
elementów, analiz ekonomicznych w studiach wykonalności, projektowania nawierzchni, analiz środowiskowych
(poziom hałasu, jakość powietrza), analiz wypadkowości
oraz kalibracji modeli prognozowania ruchu. W sposób
dokładny i wiarygodny SDR można wyznaczyć jedynie na
podstawie danych pochodzących z ciągłych automatycznych pomiarów ruchu. Niestety na drogach wojewódzkich,
poza nielicznymi przypadkami, nie prowadzi się takich pomiarów, dlatego też SDR musi być wyznaczany w oparciu
o krótkie okresy wyrywkowych pomiarów. Najczęściej stosowaną metodą umożliwiającą wykonanie takich uproszczonych przeliczeń jest tzw. metoda wskaźnikowa (wzór 1).
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gdzie:

Qd – wartość natężenia dobowego [P/24h] w odniesieniu do ogółu pojazdów lub pojazdów ciężkich,
Wi – wskaźnik wyrażający udział w średnim dobowym ruchu w roku średniego dobowego natężenia danego dnia tygodnia (np. poniedziałku)
w odniesieniu do ogółu pojazdów lub pojazdów
ciężkich,
Wj – wskaźnik wyrażający udział w średnim dobowym ruchu w roku średniego dobowego natężenia danego miesiąca (np. stycznia) w odniesieniu
do ogółu pojazdów lub pojazdów ciężkich,
SDRd – średni dobowy ruch w roku w danym dniu
tygodnia (np. poniedziałek) odpowiednio dla
ogółu pojazdów lub pojazdów ciężkich,
SDRm – średni dobowy ruch w danym miesiącu odpowiednio dla ogółu pojazdów lub pojazdów
ciężkich.

Dane pochodzące z krótkich pomiarów ruchu muszą
być przetworzone z uwzględnieniem sezonowych, tygodniowych i dobowych wahań ruchu. Niestety, w jedynym
dostępnym opracowaniu z bardzo obszernych pomiarów
[1] zamieszczone są wskaźniki do przeliczania natężeń dobowych (Qd) na SDR, tylko w odniesieniu do dróg krajowych. Stosowanie ich w przypadku dróg wojewódzkich
może być obarczone dużym prawdopodobieństwem popełnienia błędu, związanym głównie ze zróżnicowaniem
wahań natężenia ruchu na różnych odcinkach dróg.
Ponadto, jak wykazano w [2], opracowane jako reprezentatywne dla całej sieci dróg krajowych w Polsce, typowe
profile zmienności rocznej i tygodniowej dobowych natężeń ruchu są zbyt uproszczonym obrazem zmienności ruchu, co w konsekwencji oznacza zbyt małą dokładność
szacunków SDR, nawet w odniesieniu do dróg krajowych.
Należy dodać, że brak jest badań i rekomendacji do przyjmowania w analizach ruchu typowych dobowych profili
zmienności na drogach wojewódzkich. Wszystko to powoduje potrzebę podjęcia badań, których efektem powinno być zwiększenie wiarygodności określania SDR na drogach innych niż krajowe, co w konsekwencji przyczyni się
do poprawy jakości projektowania rozwiązań drogowych.
Pozwoli to np. na uniknięcie w przyszłości przeciążenia
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tras wynikającego z ich projektowania na natężenie ruchu
mniejsze niż to, które rzeczywiście może się pojawić.
Kierując się tymi przesłankami, autorka podjęła przedmiotowe badania na drogach wojewódzkich w celu identyfikacji zmienności natężeń ruchu w różnych horyzontach czasu. Wyniki tych badań opisano w artykule wraz
z propozycją zasad przyporządkowywania drogom wojewódzkim wskaźników zmienności tygodniowej i sezonowej określonych w badaniach na drogach krajowych.

