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Charakterystyka warunków eksploatacji wybranej kategorii 
pojazdów w ruchu miejskim, pozamiejskim i autostradowym
Krzysztof Brzozowski, Agnieszka Grabara

W pracy przedstawiono charakterystykę warunków eksploatacji wybranej kategorii samochodów osobowych opracowaną na 
podstawie badań drogowych. Badania przeprowadzono w warunkach rzeczywistego ruchu na drogach miejskich, pozamiejskich 
oraz na autostradzie. W trakcie jazdy rejestrowano chwilową prędkość ruchu samochodu poprzez odczyt z systemu OBD z często-
tliwością 1 Hz. Po przeprowadzeniu wstępnej analizy zarejestrowanych przebiegów prędkości obliczono chwilowe przyspieszenia 
i opóźnienia w ramach każdego ze zrealizowanych przejazdów. Następnie w celu scharakteryzowania warunków eksploatacji 
zastosowano macierze dyskretnych klas stanów ruchu. Każda  z dyskretnych klas stanów ruchu obejmuje ustalony przedział chwi-
lowych wartości prędkości oraz przyspieszenia pojazdu.
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Wstęp
Podstawowym warunkiem wiarygodności wyników analiz 
prowadzonych w ramach prac dotyczących oceny oddziały-
wania transportu drogowego na środowisko jest znajomość 
rzeczywistych charakterystyk warunków eksploatacji pojaz-
dów [1]. Warunki te mogą się znacznie różnić dla poszcze-
gólnych kategorii pojazdów uczestniczących w ruchu. Klasy-
fi kację pojazdów do odpowiednich kategorii przeprowadza 
się przede wszystkim ze względu na: przeznaczenie pojazdu 
(osobowy, dostawczy, autobus itp.), umowną wielkość pojaz-
du lub silnika (dla pojazdów osobowych jest ona określana 
objętością skokową silnika, dla pojazdów ciężarowych – 
masą pojazdu), rodzaj silnika oraz poziom techniczny pojaz-
du odzwierciedlający jego właściwości ekologiczne [2]. 

Przebiegi prędkości jazdy realizowane przez pojazdy po-
szczególnych kategorii w znacznym stopniu determinują 
emisję związków szkodliwych spalin [3]. Tym samym infor-
macja o parametrach charakteryzujących warunki eksplo-
atacji stanowi niezbędne dane wejściowe do modeli emisji 
wykorzystywanych w zadaniach oceny stopnia oddziaływa-
nia transportu na jakość powietrza atmosferycznego. Modele 
emisji związków szkodliwych spalin charakteryzują się przy 
tym zróżnicowanym stopniem szczegółowości, determinu-
jącym skalę przestrzenno-czasową ich zastosowań. Stopień 
szczegółowości modelu odpowiada wprost liczbie niezbęd-
nych danych wejściowych charakteryzujących warunki eks-
ploatacji [4]. 

Ogólnie rzecz ujmując, dla danej kategorii pojazdów emi-
sję związków szkodliwych spalin w warunkach ruchu dro-
gowego można powiązać z parametrem makroskopowym 
ruchu jakim jest średnia prędkość, co prowadzi do modelu 
średniej emisji drogowej, lub rozpatrywać z uwzględnieniem 
informacji o częstości występowania poszczególnych stanów 
ruchu. W tym drugim przypadku niezbędne jest wcześniej-
sze opracowanie odpowiednich charakterystyk warunków 
eksploatacji. Charakterystyki tego typu przedstawiają czę-
stość występowania poszczególnych dyskretnych stanów 
ruchu co stanowi odzwierciedlenie zmienności parametrów 
mikroskopowych opisujących ruch pojazdów należących do 
rozpatrywanej kategorii [5]. Parametrami mikroskopowymi 

są przede wszystkim chwilowa prędkość i przyspieszenie. Ze 
względu na to, że dynamika zmian parametrów mikroskopo-
wych zdeterminowana jest poprzez warunki ruchu (miejski, 
pozamiejski, autostradowy) zasadnym jest opracowywanie 
charakterystyk warunków eksploatacji z osobna dla każdego 
typu warunków ruchu.

