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WPŁYW CZYNNIKÓW RUCHOWO-DROGOWYCH NA PRZEPUSTOWOŚĆ DROGI 
DWUPASOWEJ DWUKIERUNKOWEJ – DOŚWIADCZENIA ZAGRANICZNE 

 
W artykule omówiona jest najczęściej stosowana na świecie metoda do oceny warunków ruchu oraz szacowania przepu-

stowości dla zamiejskich dróg dwupasowych dwukierunkowych, tj. najnowsza wersja amerykańskiej metody Highway Capacity 
Manual – HCM-6. W wielu krajach świata nieposiadających własnej metody jest ona wykorzystywana do analiz sieci drogo-
wej, pomimo że bazuje na wynikach badań empirycznych i symulacyjnych typowych dla ruchu w USA. W literaturze spotyka 
się opis badań adaptacyjnych do warunków lokalnych, z których wybrane również zaprezentowano w referacie. Dotyczą one 
korekty współczynników stosowanych w metodzie oraz badań wpływu czynników drogowo-ruchowych na warunki ruchu panu-
jące na drodze. W Polsce, w ramach programu RID-I/50 (Rozwój Innowacji Drogowych), konsorcjum pracowników kilku 
uczelni (Politechniki: Krakowska, Warszawska i Gdańska) opracowuje nową metodę oceny warunków ruchu i szacowania 
przepustowości dla zamiejskich dróg dwupasowych dwukierunkowych. 

 

WSTĘP 

Wiele krajów do projektowania i zarządzania siecią dróg za-
miejskich stosuje metodę HCM pomimo tego, że uzyskiwane z niej 
wyniki nie zawsze przystają do obserwowanych rzeczywistych wa-
runków ruchu obserwowanych na drogach. Obecnie w Polsce stosuje 
się Instrukcję bazującą na HCM-85 [1, 2]. Potrzeby adaptacji metody 
HCM do warunków lokalnych, krajowych wymuszają prowadzenie 
własnych badań wpływu różnych czynników ruchowo-drogowych na 
przepustowość i warunki ruchu dróg. Obecnie w Polsce, w ramach 
programu RID-I/50 (Rozwój Innowacji Drogowych) konsorcjum pra-
cowników kilku Politechnik: Krakowskiej, Warszawskiej i Gdańskiej 
(konsorcjum naukowe OT2-2B/PK-PW-PG) opracowuje projekt 
„Nowoczesne metody obliczania przepustowości i oceny wa-
runków ruchu dla dróg poza aglomeracjami miejskimi, w tym 
dla dróg szybkiego ruchu” (umowa nr DZP/RID-I-50/9/NCBR/2016 
z dnia 26.02.2016 r.), w ramach którego ma również powstać metoda 
oceny warunków ruchu i szacowania przepustowości dla zamiej-
skich dróg dwupasowych dwukierunkowych [2, 3]. 

W referacie przedstawiono opis metodologii metody HCM-6 do-
tyczącej oceny warunków ruchu i szacowania przepustowości na dro-
gach dwupasowych dwukierunkowych. Zaprezentowano również wy-
brane wyniki badań adaptacyjnych tej metody do przebiegu ruchu 
w innych krajach oraz badania wpływu czynników drogowo-rucho-
wych na warunki ruchu panujące na drogach dwupasowych dwukie-
runkowych. 

1. METODA AMERYKAŃSKA HCM-6 

W grudniu 2016 r. opublikowane zostało kolejne szóste wyda-
nie podręcznika Highway Capacity Manual [4]. W podręczniku tym, 
o rozszerzonej zawartości, lecz analogicznym układzie jak w wersji 
HCM-2010 [5], również rozdział 15 opisuje metodykę analizy wa-
runków ruchu i przepustowości odcinków dróg dwupasowych dwu-
kierunkowych. Droga ta definiowana jest jako droga jednojezdniowa 
posiadająca po jednym pasie ruchu dla obu kierunków, na której ma-
newry wyprzedzania odbywają się poprzez zjazd na przeciwny pas 
ruchu i możliwość ich wykonywania ograniczona jest obecnością od-

powiednich luk w potoku pojazdów z kierunku przeciwnego, jak rów-
nież widocznością na wyprzedzanie. Na potrzeby metody oblicze-
niowej wprowadzony został podział tych dróg na trzy klasy: 
 klasa I – droga poza terenem zabudowanym, łącząca odległe 

punkty, zapewniająca znaczną prędkość podróży, 
 klasa II – droga poza terenem zabudowanym, obsługująca po-

dróże na krótkie dystanse, zapewniająca dojazd do 
dróg klasy I, często o znacznej krętości i znajdująca się 
w trudnym terenie, nie zapewnia wysokich prędkości, 

 klasa III – droga w terenie zabudowanym, takim jak przejazdy 
przez małe miejscowości, gdzie ruch tranzytowy chwi-
lowo miesza się z ruchem wewnętrznym zwiększając 
gęstość ruchu. 

Przyjęty został zestaw warunków wyjściowych, do których od-
noszone są warunki rzeczywiste (w analizie operacyjnej) lub warun-
ki projektowe (w analizie planistycznej). Warunki te uznawane są za 
zapewniające najlepsze możliwe funkcjonowanie odcinka drogowego: 
– szerokość pasa ruchu 12 ft (3,6 m) lub więcej, 
– wolne od przeszkód pobocza o szerokości 6 ft (1,8 m), 
– brak odcinków bez możliwości wyprzedzania, 
– tylko samochody osobowe w ruchu, 
– teren płaski, 
– brak wpływu sygnalizacji świetlnej, manewrów skrętu. 

Algorytm obliczeniowy metody składa się z 8 kroków, z których 
nie wszystkie stosuje się podczas analizy. W zależności od klasy anali-
zowanego odcinka, pomija się niektóre etapy. Poniżej opisano te kroki. 

W kroku 1 przygotowuje się następujące dane wejściowe: 
– parametry geometryczne drogi (szerokość pasa ruchu, szero-

kość pobocza wolnego od przeszkód bocznych, długość odcin-
ka, ukształtowanie terenu i pochylenia drogi, gęstość wjazdów), 

– natężenie ruchu Q, 
– klasę drogi (I, II lub III), 
– pomierzoną prędkość w ruchu swobodnym vsw lub prędkość 

wyjściową w ruchu swobodnym vswo. 
W kroku 2 wyznacza się prędkość w ruchu swobodnym vswr. 

Są trzy możliwe drogi wyznaczenia tej prędkości: 
1) bezpośrednie pomiary terenowe prędkości; 

Bezpośrednie pomiary na badanym odcinku drogi są prefe-
rowane. Pomiary powinny być wykonywane dla analizowanego 
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kierunku. Jeżeli analiza dotyczy obu kierunków to pomiary po-
winny być wykonywane dla każdego kierunku oddzielnie. Każdy 
kierunkowy pomiar powinien bazować na losowej próbie dla co 
najmniej 100 pojazdów. Prędkość vswr może być równa średniej 
prędkości v w warunkach niewielkich natężeń ruchu (tj. natęże-
nie ruchu w przekroju mniejsze lub równe 200 P/h). 

Jeżeli analizowany odcinek nie może być obserwowany 
wówczas pomiary z podobnego odcinka (ta sama klasa drogi, 
ten sam limit prędkości, podobne otoczenie itp.) mogą być wy-
korzystane. 

2) pomiary terenowe prędkości przy dużym natężeniu ruchu; 
Na niektórych drogach może być trudne albo niemożliwe pro-

wadzenie pomiarów przy natężeniach ruchu w przekroju drogi 
mniejszych niż 200 P/h. W takich przypadkach pomiar prędkości 
może być wykonany przy większym natężeniu ruchu i odpo-
wiednio skorygowany. Pomiar wygląda następująco: każdy kie-
runek jest obserwowany osobno przy czym każda kierunkowa 
próba ma mieć co najmniej 100 obserwowanych prędkości. Ob-
liczona prędkość jest korygowana według następującego wzoru: 
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gdzie: 
vswr – średnia prędkość w ruchu swobodnym [mi/h], 
v – średnia prędkość potoku ruchu z pomiarów empi-

rycznych dla Q > 200 P/h [mi/h], 
Q – całkowite natężenie ruchu, w obu kierunkach, 

podczas dokonywania pomiarów prędkości [P/h], 
fc – współczynnik wpływu struktury rodzajowej pojaz-

dów ciężkich obliczany dla średniej prędkości po-
dróży według wzoru (4) lub (5). 