Baza danych i opis metod badawczych
Do analiz wykorzystano dane pochodzące ze stacji pomiaru ciągłego z lat 2010–2012 zbudowanych przez
Politechnikę Krakowską, zlokalizowanych na terenie
województwa małopolskiego (odcinek DW969 w miejscowości Waksmund, DW780 w miejscowości Alwernia
oraz DW794 w miejscowości Trojanowice). Dodatkowo
wykorzystano dane pochodzące z dwóch tygodniowych
manualnych pomiarów ruchu (odcinek DW791 w miejscowości Klucze oraz DW 965 w miejscowości Laskowa).
Pomiary manualne zostały przeprowadzone odpowiednio
w dniach 23–30 września 2010 roku oraz 25 września –
1 października 2010 roku. Poligony pomiarowe dobrano,
kierując się charakterem przenoszonego ruchu, ukształtowaniem terenu oraz powiązaniem przestrzennym (położenie w stosunku do sąsiednich miast, obszarów przemysłowych). DW780 i DW794 charakteryzują się odpowiednio
ruchem gospodarczym, terenem płaskim oraz dojazdem
do dużego miasta, DW969 – ruchem turystycznym, terenem górzystym oraz połączeniem dwóch średnich miast
(Nowy Targ–Stary Sącz). Natomiast DW791 i DW965 –
ruchem gospodarczym, terenem płaskim oraz w przypadku DW791 obsługą obszaru przemysłowego, a DW965
połączeniem dwóch małych miast (Bochnia–Limanowa).
Na rysunku 1 przedstawiono lokalizację wszystkich wykorzystywanych w opisywanych analizach stacji pomiarowych.
Automatyczna rejestracja danych ruchowych odbywała
się przy wykorzystaniu urządzenia DLP-10 firmy TELWAY
wraz z modemem GPRS umożliwiającym podgląd danych
w czasie rzeczywistym. Urządzenia DLP-10 [3] przystosowane są do współpracy z dwoma pętlami indukcyjnymi
i umożliwiają monitorowanie parametrów ruchu na pojedynczym pasie. Mogą pracować w trybie pomiaru i rejestracji danych indywidualnych lub agregacji danych i wyznaczania statystyk ruchu. W zależności od wybranego
trybu pracy urządzenie rejestruje albo dane dotyczące czasu
przejazdu poszczególnych pojazdów, ich prędkości oraz
grupy rodzajowej pojazdów rodzajowej, zgodnie z wybranym przez użytkownika schematem klasyfikacji (5+1 lub
8+1), lub dane są rejestrowane w formie zagregowanej
w dowolnym zadawanym interwale czasowym. Archiwi
zowane w urządzeniu DLP-10 dane są eksportowane do
pliku tekstowego, a następnie do arkusza Excel.
W przypadku analiz dobowej zmienności ruchu, na
podstawie danych pochodzących z Pomiaru Ruchu (PR) na
drogach wojewódzkich w roku 2010 [4], wykorzystano
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Rys. 1. Mapa lokalizacji własnych stacji pomiaru automatycznego oraz ręcznego w województwie małopolskim

dane pochodzące z jednego całodobowego pomiaru z odcinków pomiarowych typu P (odcinki podstawowe). Pomiar
ten odbył się w dniach 22–23 września oraz 29–30 września (środa/czwartek). Lokalizacja punktów pomiarowych
dostępna jest na oficjalnych stronach internetowych poszczególnych oddziałów ZDW.
Analizy zmienności ruchu prowadzono poprzez określenie udziałów natężeń dobowych w średnim dobowym
ruchu w roku oraz poprzez określenie udziałów natężeń
poszczególnych godzin w natężeniu dobowym. SDR wyznaczono w sposób pośredni według metody AASHTO
[5] (wzór 3). Metoda ta pozwala na wyznaczenie SDR
przy braku ciągłości danych i jednocześnie daje zbliżone
wyniki w stosunku do wartości wyznaczonych wprost
z definicji (średni bezwzględny błąd procentowy ze
wszystkich stacji w kolejnych latach według [6] mieści się
w przedziale 0,2%–1,2%).
Wg [5]:
SDR =