1. Opis badań
Rozpatrywane w pracy wyniki badań drogowych zareje-
strowane zostały w trakcie rzeczywistego ruchu drogowego 
z wykorzystaniem samochodów osobowych, które zarówno 
ze względu na właściwości ekologiczne jak i przeznaczenie 
pojazdu można przypisać do pojedynczej kategorii skumu-
lowanej. Pojazdy, w których zainstalowano urządzenie reje-
strujące to samochody osobowe segmentu handlowego B 
o pojemności skokowej do 1,4 dm3 z silnikami spełniający-
mi normę emisji spalin EURO 5. W badaniach wykorzystano 
cztery różne pojazdy i kilku kierowców. Rejestrację chwilowej 
prędkości pojazdu przeprowadzono z zastosowaniem urzą-
dzenia odczytującego dane z systemu OBD pojazdu. Do re-
alizacji odczytu zastosowano urządzenie diagnostyczne OBD 
Log wyprodukowane przez TEXA S.p.A. Odczyt aktualnej 
prędkości realizowano z interwałem jednej sekundy. W ra-
mach badań drogowych zarejestrowano szereg przejazdów 
realizowanych na trasach miejskich (M), pozamiejskich (PM) 
oraz na autostradzie (A). Charakterystykę zakresu przeprowa-
dzonych badań drogowych przedstawiono w tabeli 1.

Tab. 1. Ogólna charakterystyka zakresu przeprowadzonych badań 

Pojazd

Liczba serii 
pomiarowych

Przebieg [km] Czas przejazdu [h]

M PM A razem M PM A razem M PM A razem

I 9 7 6 22 310 509 1174 1993 8,0 8,2 10,7 26,9

II 6 1 4 11 140 239 602 981 8,0 3,7 6,0 17,7

III 5 1 - 6 137 8 - 145 3,8 0,2 - 4,0

IV 7 - - 7 305 - - 305 3,6 - - 3,6

razem 27 9 10 46 892 756 1776 3424 23,4 12,1 16,7 52,2

Źródło: opracowanie własne



eksploatacja i testy

42 AUTOBUSY 5 /2014

Zarejestrowane przebiegi prędkości analizowano następ-
nie w trzech oddzielnych grupach obejmujących  odpowied-
nio warunki ruchu miejskiego, pozamiejskiego i autostrado-
wego. W ramach każdego z zarejestrowanych przebiegów 
obliczono chwilowe przyspieszenie z zastosowaniem odpo-
wiednich różnic skończonych II rzędu. 

W kolejnym etapie wyznaczono maksymalne wartości 
przyspieszeń i opóźnień w ramach każdej z trzech grup da-
nych reprezentujących poszczególne rodzaje ruchu. Wiel-
kości te, wraz z zarejestrowanymi wartościami maksymalnej 
prędkości, umożliwiają określenie liczby dyskretnych stanów 
ruchu, w ramach których analizowana jest charakterystyka 
warunków eksploatacji . Dodatkowo obliczono często wyko-
rzystywany do opisu warunków ruchu wskaźnik charaktery-
zujący dynamikę ruchu w postaci względnego przyspiesze-
nia (RPA – ang. Relative Positive Acceleration) [6]: 

 (1)

 

gdzie:
x – całkowita droga przebyta w ramach rozpatrywanego ro-
dzaju ruchu, 
a+

i – przyspieszenie  pojazdu w chwili ti,
vi – prędkość pojazdu w chwili ti,
τ – całkowity czas ruchu w ramach rozpatrywanego rodzaju 
ruchu.  

Zestawienie zarejestrowanych oraz obliczonych parame-
trów charakteryzujących dynamikę ruchu zamieszczono 
w tabeli 2. Nadkreślenia nad poszczególnymi symbolami 
oznaczają wartości średnie.

Na podstawie analizy danych przedstawionych w tabeli 2 
można zauważyć, że nie jest możliwe jednoznaczne określe-
nie charakteru ruchu drogowego wyłącznie w oparciu o zna-
jomość maksymalnych wartości takich wielkości jak prędkość 
czy przyspieszenie. W celu kwalifi kacji warunków ruchu ko-
nieczne jest wyznaczanie nie tylko wartości uśrednionych 
parametrów mikroskopowych ale również co najmniej jed-
nej spośród innych miar powszechnie wykorzystywanych do 
oceny dynamiki ruchu [7].

2. Charakterystyki warunków eksploatacji dla rozważanych 
rodzajów ruchu
Znajomość wielkości charakteryzujących dynamikę ruchu ze-
stawionych w tabeli 2 warunkuje rozpoczęcie prac zmierzają-
cych do określenia macierzy dyskretnych stanów ruchu.  Za-
kres reprezentowanych w macierzach prędkości chwilowych 
i przyspieszeń przyjęto odpowiednio jako v0, 150  km/h 
oraz a-2,3 ,2,3 m/s2. W ramach każdej z trzech grup od-
powiadających poszczególnym rodzajom ruchu przeana-
lizowano stopień wypełnienia macierzy w zależności od 
przyjmowanych przedziałów przyspieszenia i prędkości repre-
zentowanego przez pojedynczy element macierzy. Poprzez 
stopień wypełnienia rozumie się tutaj procentowy udział 
w ogólnej liczbie elementów macierzy tych elementów, dla 
których w dowolnym z przebiegów należących do analizo-
wanej grupy zarejestrowano warunki ruchu reprezentowane 
przez te elementy. Postępowanie to umożliwiło przyjęcie dla 
wszystkich rodzajów ruchu jednego wspólnego podziału na 
dyskretne stany ruchu, tworzącego macierz,  w ramach której 
opracowano i porównano charakterystyki eksploatacji.  Tabe-