3) estymacja prędkości w ruchu swobodnym. 
Prędkość w ruchu swobodnym można też estymować, jeżeli 

brak jest danych empirycznych. Prędkość w ruchu swobodnym 
na dogach dwupasowych dwukierunkowych obejmuje znaczny 
zakres prędkości: od niskich równych 45 mi/h do wysokich rów-
nych 70 mi/h. Należy przyjąć wyjściową prędkość w ruchu swo-
bodnym vswo, którą należy skorygować uwzględniając szerokości 
pasa ruchu, wolnego od przeszkód pobocza oraz liczby wjaz-
dów na milę według następującego wzoru: 

 gwpwpswoswr vvvv   [mi/h] (2) 

gdzie: 
vswr – średnia prędkość w ruchu swobodnym [mi/h], 
vswo – wyjściowa prędkość w ruchu swobodnym [mi/h] 

dla optymalnych warunków ruchu w zakresie 
45 ÷ 70 mi/h; można również przyjąć limit pręd-
kości zwiększony o 10 mi/h, 

vpwp – korekta prędkości z uwagi na szerokość pasa 
ruchu w i wolną od przeszkód szerokość pobo-
czy wp [mi/h] (tablica 1), 

vgw – korekta prędkości z uwagi na gęstość punktów 
dostępu dla obu kierunków (wjazdów/zjazdów) 
[mi/h] (tablica 2). 

 
Tab. 1. Korekta prędkości vpwp [mi/h] z uwagi na szerokość pasa 

ruchu w i szerokość poboczy wolnych od przeszkód wp 
Szerokość 

pasa  
w [ft] 

Redukcja bazowej prędkości w ruchu swobodnym vpwp [mi/h] 
Szerokość pobocza wolnego od przeszkód wp [ft] 

≥ 0,0 < 2,0 ≥ 2,0 < 4,0 ≥ 4,0 < 6,0 ≥ 6,0 
  ≥ 9,0 < 10,0 6,4 4,8 3,5 2,2 
≥ 10,0 < 11,0 5,3 3,7 2,4 1,1 
≥ 11,0 < 12,0 4,7 3,0 1,7 0,4 

≥ 12,0 4,2 2,6 1,3 0,0 

Tab. 2. Korekta prędkości vgw z uwagi na gęstość wjazdów 
Liczba punktów dostępu (wjazdów) na 
odcinku mili (dla dwóch kierunków) 

Redukcja prędkości ruchu swobodnego 
vgw  [mi/h] 

0 0,0 
10 2,5 
20 5,0 
30 7,5 
40 10,0 

 
W kroku 3 określa się współczynniki dla średniej prędkości po-

dróży vp (dotyczy tylko dróg klas I i III). 
Natężenia ruchu w obu kierunkach (kierunek analizowany i prze-

ciwny) muszą być przeliczone na natężenie obliczeniowe i
oblQ 1  dla 

jednakowych warunków bazowych według wzoru: 
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gdzie: 
i
oblQ 1  – natężenie obliczeniowe [so/h], 

Qi – godzinowe natężenie ruchu w danym kierunku [P/h], 
i – „k” kierunek analizowany lub „p” kierunek przeciwny, 
k15 – współczynnik nierównomierności ruchu w godzinie [-], 
fs1 – współczynnik korygujący z uwagi na pochylenie po-

dłużne (tablice 3 i 4), 
fc1 – współczynnik wpływu pojazdów ciężkich i rekreacyj-

nych (wzór 4). 
 

Współczynnik korygujący fs1 zależy od ukształtowania terenu 
i jest definiowany dla: 
– długich odcinków (≥ 2 mi) na terenie płaskim (tablica 3), 
– długich odcinków (≥ 2 mi) na terenie falistym (tablica 3), 
– odcinków o dużych wartościach pochylenia (> 3 %) (tablice 3 

(specyficzne zjazdy) i 4). 
Każdy odcinek o pochyleniu większym niż 3 % i długości więk-

szej niż 0,6 mi musi być analizowany jako droga o dużym pochyle-
niu (osobno dla podjazdów i zjazdów). Natomiast odcinki o pochyle-
niu równym bądź większym niż 3 % ale długości równej lub dłuższej 
niż 0,25 mi mogą być poddane tej analizie, lecz nie jest to konieczne. 
 

Tab. 3. Współczynnik korygujący z uwagi na ukształtowanie  
terenu fs1 dla pochylenia < 3 % 

Natężenie ruchu w jednym 
kierunku Qi/k15 [P/h] 

Współczynnik korygujący fs1 
Teren płaski i długie zjazdy Teren falisty 

≤ 100 1,00 0,67 
200 1,00 0,75 
300 1,00 0,83 
400 1,00 0,90 
500 1,00 0,95 
600 1,00 0,97 
700 1,00 0,98 
800 1,00 0,99 

≥ 900 1,00 1,00 

 
Współczynnik korygujący dla pojazdów ciężkich i rekreacyjnych 

fc1 uwzględniający przeliczenie tych pojazdów na pojazdy umowne 
obliczany jest ze wzoru: 

 
)1()1(1
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rrcc
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f  [-] (4) 

gdzie: 
pc, pr – udziały pojazdów ciężkich (samochodów cięża-

rowych i autobusów) i rekreacyjnych w potoku 
ruchu wyrażone w dziesiętnych [-], 
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Tab. 4. Współczynnik korygujący z uwagi na pochylenie  
podłużne fs1 dla pochylenia ≥ 3 % 

Pochy-
lenie 
[%] 

Długość 
pochyle-
nia [mi] 

Natężenie ruchu w analizowanym kierunku Qi/k15 [P/h] 

≤ 100 200 300 400 500 600 700 800 ≥ 900 

≥ 3  
< 3,5 

0,25 0,78 0,84 0,87 0,91 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
0,50 0,75 0,83 0,86 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
0,75 0,73 0,81 0,85 0,89 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
1,00 0,73 0,79 0,83 0,88 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
1,50 0,73 0,79 0,83 0,87 0,99 0,99 1,00 1,00 1,00 
2,00 0,73 0,79 0,82 0,86 0,98 0,98 0,99 1,00 1,00 
3,00 0,73 0,79 0,82 0,85 0,95 0,96 0,96 0,97 0,98 

≥ 4,00 0,73 0,78 0,81 0,85 0,94 0,94 0,95 0,95 0,96 

≥ 3,5  
< 4,5 

0,25 0,75 0,83 0,86 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
0,50 0,72 0,80 0,84 0,88 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
0,75 0,67 0,77 0,81 0,86 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
1,00 0,65 0,73 0,77 0,81 0,94 0,95 0,97 1,00 1,00 
1,50 0,63 0,72 0,76 0,80 0,93 0,95 0,96 1,00 1,00 
2,00 0,62 0,70 0,74 0,79 0,93 0,94 0,96 1,00 1,00 
3,00 0,61 0,69 0,74 0,78 0,92 0,93 0,94 0,98 1,00 

≥ 4,00 0,61 0,69 0,73 0,78 0,91 0,91 0,92 0,96 1,00 

≥ 4,5  
< 5,5 

0,25 0,71 0,79 0,83 0,88 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
0,50 0,60 0,70 0,74 0,79 0,94 0,95 0,97 1,00 1,00 
0,75 0,55 0,65 0,70 0,75 0,91 0,93 0,95 1,00 1,00 
1,00 0,54 0,64 0,69 0,74 0,91 0,93 0,95 1,00 1,00 
1,50 0,52 0,62 0,67 0,72 0,88 0,90 0,93 1,00 1,00 
2,00 0,51 0,61 0,66 0,71 0,87 0,89 0,92 0,99 1,00 
3,00 0,51 0,61 0,65 0,70 0,86 0,88 0,91 0,98 0,99 

≥ 4,00 0,51 0,60 0,65 0,69 0,84 0,86 0,88 0,95 0,97 

≥ 5,5  
< 6,5 

0,25 0,57 0,68 0,72 0,77 0,93 0,94 0,96 1,00 1,00 
0,50 0,52 0,62 0,66 0,71 0,87 0,90 0,92 1,00 1,00 
0,75 0,49 0,57 0,62 0,68 0,85 0,88 0,90 1,00 1,00 
1,00 0,46 0,56 0,60 0,65 0,82 0,85 0,88 1,00 1,00 
1,50 0,44 0,54 0,59 0,64 0,81 0,84 0,87 0,98 1,00 
2,00 0,43 0,53 0,58 0,63 0,81 0,83 0,86 0,97 0,99 
3,00 0,41 0,51 0,56 0,61 0,79 0,82 0,85 0,97 0,99 

≥ 4,00 0,40 0,50 0,55 0,61 0,79 0,82 0,85 0,97 0,99 

≥ 6,5 

0,25 0,54 0,64 0,68 0,73 0,89 0,90 0,92 1,00 1,00 
0,50 0,43 0,53 0,57 0,62 0,79 0,82 0,85 0,98 1,00 
0,75 0,39 0,49 0,54 0,59 0,77 0,80 0,83 0,96 1,00 
1,00 0,37 0,45 0,50 0,54 0,74 0,77 0,81 0,96 1,00 
1,50 0,35 0,45 0,49 0,54 0,71 0,75 0,79 0,96 1,00 
2,00 0,34 0,44 0,48 0,53 0,71 0,74 0,78 0,94 0,99 
3,00 0,34 0,44 0,48 0,53 0,70 0,73 0,77 0,93 0,98 

≥ 4,00 0,33 0,43 0,47 0,52 0,70 0,73 0,77 0,91 0,95 

Uwaga: liniowa interpolacja dla długości pochylenia i natężenia ruchu w ana-
lizowanym kierunku do 2 miejsca po przecinku (najbliższe 0,01) 

 
Ec1, Er1 – współczynniki przeliczeniowe pojazdów ciężkich 

Ec1 i pojazdów rekreacyjnych Er1 na samochody 
osobowe (tablice 5 ÷ 7). 