1 7  1 12  1 n d  
∑  ∑ ∑ Qijk  [P/d]
7 i =1 12 j =1  n k =1


(3)

gdzie:
SDR – średni dobowy ruch pojazdów samochodowych,
i – dzień tygodnia, j – miesiąc w roku, k – kolejny dzień w miesiącu (np. drugi poniedziałek
w styczniu);
Qdijk – k-te natężenie dobowe i-tego dnia w miesiącu j,
n – liczba i-tych dni w miesiącu.
Wskaźniki opisujące zmienność sezonową Wj, tygodniową Wi (wzór 2) oraz dobową Wgi (wzór 4) wyznaczono
w podziale na dwie grupy, tj. ogół pojazdów i pojazdy ciężkie. W przypadku zmienności tygodniowej określono dodatkowo wskaźniki w każdej z tych grup w rozbiciu na kierunki ruchu.
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(4)

gdzie:
Wgi – wskaźnik danej godziny wyraża średni udział natężenia ruchu z g-tej godziny w i-tym natężeniu
dobowym (np. środy), w zależności od sytuacji
w odniesieniu do ogółu pojazdów lub pojazdów
ciężkich;
Qgi – wartość natężenia w g-tej godzinie w i-tym dniu,
odpowiednio dla ogółu pojazdów lub pojazdów
ciężkich;
Qdi – natężenie dobowe w i-tym dniu, odpowiednio
dla ogółu pojazdów lub pojazdów ciężkich;
n – liczba poszczególnych dni w roku (np. śród).
Graficzne przedstawienie tych wskaźników nazywane
jest profilem zmienności. Na przykład profil zmienności
dobowej ruchu przedstawia średnie udziały godzinowych
natężeń ruchu w ruchu całodobowym dla danego dnia tygodnia (np. środy).

Analiza i charakterystyka dobowej zmienności natężeń ruchu
Zgodnie z sugestiami innych prac [5, 6, 7, 8] podział sieci
dróg wojewódzkich na grupy jednorodne ruchowo wykonano, kierując się kształtem profili zmienności dobowej.
W tym celu, wykorzystując zbiory danych z Pomiaru Ruchu
(1208 punktów na drogach wojewódzkich w całym kraju),
zastosowano analizę skupień (cluster analysis). Podstawową
ideą tej metody jest rozdzielenie obiektów do pewnej liczby grup w taki sposób, aby stopień powiązania obiektów
z obiektami należącymi do tej samej grupy był jak największy, a z obiektami z pozostałych grup jak najmniejszy [9].
Analizy prowadzono dwuetapowo. W pierwszym etapie na
podstawie drzewa hierarchicznego (wynik algorytmu aglomeracji) sformułowano hipotezę na temat liczby skupień
(3 w przypadku ogółu pojazdów, 4 w przypadku pojazdów
ciężkich). W drugim etapie, przy wykorzystaniu algorytmu grupowania metodą k-średnich, utworzono zgodnie
z diagramem drzewa k skupień. Dla każdego ze skupień
wyznaczono wartości średnie reprezentujące typowe profile
zmienności dobowej. W ten sposób uzyskano:
• trzy typowe profile zmienności dobowej ogółu pojazdów – rysunek 2 a,
• cztery typowe profile zmienności dobowej pojazdów
ciężkich – rysunek 2 b.
Opis charakterystyk przenoszonego ruchu w odniesieniu do poszczególnych profili zestawiono w tabeli 1. Należy
zauważyć, że uzyskane profile znacząco różnią się od uzyskanych na podstawie danych z dróg krajowych [6].
Stwierdzone różnice mogą wynikać z charakteru przenoszonego ruchu. Drogi wojewódzkie jako drogi niższych klas
przenoszą w dużej części ruch lokalny lub związany z danym regionem, dlatego też udział ruchu w godzinach nocnych w ruchu dobowym jest mniejszy niż w przypadku
dróg krajowych, przenoszących także ruch na duże odle-