la 3 oraz tabela 4 przedstawia zależność stopnia wypełnienia 
tworzonych macierzy dyskretnych stanów ruchu odpowied-
nio ze względu na przyjmowany dla pojedynczego elementu 
macierzy zakres prędkości v i przyspieszeń a.

Na podstawie przeprowadzonych analiz uzyskiwanego 
stopnia wypełniania macierzy w odniesieniu do  oczekiwanej 
szczegółowości podziału na dyskretne stany ruchu, w celu 
wyznaczenia charakterystyk warunków eksploatacji przyjęto, 
że pojedyncza dyskretna klasa ruchu reprezentować będzie 
odpowiednio zakres prędkości v = 10 km/h i zakres przy-
spieszenia a = 0,2 m/s2. Umożliwiło to opracowanie macie-
rzy częstości występowania poszczególnych stanów ruchu 
w odniesieniu do warunków ruchu miejskiego, pozamiejskie-
go i autostradowego. Uzyskane charakterystyki warunków 
eksploatacji przedstawiono na rys. 1-3. 

Uzyskane w wyniku przeprowadzonych badań macierze 
częstości umożliwiają zdefi niowanie dla pojazdów analizo-
wanej kategorii uśrednionych dystansów pokonywanych 
w ramach określonego typu dyskretnych warunków ruchu. 
Charakterystyki przedstawione  w pracy stanowią zatem źró-
dło danych w zagadnieniach bilansowania emisji związków 
szkodliwych spalin, umożliwiając wiarygodne bilansowanie 
emisji w poszczególnych skalach przestrzennych [1].

Tab. 3. Stopień wypełnienia macierzy dyskretnych stanów ruchu 
w zależności od zakresu prędkości obejmowanego przez pojedynczy 
element, jeżeli Δa = 0,2 m/s2 

Δv 
dla pojedynczego elementu 

M PM A

5 km/h 71,9% 70,4% 75,7%

10 km/h 75,1% 73,9% 79,4%

15 km/h 77,4% 75,7% 81,3%

20 km/h 83,2% 83,9% 85,7%

Źródło: opracowanie własne

Tab. 4. Stopień wypełnienia macierzy dyskretnych stanów ruchu 
w zależności od zakresu przyspieszenia obejmowanego przez poje-
dynczy element jeżeli Δv = 10 km/h 

Δa 
dla pojedynczego elementu 

M PM A

0,1 m/s2 53,2% 52,1% 55,8%

0,2 m/s2 75,1% 73,9% 79,4%

0,3 m/s2 77,3% 77,3% 83,6%

0,4 m/s2 79,4% 80,6% 86,7%

0,5 m/s2 78,5% 80,0% 86,7%

Źródło: opracowanie własne

Tab. 2. Wartości parametrów charakteryzujących dynamikę ruchu 
w odniesieniu do rozpatrywanych rodzajów ruchu 

Rodzaj 
ruchu

vmax 
[km/h]

v– 

[km/h
amax

[m/s2]
amin

[m/s2]
a–+ 

[m/s2]
a––

 

[m/s2]
RPA 

[m/s2]

M 127 38,89 5 -6,53 0,68 -0,77 0,28

PM 134 63,91 5,56 -4,72 0,41 -0,5 0,15

A 160 107,61 4,31 -4,44 0,32 -0,35 0,11

Źródło: opracowanie własne
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Podsumowanie 
Przeprowadzone w pracy badania umożliwiły scharakteryzo-
wanie warunków użytkowania pojazdów rozpatrywanej ka-
tegorii w ramach analizowanych rodzajów ruchu. Na rysun-
ku  4 przedstawiono skumulowaną częstość występowania 
poszczególnych dyskretnych stanów ruchu w odniesieniu do 
realizowanych przez pojazd przyspieszeń wyznaczaną jako 
następująca suma: 

 (2)

 

gdzie: 
i,j – odpowiednio indeks elementu macierzy częstości ze 
względu na obejmowany przedział chwilowych  prędkości 
i przyspieszeń,
ni – liczba reprezentowanych w macierzy dyskretnych prze-
działów prędkości,
kj – indeks przedziału chwilowych przyspieszeń, dla którego 
spełniony jest warunek aj, min < a ≤ aj, max , gdzie aj,min ; aj,max to 
odpowiednio dolna i górna granica przedziału,
x– i,j – średnia częstość występowania stanu ruchu stanowiące-
go element {i,j } macierzy.