 
Współczynnik fc1 zależy od ukształtowania terenu i jest oblicza-

ny dla dwóch przypadków: 
– dla terenów płaskich i falistych o małych spadkach < 3 % (tabli-

ca 5), 
– dla terenów o większych pochyleniach przekraczających 3 %, 

gdzie pojazdy ciężkie i rekreacyjne muszą redukować prędkość 
przy powolnym wjeżdżaniu pod górę lub podczas zjazdu (tablica 
6), 
Dla odcinków o długich i stromych zjazdach, kierujący pojaz-

dami ciężkimi jadą ostrożniej, na niższym biegu, zwalniając. Wolna 
jazda jest z kolei powodem zwiększonego procentu czasu jazdy w ko-
lumnie. Kiedy taka sytuacja występuje, współczynnik wpływu pojaz-
dów ciężkich i rekreacyjnych oblicza się ze wzoru: 
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gdzie: 

pcw – udział samochodów ciężkich, które na zjeździe poru-
szają się z małymi prędkościami w potoku ruchu wy-
rażony w dziesiętnych [-], 

Ecw – współczynnik przeliczeniowy wolno jadących samo-
chodów ciężkich przy zjeździe na samochody osobo-
we (tablica 8). 

 
Tab. 5. Współczynniki przeliczeniowe Ec1, Er1 pojazdów  

ciężkich i rekreacyjnych na pojazdy umowne  
w zależności od ukształtowania terenu 

Typ pojazdu 
Natężenie ruchu  

w analizowanym kie-
runku Qi/k15 [P/h] 

Teren płaski  
i długie zjazdy 

Teren falisty 

Pojazdy ciężkie Ec1 

≤ 100 1,9 2,7 
200 1,5 2,3 
300 1,4 2,1 
400 1,3 2,0 
500 1,2 1,8 
600 1,1 1,7 
700 1,1 1,6 
800 1,1 1,4 

≥ 900 1,0 1,3 
Pojazdy rekreacyjne Er1 wszystkie natężenia 1,0 1,1 

 
Tab. 6. Współczynniki przeliczeniowe Ec1 dla pojazdów ciężkich  

na pojazdy umowne dla wzniesienia ≥ 3 % 
Wznie-
sienie 

[%] 

Długość 
wzniesie-
nia [mi] 

Natężenie ruchu w analizowanym kierunku Qi/k15 [P/h] 

≤ 100 200 300 400 500 600 700 800 ≥ 900 

≥ 3  
< 3,5 

0,25 2,6 2,4 2,3 2,2 1,8 1,8 1,7 1,3 1,1 
0,50 3,7 3,4 3,3 3,2 2,7 2,6 2,6 2,3 2,0 
0,75 4,6 4,4 4,3 4,2 3,7 3,6 3,4 2,4 1,9 
1,00 5,2 5,0 4,9 4,9 4,4 4,2 4,1 3,0 1,6 
1,50 6,2 6,0 5,9 5,8 5,3 5,0 4,8 3,6 2,9 
2,00 7,3 6,9 6,7 6,5 5,7 5,5 5,3 4,1 3,5 
3,00 8,4 8,0 7,7 7,5 6,5 6,2 6,0 4,6 3,9 

≥ 4,00 9,4 8,8 8,6 8,3 7,2 6,9 6,6 4,8 3,7 

≥ 3,5  
< 4,5 

0,25 3,8 3,4 3,2 3,0 2,3 2,2 2,2 1,7 1,5 
0,50 5,5 5,3 5,1 5,0 4,4 4,2 4,0 2,8 2,2 
0,75 6,5 6,4 6,5 6,5 6,3 5,9 5,6 3,6 2,6 
1,00 7,9 7,6 7,4 7,3 6,7 6,6 6,4 5,3 4,7 
1,50 9,6 9,2 9,0 8,9 8,1 7,9 7,7 6,5 5,9 
2,00 10,3 10,1 10,1 9,9 9,4 9,1 8,9 7,4 6,7 
3,00 11,4 11,3 11,2 11,2 10,7 10,3 10,0 8,0 7,0 

≥ 4,00 12,4 12,2 12,2 12,1 11,5 11,2 10,8 8,6 7,5 

≥ 4,5  
< 5,5 

0,25 4,4 4,0 3,7 3,5 2,7 2,7 2,7 2,6 2,5 
0,50 6,0 6,0 6,0 6,0 5,9 5,7 5,6 4,6 4,2 
0,75 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 
1,00 9,2 9,2 9,1 9,1 9,0 9,0 9,0 8,9 8,8 
1,50 10,6 10,6 10,6 10,6 10,5 10,4 10,4 10,2 10,1 
2,00 11,8 11,8 11,8 11,8 11,6 11,6 11,5 11,1 10,9 
3,00 13,7 13,7 13,6 13,6 13,3 13,1 13,0 11,9 11,3 

≥ 4,00 15,3 15,3 15,2 15,2 14,6 14,2 13,8 11,3 10,0 

≥ 5,5  
< 6,5 

0,25 4,8 4,6 4,5 4,4 4,0 3,9 3,8 3,2 2,9 
0,50 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 
0,75 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 
1,00 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,2 10,1 
1,50 11,9 11,9 11,9 11,9 11,8 11,8 11,8 11,7 11,6 
2,00 12,8 12,8 12,8 12,8 12,7 12,7 12,7 12,6 12,5 
3,00 14,4 14,4 14,4 14,4 14,3 14,3 14,3 14,2 14,1 

≥ 4,00 15,4 15,4 15,3 15,3 15,2 15,1 15,1 14,9 14,8 

≥ 6,5 

0,25 5,1 5,1 5,0 5,0 4,8 4,7 4,7 4,5 4,4 
0,50 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 
0,75 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 
1,00 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,3 10,2 
1,50 12,0 12,0 12,0 12,0 11,9 11,9 11,9 11,8 11,7 
2,00 12,9 12,9 12,9 12,9 12,8 12,8 12,8 12,7 12,6 
3,00 14,5 14,5 14,5 14,5 14,4 14,4 14,4 14,3 14,2 

≥ 4,00 15,4 15,4 15,4 15,4 15,3 15,3 15,3 15,2 15,1 
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Tab. 7. Współczynniki przeliczeniowe Er1 dla pojazdów rekreacyj- 
nych na pojazdy umowne dla wzniesienia ≥ 3 % 

Wznie
sienie 

[%] 

Długość 
wzniesienia 

[mi] 

Natężenie ruchu w analizowanym kierunku Qi/k15 [P/h] 

≤ 100 200 300 400 500 600 700 800 ≥ 900 

≥ 3  
< 3,5 

≤ 0,25 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
> 0,25 ≤ 0,75 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
> 0,75 ≤ 1,75 1,3 1,2 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
> 1,25 ≤ 2,25 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

> 2,25 1,5 1,4 1,3 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

≥ 3,5 
< 4,5 

≤ 0,75 1,3 1,2 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
> 0,75 ≤ 3,50 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

> 3,50 1,5 1,4 1,3 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
≥ 4,5 
< 5,5 

≤ 2,50 1,5 1,4 1,3 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
> 2,50 1,6 1,5 1,4 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

≥ 5,5 
< 6,5 

≤ 0,75 1,5 1,4 1,3 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
> 0,75 ≤ 2,50 1,6 1,5 1,4 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
> 2,50 ≤ 3,50 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0 

> 3,50 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 

≥ 6,5 
≤ 2,50 1,6 1,5 1,4 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

> 2,50 ≤ 3,50 1,6 1,5 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 
> 3,50 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,50 1,4 1,4 1,4 

 
Tab. 8. Współczynniki przeliczeniowe wolno jadących  

pojazdów ciężkich Ecw na długich zjazdach 
Różnica prędkości w ruchu 

swobodnym i prędkości 
wolno jadących samocho-

dów ciężarowych [mi/h] 

Natężenie ruchu w analizowanym kierunku  
Qi/k15 [P/h] 

≤ 100 200 300 400 500 600 700 800 ≥ 900 

≤ 15 4,7 4,1 3,6 3,1 2,6 2,1 1,6 1,0 1,0 
20 9,9 8,7 7,8 6,7 5,8 4,9 4,0 2,7 1,0 
25 15,1 13,5 12,0 10,4 9,0 7,7 6,4 5,1 3,8 
30 22,0 19,8 17,5 15,6 13,1 11,6 9,2 6,1 4,1 
35 29,0 26,0 23,1 20,1 17,3 14,6 11,9 9,2 6,5 

≥ 40 35,9 32,3 28,6 24,9 21,4 18,1 14,7 11,3 7,9 

 

W kroku 4 szacuje się średnią prędkość podróży k
pv . Dla ana-

lizowanego kierunku jest ona określana na podstawie prędkości w ru-
chu swobodnym vswr, obliczeniowego natężenia ruchu i

oblQ  w obu 
kierunkach oraz korekty uwzględniającej procent odcinków bez 
możliwości wyprzedzania vow wg wzoru: 
 
   ow

p
obl

k
oblswr

k
p vQQvv  1100776,0  [mi/h] (6) 

gdzie: 
k
pv  – średnia prędkość podróży w analizowanym kierunku 

[mi/h], 
vswr – prędkość w ruchu swobodnym [mi/h], 

k
oblQ 1  – obliczeniowe natężenie ruchu w analizowanym kie-

runku [so/h], 
p
oblQ 1  – obliczeniowe natężenie ruchu w przeciwnym kierun-

ku [so/h], 
vow – korekta prędkości z uwagi na procent odcinków bez 

możliwości wyprzedzania [mi/h] (tablica 9). 
 