głości. W przypadku ogółu pojazdów dodatkową przyczyną różnic profili dobowej zmienności ruchu może być sposób prowadzenia analiz (z uwzględnieniem lub nie kierunków ruchu). W przypadku dróg wojewódzkich uzyskano
jeden z profili z wyraźnym szczytem przed- i popołudniowym (analizy przekrojowe), który przy prowadzeniu analiz
z podziałem na kierunki ruchu nie występuje. W przypadku pojazdów ciężkich uzyskane profile zmienności ruchu na
drogach wojewódzkich z wyraźnym szczytem przed- lub
popołudniowym są podobne do profili zmienności ruchu na
terenie miast oraz w ich pobliżu. Ponieważ na drogach krajowych z reguły brak jest wyraźnej dominacji ciężarowego
ruchu dojazdowego do miast, profile dobowej zmienności
tego ruchu są bardziej spłaszczone. Na to spłaszczenie może
mieć wpływ również sposób określenia profilu na drogach
krajowych – jako średnia w roku, a nie jak w przypadku
analizowanych w artykule dróg wojewódzkich na podstawie tylko jednego pomiaru.
Jak wynika z analiz przeprowadzonych w [10], już przy
pomiarze jednogodzinnym, w okresie od 9:00 do 15:00
(środa), można z dużą dokładnością szacować natężenie dobowe (średni bezwzględny błąd procentowy MAPE =
6,4% – ogół pojazdów). Przy zwiększaniu długości pomiaru z 1 godziny do 2 lub 3, uzyskuje się redukcję średniego
MAPE odpowiednio o około 20 i 28%. Jednakże pomiary

Rys. 2. Profile dobowej zmienności ruchu: a) ogół pojazdów, b) pojazdy ciężkie

Tabela 1
Opis typowych profili dobowej zmienności natężeń ruchu
Opis zmienności
ogół pojazdów

1 n Qgi
∑ *100 [%]
n i =1 Qd i

pojazdy ciężkie

Wgi =

DW

występowanie dwóch szczytów ruchu z większym porannym

WDOś3

występowanie dwóch szczytów ruchu z większym popołudniowym

WDOś2

występowanie jednego wyraźnego szczytu popołudniowego

WDOś1

występowanie jednego wyraźnego szczytu popołudniowego

WDCś1

występowanie jednego szczytu popołudniowego

WDCś3

występowanie jednego wyraźnego szczytu porannego

WDCś2

brak szczytów ruchu

WDCś4
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ruchu w określonych godzinach (zapewniających minimalizację błędu szacowania SDR) mogą być przeprowadzane
jedynie przy znanym charakterze zmienności dobowej ruchu na danej drodze (występowanie i wielkość szczytów
przed- i popołudniowych). Przy braku takiej wiedzy pomiar
ruchu należy rozszerzyć na godziny zawierające obydwa
szczyty ruchu. Dlatego zaleca się, aby pomiary w podobnych przypadkach przeprowadzać w godzinach: 7:00–
10:00 oraz 13:00–16:00. Na podstawie stosunku największego godzinowego natężenia ruchu z pomiaru w godzinach popołudniowych do natężenia ruchu w godzinach
porannych można dobrać prawdopodobny typ profilu
zmienności dobowej zgodnie z tabelą 2.
Tabela 2
Dobór profilu zmienności dobowej w zależności od wielkości stosunku
największych godzinowych natężenia ruchu z pomiaru w godzinach
przedpołudniowych i popołudniowych
stosunek największych
godzinowych natężenia WDOś1 WDOś2 WDOś3 WDCś1 WDCś2 WDCś3 WDCś4
ruchu z pomiaru w godzinach 1300–1600 i 700 >1,2 1,0–1,2 < 1,0 >1,3 < 1,0 1,1–1,3 1,0–1,1
–1000
Źródło: [6]

Analiza i charakterystyka tygodniowej zmienności
natężeń ruchu
Analizy prowadzono na podstawie danych pochodzących
z pomiarów własnych (pomiar automatyczny oraz ręczny).
Ze względu na małą próbę (5 odcinków pomiarowych),
mają one charakter rozpoznawczy i należy je kontynuować
w miarę zwiększania bazy danych. Ze względu na zbliżone profile zmienności tygodniowej dla obu kierunków ruchu zdecydowano się na ich połączenie poprzez uśrednienie wartości (poza DW965 – ogół pojazdów). Uzyskane
wyniki przedstawiono w formie graficznej na rysunku 3.
W przypadku ogółu pojazdów, wyraźnie widać, że profile