Łatwo zauważyć, że w warunkach ruchu autostradowego 
jak i pozamiejskiego dla rozpatrywanej kategorii pojazdów 
dominują przyspieszenia z zakresu a-0,5 ; 0,3 m/s2. Z ko-
lei w ruchu miejskim częstość występowania zarówno więk-
szych wartości przyspieszeń jak i opóźnień jest, jak należało 
oczekiwać, zdecydowanie większa niż w ruchu autostrado-
wym i pozamiejskim. W przypadku ruchu pojazdu rozpatry-
wanej kategorii w warunkach ruchu miejskiego analiza wy-
kresu skumulowanej częstości wskazuje, że przyspieszenia 
z zakresu a-1,5 ; 1,2 m/s2 występują najczęściej. Warto 
również zauważyć, że uzyskane wykresy zmiany wartości PN 
w odniesieniu do realizowanych przyspieszeń wskazują na 
duże podobieństwo rozkładu częstości występowania po-
szczególnych stanów ruchu w przypadku warunków ruchu 
pozamiejskiego oraz autostradowego.

Na rysunku 5 przedstawiono z kolei uzyskaną w wyniku 
przeprowadzonych  badań skumulowaną częstość występo-
wania poszczególnych dyskretnych stanów ruchu w odnie-
sieniu do prędkości ruchu. Częstość ta jest wyznaczana jako 
następująca suma:  

 (3)

 

gdzie: 
nj – liczba reprezentowanych w macierzy dyskretnych prze-
działów przyspieszeń,
kj – indeks przedziału chwilowych prędkości, dla którego 
spełniony jest warunek  vi, min < v ≤ vi, max , gdzie vi,min ; vi,max to 
odpowiednio dolna i górna granica przedziału.

Analizując wykres częstości skumulowanych przedstawiony 
na rys. 5 można między innymi zauważyć, że dla analizowanej 
kategorii pojazdów skumulowana częstość występowania 
prędkości mniejszej niż 50 km/h w ruchu miejskim stanowi 

Rys. 2. Macierz częstości występowania poszczególnych stanów ru-
chu dla warunków ruchu podmiejskiego
Źródło: opracowanie własne

Rys. 3. Macierz częstości występowania poszczególnych stanów ru-
chu dla warunków ruchu autostradowego
Źródło: opracowanie własne

Rys. 1. Macierz częstości występowania poszczególnych stanów ru-
chu dla warunków ruchu miejskiego
Źródło: opracowanie własne
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około 80%. W warunkach ruchu pozamiejskiego wartość sku-
mulowanej częstości występowania ruchu w tym samym za-
kresie prędkości jest już dwukrotnie mniejsza. W przypadku 
ruchu pozamiejskiego skumulowana częstość występowania 
prędkości mniejszych niż 90 km/h wynosi około 90%. Z kolei 
w ruchu autostradowym częstość występowania prędkości 
mniejszych niż 90 km/h wynosi zaledwie około 20%. Warto 
równocześnie zwrócić uwagę, że zmiany wartości częstości 
skumulowanej w odniesieniu do prędkości pojazdu wska-
zują na większe podobieństwo między rozkładem prędkości 
w warunkach ruchu miejskiego i pozamiejskiego.
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Characteristic of operating conditions for selected category of vehicles in motion on urban roads, 
rural roads and on highways

Paper presents an empirical characteristic of operating conditions for selected category of passenger vehicles. Driving patterns was ob-
tained during measurements performed in real traffi  c. In measurements vehicles moved on urban roads, rural roads and on highway. Instan-
taneous velocity was collected with frequency equal to 1 Hz from OBD system. After preliminary data analysis instantaneous acceleration was 
calculated for each of the recorded driving patterns. Then a matrix of discrete classes of motion states was applied in order to characterize 
operating conditions. Single class represents established range of instantaneous values of velocity and acceleration.
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Rys. 4. Skumulowana częstość występowania poszczególnych sta-
nów ruchu w odniesieniu do przyspieszenia pojazdu
Źródło: opracowanie własne

Rys. 5. Skumulowana częstość występowania poszczególnych sta-
nów ruchu w odniesieniu do prędkości pojazdu
Źródło: opracowanie własne