W kroku 5 szacuje się współczynniki dla procentu czasu jazdy 
w kolumnie uk (dotyczy tylko dróg klasy I i II). Algorytm do szacowa-
nia procentu czasu jazdy w kolumnie jest bardzo podobny do tego 
dla średniej prędkości podróży, różnią się tylko współczynniki. 
 

 
2215

2
cs

i
i
obl ffk

Q
Q


  [so/h] (7) 

gdzie: 
i
oblQ 2  – obliczeniowe natężenie ruchu w danym kierunku [so/h], 

Tab. 9. Korekta prędkości vow  z uwagi na ograniczenia możli- 
wości wyprzedzania w analizowanym kierunku 

Natężenie ruchu  
z kierunku przeciwnego 

pk
oblQ ,

1   [so/h] 

Udział odcinków bez możliwości wyprzedzania [%] 

≤ 20 40 60 80 100 

Prędkość w ruchu swobodnym ≥ 65 mi/h 
≤ 100 1,1 2,2 2,8 3,0 3,1 

200 2,2 3,3 3,9 4,0 4,2 
400 1,6 2,3 2,7 2,8 2,9 
600 1,4 1,5 1,7 1,9 2,0 
800 0,7 1,0 1,2 1,4 1,5 

1000 0,6 0,8 1,1 1,1 1,2 
1200 0,6 0,8 0,9 1,0 1,1 
1400 0,6 0,7 0,9 0,9 0,9 

≥ 1600 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 
Prędkość w ruchu swobodnym 60 mi/h 

≤ 100 0,7 1,7 2,5 2,8 2,9 
200 1,9 2,9 3,7 4,0 4,2 
400 1,4 2,0 2,5 2,7 3,9 
600 1,1 1,3 1,6 1,9 2,0 
800 0,6 0,9 1,1 1,3 1,4 

1000 0,6 0,7 0,9 1,1 1,2 
1200 0,5 0,7 0,9 0,9 1,1 
1400 0,5 0,6 0,8 0,8 0,9 

≥ 1600 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 
Prędkość w ruchu swobodnym 55 mi/h 

≤ 100 0,5 1,2 2,2 2,6 2,7 
200 1,5 2,4 3,5 3,9 4,1 
400 1,3 1,9 2,4 2,7 2,8 
600 0,9 1,1 1,6 1,8 1,9 
800 0,5 0,7 1,1 1,2 1,4 

1000 0,5 0,6 0,8 0,9 1,1 
1200 0,5 0,6 0,7 0,9 1,0 
1400 0,5 0,6 0,7 0,7 0,9 

≥ 1600 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 
Prędkość w ruchu swobodnym 50 mi/h 

≤ 100 0,2 0,7 1,9 2,4 2,5 
200 1,2 2,0 3,3 3,9 4,0 
400 1,1 1,6 2,2 2,6 2,7 
600 0,6 0,9 1,4 1,7 1,9 
800 0,4 0,6 0,9 1,2 1,3 

1000 0,4 0,4 0,7 0,9 1,1 
1200 0,4 0,4 0,7 0,8 1,0 
1400 0,4 0,4 0,6 0,7 0,8 

≥ 1600 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 
Prędkość w ruchu swobodnym ≤ 45 mi/h 

≤ 100 0,1 0,4 1,7 2,2 2,4 
200 0,9 1,6 3,1 3,8 4,0 
400 0,9 0,5 2,0 2,5 2,7 
600 0,4 0,3 1,3 1,7 1,8 
800 0,3 0,3 0,8 1,1 1,2 

1000 0,3 0,3 0,6 0,8 1,1 
1200 0,3 0,3 0,6 0,7 1,0 
1400 0,3 0,3 0,6 0,6 0,7 

≥ 1600 0,3 0,3 0,4 0,4 0,6 

 
Qi – godzinowe natężenie ruchu w danym kierunku [P/h], 
i – „k” kierunek analizowany lub „p” kierunek przeciwny, 
k15 – współczynnik nierównomierności ruchu w godzinie [-], 
fs2 – współczynnik korygujący z uwagi na pochylenie po-

dłużne (tablice 10 i 11), 
fc2 – współczynnik wpływu pojazdów ciężkich i rekreacyj-

nych (wzór 8): 
 

 
)1()1(1

1

22
2 


rrcc
c EpEp
f  [-] (8) 

gdzie: 
pc, pr – udziały pojazdów ciężkich (samochodów cięża-

rowych i autobusów) i rekreacyjnych w potoku 
ruchu wyrażone w dziesiętnych [-], 
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Ec2, Er2 – współczynniki przeliczeniowe pojazdów ciężkich 
Ec2 i pojazdów rekreacyjnych Er2 na samochody 
osobowe (tablice 12 i 13). 

 
Podobnie jak w przypadku wyznaczania średniej prędkości po-

dróży, współczynniki przeliczeniowe dla pojazdów ciężkich i rekrea-
cyjnych zależą od nachylenia drogi i zdefiniowane są dla dwóch 
przypadków, dla ogólnego ukształtowania terenu oraz dla wartości 
pochylenia większego lub równego 3 %. 
 

Tab. 10. Współczynnik korygujący fs2 z uwagi na  
ukształtowanie terenu 

Natężenie ruchu w jednym 
kierunku Qi/k15   [P/h] 

Współczynnik korygujący fs2 
Teren płaski i długie zjazdy Teren falisty 

≤ 100 1,00 0,73 
200 1,00 0,80 
300 1,00 0,85 
400 1,00 0,90 
500 1,00 0,96 
600 1,00 0,97 
700 1,00 0,99 
800 1,00 1,00 

≥ 900 1,00 1,00 

 
Tab. 11. Współczynnik korygujący z uwagi na pochylenie  

podłużne fs2 dla pochylenia ≥ 3 % 
Pochy-
lenie 
[%] 

Długość 
pochyle-
nia [mi] 

Natężenie ruchu w analizowanym kierunku Qi/k15 [P/h] 

≤ 100 200 300 400 500 600 700 800 ≥ 900 

≥ 3  
< 3,5 

0,25 1,00 0,99 0,97 0,96 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 
0,50 1,00 0,99 0,98 0,97 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 
0,75 1,00 0,99 0,98 0,97 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 
1,00 1,00 0,99 0,98 0,97 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 
1,50 1,00 0,99 0,98 0,97 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 
2,00 1,00 0,99 0,98 0,98 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 
3,00 1,00 1,00 0,99 0,99 0,97 0,97 0,97 0,96 0,96 

≥ 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0,99 0,97 0,97 

≥ 3,5  
< 4,5 

0,25 1,00 0,99 0,98 0,97 0,94 0,93 0,93 0,92 0,92 
0,50 1,00 1,00 0,99 0,99 0,97 0,97 0,97 0,96 0,95 
0,75 1,00 1,00 0,99 0,99 0,97 0,97 0,97 0,96 0,96 
1,00 1,00 1,00 0,99 0,99 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 
1,50 1,00 1,00 0,99 0,99 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 
2,00 1,00 1,00 0,99 0,99 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 
3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

≥ 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
≥ 4,5  
< 5,5 

0,25 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0,99 0,97 0,97 
≥ 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

≥ 5,5 wszystkie 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 
Tab. 12. Współczynniki przeliczeniowe Ec2, Er2 pojazdów  

ciężkich i rekreacyjnych na pojazdy umowne  
w zależności od ukształtowania terenu 

Typ pojazdu 
Jednokierunkowe natę-

żenie ruchu 
Qi/k15   [P/h] 

Teren płaski Teren falisty 

Pojazdy ciężkie Ec2 

≤ 100 1,1 1,9 
200 1,1 1,8 
300 1,1 1,7 
400 1,1 1,6 
500 1,0 1,4 
600 1,0 1,2 
700 1,0 1,0 
800 1,0 1,0 
≥ 900 1,0 1,0 

Pojazdy rekreacyjne Er2 wszystkie natężenia 1,0 1,0 

 

Tab. 13. Współczynniki przeliczeniowe Ec2, Er2 dla pojazdów cięż- 
kich i rekreacyjnych na pojazdy umowne dla pochylenia ≥ 3 % 

Pochy-
lenie 
[%] 

Długość 
wzniesie-
nia [mi] 

Natężenie ruchu w analizowanym kierunku Qi/k15 [P/h] 