Rys. 3. Profile tygodniowej zmienności ruchu: a) ogółu pojazdów + wybrane drogi krajowe,
b) pojazdy ciężkie
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tworzą dwie grupy. Charakteryzują się one odpowiednio:
zbliżoną wielkością średniego dobowego ruchu od poniedziałku do czwartku oraz w sobotę, największą w piątek
oraz najmniejszą w niedzielę (DW794, DW780, DW791,
DW969); zbliżoną wielkością średniego dobowego ruchu
od wtorku do czwartku, zbliżoną wielkością w poniedziałek
i piątek oraz największą w zależności od kierunku ruchu
w sobotę lub niedzielę (DW965). W przypadku pojazdów
ciężkich we wszystkich przypadkach uzyskano podobne
profile tygodniowej zmienności ruchu (DW965 i 791 ze
względu na tygodniowy pomiar ruchu uśredniono do jednej wielkości). Charakteryzują się one zbliżoną wielkością
średniego dobowego ruchu od poniedziałku do piątku oraz
jego gwałtownym spadkiem w soboty i niedziele.
Z przeprowadzonych analiz wynika, że w praktyce można stosować wskaźniki tygodniowej zmienności ruchu oszacowane w odniesieniu do dróg krajowych także przy analizach ruchu na drogach wojewódzkich, korzystając z następujących zaleceń (ogół pojazdów):
• w dniach od poniedziałku do czwartku (drogi przenoszące ruch związany z dojazdem do dużych miast –
DW794, DW780, z przemysłem DW791 oraz ruch
turystyczny – DW969) – profil zmienności ruchu jak
na odcinkach dróg krajowych o gospodarczym charakterze ruchu wg [1],
• w dniach od wtorku do piątku (w przypadku wyraźnego wzrostu ruchu w weekend – DW965) – profil
zmienności ruchu jak na odcinkach dróg krajowych
o rekreacyjnym charakterze ruchu dla miesięcy VI –
IX wg [1].
W pozostałe dni tygodnia, ze względu na zbyt duże różnice pomiędzy profilami zmienności ruchu ma drogach wojewódzkich i krajowych (różnica przekraczająca 5%), nie
można w przypadku analiz ruchu na drogach wojewódzkich wykorzystywać profili określonych dla dróg krajowych
(zbyt duży błąd przy szacowaniu SDR). W takim przypadku należy wykorzystywać profile zmienności tygodniowej
określone dla dróg wojewódzkich.
Profile zmienności ruchu pojazdów ciężkich różnią się
istotnie od profili zmienności ruchu ogółu pojazdów i dlatego przy ustalaniu zmienności natężeń ruchu pojazdów ciężkich nie powinno się wykorzystywać charakterystyk zmienności określonych dla ogółu pojazdów z podaniem jedynie
procentowego udziału pojazdów ciężkich. W takim przypadku należy wykorzystywać profile zmienności ruchu wyznaczone odrębnie dla pojazdów ciężkich.

Analiza i charakterystyka sezonowej zmienności natężeń ruchu
Ze względu na wymagany w przypadku analiz zmienności sezonowej co najmniej roczny okres pomiarowy analizy
tego typu zostały przez autorkę ograniczone do DW794
oraz DW969 (w przypadku pojazdów ciężkich ze względu na błędy w klasyfikacji pojazdów oceniano zmienność
ruchu tylko na DW794). Uzyskane profile zmienności sezonowej ruchu przedstawiono na rysunku 4. Można zauważyć, że profile zmienności tworzą dwie grupy, niezależnie
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Rys. 4. Profile sezonowej zmienności ruchu (ogółu pojazdów + wybrane drogi krajowe, pojazdy ciężkie)