≤ 100 200 300 400 500 600 700 800 ≥ 900 

Przelicznik pojazdów umownych na pojazdy rekreacyjne Ec2 

≥ 3  
< 3,5 

≤ 2,00 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
3,00 1,5 1,3 1,3 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

≥ 4,00 1,6 1,4 1,3 1,3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

≥ 3,5  
< 4,5 

≤ 1,00 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
1,50 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
2,00 1,6 1,3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
3,00 1,8 1,4 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

≥ 4,00 2,1 1,9 1,8 1,7 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

≥ 4,5  
< 5,5 

≤ 1,00 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
1,50 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 
2,00 1,7 1,6 1,6 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 
3,00 2,4 2,2 2,2 2,1 1,9 1,8 1,8 1,7 1,7 

≥ 4,00 3,5 3,1 2,9 2,7 2,1 2,0 2,0 1,8 1,8 

≥ 5,5  
< 6,5 

≤ 0,75 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
1,00 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 
1,50 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 
2,00 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 
3,00 3,4 3,2 3,0 2,9 2,4 2,3 2,3 1,9 1,9 

≥ 4,00 4,5 4,1 3,9 3,7 2,9 2,7 2,6 2,0 2,0 

≥ 6,5 

≤ 0,50 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
0,75 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0 1,0 
1,00 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,4 1,4 
1,50 2,1 2,1 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
2,00 2,9 2,8 2,7 2,7 2,4 2,4 2,3 2,3 2,3 
3,00 4,2 3,9 3,7 3,6 3,0 2,8 2,7 2,2 2,2 

≥ 4,00 5,0 4,6 4,4 4,2 3,3 3,1 2,9 2,7 2,5 

Przelicznik pojazdów umownych na pojazdy rekreacyjne Er2 

wszyst-
kie 

wszystkie 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

 
W kroku 6 szacuje się procent czasu jazdy w kolumnie uk [%] 

(dotyczy tylko dróg klasy I i II). Wartość ta zależy od natężenia ru-
chu w analizowanym kierunku i natężenia z kierunku przeciwnego 
oraz od udziału odcinków bez możliwości wyprzedzania w danym 
kierunku. Dla badanego kierunku określa się go ze wzoru: 
 

 











p
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kk QQ

Q
uuu

22

2  [%] (9) 

gdzie: 
k
ku  – bazowy procent czasu jazdy w kolumnie w analizo-

wanym kierunku [%] (wzór 10), 
ukw – współczynnik korekcyjny uwzględniający procento-

wy udział odcinków bez możliwości wyprzedzania 
[%] (tablica 14), 

k
oblQ 2  – obliczeniowe natężenie ruchu w analizowanym kie-

runku [so/h], 
p
oblQ 2  – obliczeniowe natężenie ruchu w przeciwnym kierun-

ku [so/h]. 
Bazowy procent czasu jazdy w kolumnie w analizowanym kie-

runku k
ku  oblicza się ze wzoru: 

 

   




  

bk
oblQak

k eu 21100  [%] (10) 

gdzie: 
k
oblQ 2  – obliczeniowe natężenie ruchu w analizowanym kie-

runku [so/h], 
a, b – współczynniki (tablica 15). 



I Organizacja i zarządzanie  

 

   

1720 AUTOBUSY 12/2017 
 

Tab. 14. Wartość współczynnika korekcyjnego ukw 
uwzględniającego procentowy udział  

odcinków bez możliwości wyprzedzania 
Natężenie ruchu w prze-

kroju drogi  
p
obl

k
oblobl QQQ 22    [so/h] 

Udział odcinków bez możliwości wyprzedzania [%] 

0 20 40 60 80 100 

Kierunkowy rozkład ruchu 50/50 
≤ 200 9,0 29,2 43,4 49,4 51,0 52,6 
400 16,2 41,0 54,2 61,6 63,8 65,8 
600 15,8 38,2 47,8 53,2 55,2 56,8 
800 15,8 33,8 40,4 44,0 44,8 46,6 
1400 12,8 20,0 23,8 26,2 27,4 28,6 
2000 10,0 13,6 15,8 17,4 18,2 18,8 
2600 5,5 7,7 8,7 9,5 10,1 10,3 
3200 3,3 4,7 5,1 5,5 5,7 6,1 

Kierunkowy rozkład ruchu 60/40 
≤ 200 11,0 30,6 41,0 51,2 52,3 53,5 
400 14,6 36,1 44,8 53,4 55,0 56,3 
600 14,8 36,9 44,0 51,1 52,8 54,6 
800 13,6 28,2 33,4 38,6 39,9 41,3 
1400 11,8 18,9 22,1 25,4 26,4 27,3 
2000 9,1 13,5 15,6 16,0 16,8 17,3 
2600 5,9 7,7 8,6 9,6 10,0 10,2 

Kierunkowy rozkład ruchu 70/30 
≤ 200 9,9 28,1 38,0 47,8 48,5 49,0 
400 10,6 30,3 38,6 46,7 47,7 48,8 
600 10,9 30,9 37,5 43,9 45,4 47,0 
800 10,3 23,6 28,4 33,3 34,5 35,5 
1400 8,0 14,6 17,7 20,8 21,6 22,3 
2000 7,3 9,7 11,7 13,3 14,0 14,5 

Kierunkowy rozkład ruchu 80/20 
≤ 200 8,9 27,1 37,1 47,0 47,4 47,9 
400 6,6 26,1 34,5 42,7 43,5 44,1 
600 4,0 24,5 31,3 38,1 39,1 40,0 
800 3,8 18,5 23,5 28,4 29,1 29,9 
1400 3,5 10,3 13,3 16,3 16,9 32,2 
2000 3,5 7,0 8,5 10,1 10,4 10,7 

Kierunkowy rozkład ruchu 90/10 
≤ 200 4,6 24,1 33,6 43,1 43,4 43,6 
400 0,0 20,2 28,3 36,3 36,7 37,0 
600 -3,1 16,8 23,5 30,1 30,6 31,1 
800 -2,8 10,5 15,2 19,9 20,3 20,8 
1400 -1,2 5,5 8,3 11,0 11,5 11,9 

 
Tab. 15. Wartość współczynników a i b 

Natężenie ruchu z przeciwnego kierun-
ku do analizowanego pk

oblQ ,
2  [so/h] 

Współczynniki równania (10) 

a b 

≤ 200 -0,0014 0,973 
400 -0,0022 0,923 
600 -0,0033 0,870 
700 -0,0045 0,833 
1000 -0,0049 0,829 
1200 -0,0054 0,825 
1400 -0,0058 0,821 

≥ 1600 -0,0062 0,817 

 
Dla dróg klasy III w kroku 7 szacuje się procent podróży w ru-

chu swobodnym PIII, tzn. stosunek prędkości podróży do prędkości 
w ruchu swobodnym na analizowanym odcinku. Algorytmy do wy-
znaczania obu tych wartości zostały przedstawione we wcześniej-
szych krokach. 

 
swr

k
p

III v

v
P   [-] (11) 

gdzie: 
k
pv  – średnia prędkość podróży w analizowanym kierunku 

[mi/h], 
vswr – średnia prędkość w ruchu swobodnym [mi/h]. 

 
Ostatecznie w kroku 8 wyznacza się poziom swobody ruchu 

(PSR) i przepustowość. 

Określenie poziomu swobody ruchu (PSR) 
Poziom swobody ruchu (PSR) wyznacza się na podstawie obli-

czonych parametrów korzystając z wartości progowych podanych 
w tabl. 16 
 

Tab. 16. Kryteria oceny poziomów swobody ruchu (PSR) dla po- 
szczególnych klas dróg dwupasowych, dwukierunkowych 

Poziom 
swobody 

ruchu 
PSR 

I klasa dróg II klasa dróg III klasa dróg 

Średnia pręd-
kość podróży 

    [mi/h] 

Procent cza-
su jazdy w 
kolumnie 

uk  [%] 

Procent czasu  
jazdy w kolum-

nie 
uk  [%] 

Procent podróży  
z prędkością swo-

bodną 
PIII [%] 

A > 55 ≤ 35 ≤ 40 > 91,7 
B > 50 ÷ 55 > 35 ÷ 50 > 40 ÷ 55 > 83,3 ÷ 91,7 
C > 45 ÷ 50 > 50 ÷ 65 > 55 ÷ 70 > 75,0 ÷ 83,3 
D > 40 ÷ 45 > 65 ÷ 80 > 70 ÷ 85 > 66,7 ÷ 75,0 
E ≤ 40 > 80 > 85 ≤ 66,7 

 
Określenie przepustowości 

W warunkach idealnych, przepustowość pasa drogi dwupaso-
wej dwukierunkowej wynosi 1 700 so/h. Aby określić przepustowość 
na podstawie dostępnych danych należy przekształcić wzory: 
 

 
1115

1
cs

i
i
obl ffk

Q
Q


  

2215
2

cs

i
i
obl ffk

Q
Q


  [so/h] (12) 

 
przyjmując współczynnik k15 równy 1,0. Obliczeniowe natężenie ruchu 
wynosi poniżej 1 700 so/h dla określonych warunków ruchu. Prze-
pustowość otrzymujemy mnożąc wartość 1 700 so/h przez współ-
czynniki korekcyjne (mniejsze od 1,0). 
 
 111 1700 cs

k ffC   [so/h] (13) 

 222 1700 cs
k ffC   [so/h] (14) 

gdzie: 
kC1  – przepustowość na analizowanym kierunku 

w określonych warunkach bazujących na 
średniej prędkości podróży [so/h], 

kC2  – przepustowość na przeciwnym kierunku 
w określonych warunkach bazujących na 
procencie czasu jazdy w kolumnie [so/h], 

fs1, fs2, fc1, fc2, – wyznaczone dla właściwego natężenia obli-
czeniowego Qobl. 

 
Na drogach klasy I, przepustowość musi być obliczona dla obu 

składników. Niższa wartość jest odzwierciedleniem rzeczywistej 
przepustowości. 

Dla klasy II obliczana jest tylko przepustowość dla procentu 
czasu jazdy w kolumnie. 

Dla III klasy kluczowy jest wzór obliczany za pomocą współ-
czynników jak dla średniej prędkości podróży. 

2. BADANIA ZAGRANICZNE 

W literaturze zagranicznej jest wiele pozycji poświęconych bada-
niom adaptacyjnych metody HCM jak i poszukiwania wpływu czyn-
ników drogowo-ruchowych na warunki ruchu dróg dwupasowych 
dwukierunkowych. Wykorzystywane są zarówno badania symulacyjne 
jak i empiryczne. Poniżej przedstawiono wybrane badania. 

2.1. Badania symulacyjne 

W literaturze można znaleźć propozycje korekty formuł stoso-
wanych w metodzie HCM oraz wskazanie innych miar oceny wa-

k
pv
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runków ruchu łatwiejszych do zmierzenia na analizowanych odcin-
kach istniejących dróg. 

W publikacji [6] przedstawiono wyniki poszukiwań nowych formuł 
dla średniej prędkości podróży i procentowego czasu jazdy w ko-
lumnie wykorzystując do tego program symulacyjny OTSIM (w HCM 
stosowano program komputerowy TWOPAS). 

Dla średniej prędkości podróży k
pv  wypracowano nową wykład-

niczą zależność: 
 
  b

kswr
k
p Qavv  exp  [km/h] (15) 

gdzie: 
k
pv  – średnia prędkość podróży w analizowanym kierunku 

[km/h], 
vswr – prędkość w ruchu swobodnym [km/h], 

kQ  – natężenie ruchu w analizowanym kierunku [P/h], 
a, b – współczynniki determinowane natężeniem ruchu w prze-

ciwnym kierunku [-] [so/h], 
 

W tablicy 17 przedstawiono wartości współczynników a i b uży-
tych we wzorze (15) uzyskane z analiz regresyjnych. Wszystkie 
współczynniki, które zostały wyznaczone miały bardzo duży współ-
czynnik determinacji (średnia wartość R2 ≈ 0,98). 
 

Tab. 17. Wartość współczynników a i b dla nowej zależności k
pv  

uzyskane z analiz regresyjnych wyników z programu OTSIM 
Natężenie ruchu z przeciwnego kie-

runku do analizowanego Qp [P/h] 
Współczynniki równania (15) 

a b 
100 -0,0006 0,786 
200 -0,0009 0,744 
300 -0,0014 0,714 
400 -0,0019 0,648 
500 -0,0029 0,593 
600 -0,0035 0,571 
800 -0,0053 0,517 

1 000 -0,0072 0,479 
1 200 -0,0077 0,474 
1 400 -0,0089 0,458 
1 600 -0,0104 0,441 
1 700 -0,0113 0,432 

 
W przypadku procentu jazdy w kolumnie uk zależność z metody 

HCM została zachowana a zmieniły się tylko współczynniki a i b, 
które przedstawiono w tab. 18. Wszystkie współczynniki, które zo-
stały wyznaczone miały bardzo duży współczynnik determinacji 
(średnia wartość R2 ≈ 0,99). 
 

Tab. 18. Wartość współczynników a i b dla zależności uk uzyskane 
z analiz regresyjnych wyników z programu OTSIM 

Natężenie ruchu z przeciwnego kie-
runku do analizowanego Qp [P/h] 

Współczynniki równania (15) 
a b 

100 -0,00066 1,083 
200 -0,00116 1,012 
300 -0,00209 0,936 
400 -0,0027 0,909 
500 -0,0039 0,863 
600 -0,0052 0,828 
800 -0,0088 0,764 

1 000 -0,0108 0,746 
1 200 -0,0123 0,737 
1 400 -0,0123 0,751 
1 600 -0,0123 0,764 
1 700 -0,01365 0,754 

 

Jednym z czynników, które mogą być dodatkowo uwzględniane 
w dostosowywaniu k

pv  i uk do warunków rzeczywistych, jest odchy-

lenie standardowe prędkości w ruchu swobodnym. Czynnik ten mo-
że odgrywać ważną rolę w efektywności ruchu dwukierunkowego 
i można go uzyskać wykorzystując urządzenia do pomiaru prędko-
ści takie jak podwójne pętle lub radar. Autorzy wykorzystali następu-
jącą formułę na popyt wyprzedzania: 
 

 
2

25.0
v

Q
P k


  [pożądane wyprzedzenia/km/h] (16) 

gdzie:  
P – popyt na wyprzedzanie [pożądane wyprzedzenia/ 

km/h], 
Qk – natężenie ruchu w analizowanym kierunku [P/h], 
v – średnia prędkość w ruchu swobodnym [km/h], 
 – odchylenie standardowe rozkładu prędkości w ru-

chu swobodnym [km/h]. 
 

Wzór (16) odzwierciedla górną granicę popytu na wyprzedza-
nie w potoku ruchu. Należy oczekiwać, że rzeczywisty popyt na wy-
przedzanie powinien być niższy od tej wartości. Bazując na tej za-
leżności popyt na wyprzedzanie rośnie wraz ze wzrostem odchyle-
nia standardowego prędkości w ruchu swobodnym. Można przy-
puszczać, że przy wyższej zmienności tej prędkości zwiększa się 
„stosunek dogonień” poprzedniego pojazdu. Ponieważ możliwość 
wyprzedzania jest ograniczana przez natężenie ruchu przeciwbież-
nego lub geometrię drogi − prowadzi to do zwiększenia uk i zmniej-
szenie k

pv . 

Aby uwzględnić efekt odchylenia standardowego prędkości 
w ruchu swobodnym, jako współczynnika korygującego w szacowaniu 

k
pv  i uk, została przeprowadzona symulacja z wykorzystaniem pro-

gramu OTSIM dla czterech poziomów wielkości natężenia ruchu 
w analizowanym kierunku: 100, 500, 1 000, 1 500 P/h i trzech pozio-
mów zmienności prędkości w ruchu swobodnym, reprezentowanych 
przez współczynnik zmienności (εv) równy 0,10, 0,12 i 0,14. Założono, 
że stan bazowy odpowiada εv = 0,12 a współczynniki korekcyjne są 
wymagane dla εv = 0,10 i εv = 0,14. Zaktualizowana forma wzoru (15), 
który obejmuje również efekt współczynnika zmienności εv ma nastę-
pującą postać: 
 
   v

b
kswr

k
p fQavv  exp  [km/h] (17) 

gdzie: 
fεv – współczynnik korygujący k

pv  dla współczynnika zmien-
ności prędkości w ruchu swobodnym. 

 
Analizy pokazały, że wpływ εv na zmniejszenie k

pv  jest bardziej 

istotny przy większych natężeniach ruchu, gdy średnia prędkość 
zbliża się do prędkości pojazdów wolniejszych w strumieniu ruchu 
i możliwości wyprzedzania są ograniczone. Tabela 19 zawiera wy-
magane współczynniki korygujące dla εv = 0,10 i εv = 0,14. Ujemne 
wartości dla fεv, odpowiadające εv = 0,14, potwierdzają fakt, że 
wzrost odchylenia standardowego prędkości skutkuje niższą warto-
ścią k

pv . 

Podobną analizę przeprowadzono dla uk a zaktualizowana za-
leżność uwzględniająca efekt współczynnika zmienności εv ma na-
stępującą postać: 
 
    u

b
kk fQau  exp1100  [km/h] (18) 

gdzie:  
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fεu – współczynnik korygujący uk dla współczynnika zmien-
ności prędkości w ruchu swobodnym. 