od analizowanego rodzaju pojazdów. Pierwsza z nich charakteryzuje się zwiększonym ruchem w miesiącach VII–X
(DW969), natomiast druga spadkiem ruchu w miesiącach
letnich (DW794).
Wyniki przeprowadzonych analiz wskazują na możliwość wykorzystywania w analizach ruchu na dogach wojewódzkich wskaźników zmienności sezonowej ruchu określonych na drogach krajowych, przy następujących zaleceniach:
• poza miesiącami luty, lipiec, sierpień, listopad i grudzień (drogi przenoszące ruch związany z dojazdem
do dużych miast – DW794) – wykorzystywać profil
sezonowej zmienności ruchu na drogach krajowych
o gospodarczym charakterze ruchu według [1];
• w miesiącach marzec, kwiecień, sierpień, październik,
listopad i grudzień (drogi przenoszące ruch turystyczny – DW969) – wykorzystywać profil sezonowej
zmienności ruchu na drogach krajowych o rekreacyjnym charakterze ruchu według [1].
W pozostałych miesiącach, ze względu na zbyt duże
różnice pomiędzy profilami zmienności ruchu na drogach
wojewódzkich i krajowych (różnica przekraczająca 5%), nie
można stosować ich zamiennie (zbyt wysoki popełniany
błąd przy szacowaniu SDR). W takim przypadku należy
wykorzystywać profile zmienności sezonowej ruchu określone odrębnie dla dróg wojewódzkich.

Podsumowanie
Potrzeba podjęcia opisanych powyżej badań wynika z braku,
w literaturze krajowej, typowych charakterystyk zmienności
natężeń ruchu na drogach wojewódzkich. Drogi te, do których należą w znacznej części drogi niższych klas technicznych, mają inną specyfikę niż drogi krajowe i dlatego ruch na
nich powinien być analizowany z uwzględnieniem ich specyfiki. Określone odrębnie dla tej grupy dróg charakterystyki
zmienności ruchu są niezbędne do planowania krótkotrwałych pomiarów i transponowania ich wyników na natężenie
dobowe oraz na średnie dobowe natężenie ruchu w roku.
W artykule przedstawiono szczegółowe analizy dobowej, tygodniowej i sezonowej zmienności natężeń ruchu.
W przypadku zmienności dobowej (ogół pojazdów, pojazdy ciężkie) zastosowano nowe podejście do podziału sieci
dróg wojewódzkich na odcinki jednorodne ruchowo, wykorzystując w tym celu analizę skupień. Dla wybranych

grup odcinków jednorodnych wyznaczono reprezentatywne profile zmienności natężeń ruchu, umożliwiające
wiarygodne transponowanie wartości natężeń ruchu z pomiarów kilkugodzinnych na natężenie dobowe (dla zalecanego okresu pomiarów zgodnie z tabelą 3). W przypadku zmienności tygodniowej ruchu (ogół pojazdów)
i zmienności sezonowej (ogół pojazdów, pojazdy ciężkie),
podano zalecenia dotyczące wykorzystywania wskaźników zmienności ruchu wyznaczonych z badań na drogach
krajowych w analizach ruchu na drogach wojewódzkich,
szczególnie przy transponowaniu natężeń dobowych na
SDR. Ponadto przedstawiono profile zmienności natężenia ruchu pojazdów ciężkich na drogach wojewódzkich.
Ze względu na zidentyfikowane różnice pomiędzy profilami zmienności ruchu pojazdów ciężkich na drogach wojewódzkich i krajowych, a także z uwagi na ograniczony
zakres dostępnych danych do opisanych analiz, przedstawione wyniki badań należy traktować jako szacunkowe.
Uzyskane wyniki dotychczasowych analiz Autorki wskazują na konieczność kontynuacji podjętych prac.
Tabela 3
Wskaźniki przeliczeniowe natężenia godzinnego
na natężenie dobowe (środa)
h

ogół pojazdów
WDOś1

WDOś2

pojazdy ciężkie
WDOś3

WDCś1

WDCś2

WDCś3

WDCś4

7.00–8.00

6,036

6,480

7,436

6,027

8,645

6,666

5,523

8.00–9.00

6,177

6,082

7,169

6,318

8,791

7,289

6,100

9.00–10.00

6,445

5,848

6,863

6,478

7,686

7,914

6,274

13.00–14.00

7,193

6,094

6,538

7,946

7,070

8,771

6,483

14.00–15.00

7,718

6,904

6,767

9,664

7,159

7,597

6,591

15.00–16.00

8,115

7,532

7,009

9,120

7,059

6,604

6,270
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