 
Tab. 19. Wartości współczynników zmienności prędkości w ruchu 

swobodnym fεv dla skorygowanej zależności k
pv  

Natężenie ruchu z przeciw-
nego kierunku do analizo-

wanego Qp [P/h] 

Natężenie ruchu na kierun-
ku analizowanym Qk [P/h] 

fεv 
(εv = 0,10) 

fεv 
(εv = 0,14) 

100 

100 0,5 -1,1 
500 2,1 -3,9 

1 000 3,0 -5,6 
1 500 3,6 -6,4 

500 

100 0,8 -1,9 
500 2,7 -4,8 

1 000 3,7 -6,2 
1 500 3,8 -6,7 

1 000 

100 1,6 -2,8 
500 2,9 -5,8 

1 000 3,7 -6,6 
1 500 4,1 -6,9 

1 500 

100 1,5 -3,2 
500 3,5 -6,6 

1 000 4,2 -7,2 
1 500 4,3 -7,3 

 
Jak pokazały analizy, działanie εv zwiększa wartość uk. Odpo-

wiednie współczynniki korygujące dla εv = 0,10 i εv = 0,14 są przed-
stawione w tabeli 20. Jak oczekiwano, większa wartość korekcji jest 
konieczna dla większych natężeń ruchu z kierunku przeciwnego 
i większego współczynnika zmienności prędkości w ruchu swobod-
nym. Ujemne wartości fεu, odpowiadających εv = 0,10, potwierdzają 
fakt, że zmniejszenie współczynnika zmienności prędkości w ruchu 
swobodnym skutkuje niższą wartością uk. 
 

Tab. 20. Wartości współczynników zmienności prędkości w ruchu 
swobodnym fεv dla skorygowanej zależności uk 

Natężenie ruchu z przeciw-
nego kierunku do analizo-

wanego Qp [P/h] 

Natężenie ruchu na kierun-
ku analizowanym Qk [P/h] 

fεu 
(εv = 0,10) 

fεu 
(εv = 0,14) 

100 

100 0 1 
500 -2 3 

1 000 -1 3 
1 500 -1 2 

500 

100 -1 3 
500 -3 5 

1 000 -2 3 
1 500 0 0 

1 000 

100 -3 5 
500 -3 6 

1 000 -1 2 
1 500 0 0 

1 500 

100 -3 6 
500 -4 7 

1 000 -2 3 
1 500 0 0 

2.2. Badania empiryczne 

Wiele krajów stosuje metodę HCM pomimo tego, że uzyskiwa-
ne z niej wyniki nie zawsze przystają do obserwowanych przepu-
stowości oraz rzeczywistych warunków ruchu obserwowanych na 
drogach w tych krajach (m.in. w Polsce). Potrzeby adaptacji tej me-
tody do warunków lokalnych wymuszają prowadzenie własnych ba-
dań wpływu różnych czynników ruchowo-drogowych na przepusto-
wość drogi dwupasowej dwukierunkowej. 

Zależność pomiędzy przepustowością drogi dwupasowej dwu-
kierunkowej a jej szerokością uzyskana z badań empirycznych w In-
diach jest następująca [7]: 
 
 wwC  4,8576,222184 2  [E/h] (19) 

gdzie:  
C – przepustowość drogi dwupasowej dwukierunkowej w [E/h], 
w – całkowita szerokość drogi w [m]. 

 
Zależność (18) została uzyskana z pomiarów na drogach o sze-

rokości w zakresie od 5,5 m do 8,8 m. Autorzy podali też, że spadek 
podłużny też wpływa na przepustowość – i tak przepustowość male-
je o 2,61 % dla każdego procenta wzniesienia a rośnie o 3,09 % dla 
każdego procenta spadku. 

W publikacji [8] przedstawiono wyniki badań empirycznych dla 
zespołu odcinek prosty – łuk poziomy w Egipcie, których głównym 
celem było zbadanie wpływu szerokości drogi oraz promienia łuku 
poziomego na przepustowość tych elementów drogi. Opracowano 
kilka modeli wpływu parametrów geometrycznych drogi na jej prze-
pustowość. Dla odcinka prostego przepustowość jest wprost pro-
porcjonalna do szerokości pasa ruchu, szerokości pobocza wolnego 
od przeszkód i długości odcinka. Dla łuków poziomych przepustowość 
jest wprost proporcjonalna do promienia łuku poziomego i szerokości 
pasa ruchu. Poszukiwano też najlepszego modelu opisującego zależ-
ność pomiędzy charakterystyką geometryczną drogi a procentem 
spadku przepustowości (percentage of capacity loss) na łuku po-
ziomym. Spadek przepustowości na łuku poziomym za prostym od-
cinkiem drogi jest odwrotnie proporcjonalny do promienia łuku. Ba-
dania pozwoliły wypracować następujące modele: 
 dla odcinka prostego 
 
 wC  695,58530,882  [so/h] (20) 
 
 plwpwC  17,011,12910,31353.295  [so/h] (21) 

 
 dla łuku poziomego: 
 
 RC  1,117,540  [so/h] (22) 
 
 plRC  1,39189,01,718  [so/h] (23) 

 
Procentowy spadek przepustowości pomiędzy odcinkiem pro-

stym i łukiem: 
 
 RdC  0633,081,37  [%] (24) 
gdzie: 

w – szerokość pasa ruchu [m], 
wp – szerokość pobocza wolnego od przeszkód [m], 
lp – długość odcinka prostego [m], 
R – promień łuku [m]. 

 
Również w publikacji [9] przedstawiono wyniki podobnych ba-

dań empirycznych dla zespołu prosta – łuk poziomy na poligonach 
w Egipcie w celu zbadania wpływu szerokości drogi oraz promienia 
łuku poziomego na przepustowość odcinka prostego i łuku pozio-
mego oraz spadku przepustowości (tzn. różnicy pomiędzy przepu-
stowością odcinka prostego i przepustowością łuku poziomego). 
Wyznaczono również wartości współczynników przeliczeniowych 
różnych rodzajów pojazdów. Badania potwierdziły wpływ szerokości 
drogi zarówno na przepustowość, jak i współczynniki przeliczeniowe. 
Badania objęły szeroki zakres promieni łuków poziomych a badania 
odbywały się na drogach klasy I (według HCM) przy różnych cechach 
geometrycznych i dużych natężeniach ruchu. Długość wszystkich 
odcinków objętych badaniami to prawie 250 km z ograniczeniem 
prędkości do 80 km/h dla samochodów osobowych i 60 km/h dla 
samochodów ciężarowych. Droga została zaklasyfikowana do kla-
sy I bowiem była przeznaczona do podróży długodystansowych 
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przy stosunkowo dużych prędkościach. Badania przeprowadzono 
na 6 poligonach obejmujących odcinek prosty i następujący po nim 
łuk poziomy zlokalizowanych w terenie płaskim dla wyeliminowania 
wpływu spadków podłużnych na wyniki badań. 

Charakterystyki ruchowe i pojazdów objęły: natężenia ruchu, 
klasyfikację pojazdów i prędkość pojazdów. Dane ruchowe były 
zbierane dla obu kierunków w środkach odcinka prostego i łuku po-
ziomego. 

W badaniach wyróżniono 6 typów pojazdów: 
a) motocykle (MC), 
b) samochody osobowe (PC), 
c) samochody marki Toyota przewożące ludzi w dziennym trans-

porcie (MB), 
d) mini-ciężarówki, mini-autobusy i wszystkie pozostałe lekkie sa-

mochody komercyjne (LGV), 
e) pojedyncze samochody ciężarowe, maszyny budowlane, samo-

chody ciężarowe z przyczepami oraz wszystkie pozostałe cięż-
kie pojazdy (HGV), 

f) wszystkie typy autobusów (Bus). 
Dane ruchowe były zbierane podczas dni roboczych, dobrej 

pogodzie i suchej nawierzchni. Natężenie ruchu było mierzone dla 
obu kierunków ruchu przez 5 godzin w środku odcinka prostego i łu-
ku poziomego. Pomiary były wykonywane dla 5-min. interwałów 
a następnie wyniki były mnożone przez 12 aby otrzymać natężenie 
godzinowe. Dodatkowo na odcinkach bazowych o długości 75 m 
zlokalizowanych na odcinku prostym i łuku poziomym mierzono 
prędkości dla wyróżnionych typów pojazdów. Dla każdego typu po-
jazdów obliczano średni czas przejazdu bazy a następnie obliczano 
prędkość średnią. 

Estymacja wartości współczynników przeliczeniowych  
na pojazdy umowne 

Wartości współczynników przeliczeniowych, wyznaczonych z wy-
korzystaniem metody podanej w [10], dla pięciu typów pojazdów: 
MC, MB, LGV, HGV i Bus zmieniały się odpowiednio od 0,18 do 
0,21, 1,21 do 1,29, 2,10 do 2,52, 6,15 do 6,71 i 4,29 do 4,79. Tabli-
ca 21 pokazuje opracowane modele dla zależności wartości współ-
czynników przeliczeniowych (E) od szerokości drogi na odcinku 
prostym (wp) i łuku poziomym (wł) dla pięciu typów pojazdów. 
 

Tab. 21. Zależności współczynników przeliczeniowych (E) od  
szerokości drogi na odcinku prostym (wp) i łuku  

poziomym (wł) dla pięciu typów pojazdów 
Typ odcinka 

drogi 
Rodzaj po-

jazdu 
Model wynikowy R2 

Odcinek  
prosty 

HGV         E = 0,201·wp  + 4,74 0,89 
Bus E = 0,071·wp  + 4,14 0,92 
LGV E = 0,135·wp  + 1,13 0,89 

Mikrobus E = 0,035·wp  + 0,96 0,84 
MC E = 0,008·wp + 0,27 0,25 

Łuk  
poziomy 

HGV E = 0,345·wł + 3,51 0,90 
Bus E = 0,159·wł + 3,08 0,94 
LGV E = 0,186·wł + 0,76 0,84 

Mikrobus E = 0,017·wł + 1,08 0,63 
MC E = 0,011·wł + 0,10 0,86 

wp – szerokość jezdni na odcinku prostym 
wł – szerokość jezdni na łuku poziomym 

 
Jak wynika z zależności w tab. 21 współczynniki przeliczenio-

we dla różnych rodzajów pojazdów rosną liniowo ze wzrostem sze-
rokości drogi zarówno na odcinku prostym, jak i na łuku poziomym. 

Estymacja przepustowości 

Do obliczenia przepustowości była wykorzystana metoda bazu-
jąca na pomierzonych natężeniach ruchu, gęstości ruchu i prędko-

ści. Bazuje ona na ekstrapolacji z fundamentalnego diagramu, który 
reprezentuje zależność pomiędzy natężeniem ruchu i gęstością ru-
chu. Metoda ta była zastosowana ze względu na swe zalety − funk-
cja kwadratowa była poszukiwana dla opisania najlepszej zależno-
ści pomiędzy natężeniem a gęstością. Ponieważ badanie dotyczyło 
wpływu parametrów geometrycznych na przepustowość i jej spa-
dek, konieczne było zbieranie danych w warunkach ruchu zbliżo-
nych do przepustowości. Funkcja kwadratowa opisująca zależność 
natężenie-gęstość była kalibrowana i współczynniki modelu dla od-
cinka prostego i łuku poziomego były obliczane z wykorzystaniem 
programu komputerowego SPSS v20. Dodatkowo krytyczna gę-
stość była estymowana przy zróżnicowanych natężeniach ruchu (q) 
względem gęstości (k). Za wartość przepustowości przyjmowano 
natężenie ruchu dla gęstości krytycznej. 

Uzyskane wartości przepustowości pokazują, że przepusto-
wość dla wszystkich poligonów nie osiągnęła wartości podanej w me-
todzie HCM (3 200 so/h dla obu kierunków w warunkach idealnych). 
Można jednak przeczytać w metodzie HCM [4, 5]: „warunki przepu-
stowości jednak rzadko są obserwowane z wyjątkiem krótkich od-
cinków”. Ponieważ warunki ruchu pogarszają się przy stosunkowo 
niskich natężeniach ruchu wiele dróg dwupasowych dwukierunko-
wych jest modernizowanych zanim zapotrzebowanie osiągnie prze-
pustowość. 

Wpływ cech geometrycznych drogi na przepustowość 

Analizy regresji i korelacji zostały wykorzystane do wypraco-
wania modelu wpływu geometrycznych cech drogi na przepusto-
wość odcinków prostych i łuków poziomych. Dla odcinków prostych 
przepustowość jest proporcjonalna do szerokości drogi wp. W rezul-
tacie opracowany model jest następujący: 
 
 2,177246,49335,257 2  ppp wwC  [so/h] (25) 
 R2 = 0,98 
gdzie: 

Cp – przepustowość odcinka prostego [so/h], 
wp – szerokość jezdni dla odcinka prostego [m] (zakres od 

7,10 do 8,90 m). 
 

Dla łuków poziomych okazało się, że przepustowość jest pro-
porcjonalna do promienia łuku poziomego R i szerokości drogi na 
łuku poziomym wł. Analizowane były trzy modele (dwa modele z po-
jedynczą zmienną i jeden model z wieloma zmiennymi) i ostatecznie 
wybrano następujący najlepszy model: 
 
 73,110741,4003,0 2  RRC ł  [so/h] (26) 
 R2 = 0,96 
gdzie: 

Cł – przepustowość łuku poziomego [so/h], 
R – szerokość jezdni dla łuku poziomego [m] 

 
Po dodaniu szerokości drogi model na przepustowość łuku po-

ziomego jest następujący: 
 
 138741,38714,1  łł wRC  [so/h] (27) 
 R2 = 0,93 
gdzie: 

wp – szerokość jezdni na łuku poziomym [m] (zakres od 
7,45 do 9,17 m). 

Wpływ cech geometrycznych drogi na spadek przepustowości 

Spadek przepustowości dC jest odwrotnie proporcjonalny do 
promienia łuku poziomego R i szerokości jezdni na łuku poziomym wł. 
Najlepszy model z pojedynczą zmienną reprezentujący zależność 
spadku przepustowości i promienia łuku poziomego ma postać: 
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 RdC  038,031,34  [%] (28) 
 R2 = 0,94 
 

Model ma logiczne wytłumaczenie wpływu promienia łuku po-
ziomego na procentowy spadek przepustowości. Znak minus ozna-
cza, że jak wzrasta promień łuku poziomego, procentowy spadek 
przepustowości między odcinkiem prostym a łukiem poziomym ma-
leje. Innymi słowy, kierowcy mają tendencję do jazdy z większymi 
prędkościami, jak zwiększa się promień łuku poziomego. Zatem 
procentowy spadek przepustowości maleje. Z modelu wynika, że na 
łuku poziomym o promieniu większym niż 900 m, nie ma spadku 
przepustowości między odcinkiem prostym a łukiem. 

Szerokość jezdni została dodana jako zmienna objaśniająca 
i powstał następujący model reprezentujący związek pomiędzy ce-
chami geometrycznymi obejmującymi promień łuku poziomego R 
i szerokość jezdni na łuku poziomym wł a procentowym spadkiem 
przepustowości między odcinkiem prostym a łukiem poziomym: 
 łwRdC  97,3029,064,63  [%] (29) 
 R2 = 0,94 

PODSUMOWANIE 

Badacze w różnych krajach zwracają uwagę na praktyczną po-
trzebę korzystania z metody obliczania przepustowości i oceny wa-
runków ruchu dla dróg dwupasowych dwukierunkowych. Jest ona 
potrzebna dla planowania, projektowania, utrzymania, odbudowy 
i eksploatacji tych dróg. Również decyzje o rozbudowie dróg (doda-
nie pasów ruchu do wyprzedzania lub zwiększenie przekroju po-
przecznego), które są bardzo kosztowne (pokrywane głównie z fun-
duszy publicznych) wymagają przeprowadzenia analiz przepusto-
wości. Przy braku własnych metod korzysta się z metod zagranicz-
nych, głównie z metody HCM. Wymaga one jednak dostosowania 
(adaptacji) do warunków lokalnych, co wynika z: 
– innych parametrów geometrycznych dróg, stanu nawierzchni 

i warunków klimatycznych, 
– innej struktury rodzajowej ruchu (np. w metodzie HCM uwzględ-

nia się pojazdy rekreacyjne, które w innych krajach praktycznie 
nie występują lub nie mają wpływu na parametry potoku ruchu), 

– różnej populacji kierowców – różniących się doświadczeniem 
oraz cechami psycho-fizycznymi. 
Odnosi się wrażenie, że badania empiryczne prowadzi się czę-

ściej w krajach mniej rozwiniętych gospodarczo. Natomiast w kra-
jach rozwiniętych gospodarczo i o wysokim wskaźniku motoryzacji 
zdecydowanie przeważają badania symulacyjne z wykorzystaniem 
wielu programów komputerowych (np. TWOPAS, OTSIM, CORSIM, 
TRARR, ROADSIM, TWOSIM, HUTSIM czy SIMLA). Również me-
toda HCM została opracowana bazując w znacznej mierze na ba-
daniach symulacyjnych. 

Podkreśla się znaczenie badań empirycznych w ustalaniu pod-
stawowych zależności pomiędzy parametrami ruchu przy różnych 
kombinacjach wartości cech drogi i ruchu oraz lokalnych czynników 
wpływu. Istotną rolę w procesie weryfikacji, kalibracji i walidacji metod 
obliczeniowych odgrywają matematyczne modele ruchu. Zwraca się 
również uwagę na towarzyszące badaniom zagrożenia związane 
z różnego rodzaju ograniczeniami pomiarów terenowych (dostępne 
poligony i ich cechy, techniki pomiarowe, reakcje „śledzonych” kie-
rowców itp.), jak również uproszczeniami modeli matematycznych. 
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Impact of traffic-road factors on two-way two-lane highway 
capacity – foreign experience 

The article discusses the most commonly used method for 
estimating traffic performance and capacity of two-way two-
lane highway ie. the last version of the US Highway Capacity 
Manual – HCM-6. In many countries of the world without 
their own method, designers used to this method for analyz-
ing the road network capacity, despite the fact that it was 
based on the results of empirical and simulation research 
typical for US vehicles and behaviors. The selected descrip-
tions about others foreign research were also presented in 
the paper. They concern the adjustment of the coefficients 
used in the method and the study of the influence of road-
traffic factors on traffic performance. In Poland, a consorti-
um of several universities (Cracow, Warsaw and Gdansk 
University of Technology) is developing a new method of es-
timating traffic performance and capacity of two-way two-
lane highway. 
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