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Streszczenie 
W artykule przedstawiono wyniki bada� dotycz�cych zachowania si� kierowców w sytuacjach 

przedwypadkowych. Zosta�y one przeprowadzone w symulatorze jazdy samochodem autoPW 
w ramach projektu badawczego N509 016 31/1251. Wykonano badania w zainscenizowanej sytuacji 
zagro�enia polegaj�cej na wnikni�ciu w obszar jezdni przeszkody w postaci pieszego. W artykule 
przedstawiono rezultaty pomiarów wielko�ci opisuj�cych sposób reagowania kierowców w opisanej 
sytuacji zagro�enia: czasu reakcji kierowców i cz�sto�ci (prawdopodobie�stwa) podj�cia przez nich 
okre�lonego manewru obronnego. Wielko�ci te przedstawiono w funkcji czasu ryzyka. Zaprezentowane 
wyniki potwierdzaj� s�uszno�� prowadzenia tego rodzaju bada� w symulatorach w zwi�zku 
z mo�liwo�ci� dosy� wiernego odwzorowania wygl�du otoczenia, scenariusza zdarze� w stosunku do 
mo�liwych rzeczywistych sytuacji. 

WST�P 
Rozwój techniki komputerowej, w tym szczególnie wzrost mocy obliczeniowej 

komputerów oraz technik grafiki komputerowej i przetwarzania obrazów, a tak�e rozwój 
metod symulacji cyfrowej dynamiki uk�adów mechanicznych umo�liwia wykorzystanie 
w badaniach kierowców tzw. �rodowiska wirtualnego - symulatorów jazdy samochodem. 
Narz�dzie takie uniezale�nia wykonanie bada� od warunków pogodowych, pozwala 
odtworzy� „scenografi�“ otoczenia oraz z�o�ono�� sytuacji drogowej a tak�e zapewnia wzrost 
powtarzalno�ci wyników [3, 9]. Mimo wielu zalet metoda taka nie jest jednak pozbawiona 
wad, np. uproszcze� symulatora w stosunku do rzeczywisto�ci, pewno�ci bezpiecze�stwa, 
nawet przy gwa�townych reakcjach, itp. Je�li jednak istnieje korelacja wyników 
uzyskiwanych w symulatorze z wynikami prób drogowych (a korelacje te autorzy 
potwierdzili ju� w podobnych badaniach opisanych w [2, 3, 7, 9]), to mo�na tak� metod� 
w pewnych warunkach traktowa� jako zast�puj�c� badania drogowe. Celem artyku�u jest 
przedstawienie wyników bada� zachowania kierowcy samochodu osobowego 
w zainscenizowanej sytuacji wypadkowej w ruchu drogowym. Sytuacja ta polega�a na 
wtargni�ciu pieszego na obszar jezdni, po którym porusza� sie badany pojazd. 
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1. SYMULATOR JAZDY SAMOCHODEM AUTOPW 
Symulator jazdy samochodem autoPW znajduje si� w Pracowni Bada� Symulacyjnych 

Ruchu Samochodu na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej [1, 6, 9]. Jest 
stanowiskiem laboratoryjnym umo�liwiaj�cym badanie kierowcy w zainscenizowanych 
warunkach ruchu pojazdu, w tym w sytuacjach przedwypadkowych w ruchu drogowym. 
Podstawowe elementy symulatora to: 
– naturalna kabina kierowcy pochodz�ca z samochodu osobowego klasy �redniej z komple-

tem elementów wyposa�enia (rys. 1), ekranu g�ównego i pomocniczego (bocznego), na 
których jest wy�wietlany (za pomoc� projektorów) obraz widziany przez przedni� szyb� 
samochodu (k�t widzenia w p�aszczy	nie poziomej wynosi oko�o 90�), uk�ad czujników 
po�o�enia elementów sterowania pojazdem (peda�y przyspieszenia, hamulca, sprz�g�a, 
d	wignia zmiany biegów, prze��czniki deski rozdzielczej), 

– uk�ad komputerowy symulatora oraz uk�ad akwizycji danych s�u��cy do wymiany infor-
macji mi�dzy czujnikami a uk�adem komputerowym. 

 

 
 
Rys. 1. Wn�trze kabiny samochodu w symulatorze 

Uk�ad komputerowy symulatora sk�ada si� z dwóch komputerów PC. W komputerze 
g�ównym symulowany jest ruch pojazdu na podstawie danych z czujników (mierz�cych 
wielko�ci charakteryzuj�ce dzia�anie kierowcy) oraz danych opisuj�cych pojazd i warunki 
drogowe. Ponadto komputer ten generuje obraz widziany przez kierowc�, stosownie do jego 
dzia�a� i zaplanowanej scenerii otoczenia (rys. 2) (wykorzystywany tu jest standard „otwartej 
biblioteki graficznej” - OpenGL). Komputer pomocniczy s�u�y do generowania efektów 
d	wi�kowych, monitorowania dzia�a� kierowcy oraz zadawania wskaza� lampek kontrolnych 
deski rozdzielczej pojazdu przez instruktora nadzoruj�cego badania. Symulator autoPW jest 
symulatorem statycznym, kabina pojazdu pozostaje w trakcie pracy symulatora nieruchoma 
(kierowca nie odczuwa cia�em bod	ców bezw�adno�ciowych). Model matematyczny pojazdu 
stosowany w symulatorze [8, 9] opisuje dynamik� ruchu pojazdu. Zosta� on pozytywnie 
zweryfikowany eksperymentalnie dla typowych testów zalecanych przez ISO [4]. Szczegó�y 
budowy mo�na znale	� w 	ród�ach [1, 6, 9]. 
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Zadaniem kierowców podczas bada� by�a próba unikni�cia zderzenia z pieszym, przy 
czym nie narzucano kierowcom sposobu reagowania na zaistnia�e zagro�enie. W zale�no�ci 
od indywidualnej, subiektywnej oceny danej sytuacji, kierowca móg� wy��cznie hamowa�, 
móg� wykonywa� wy��cznie manewr omijania albo reagowa� w sposób z�o�ony, 
wykorzystuj�c oba rodzaje dzia�a� z dowoln� „intensywno�ci�”. 

Jako podstawowy parametr charakteryzuj�cy prób� przyj�to odleg�o�� w czasie do 
potencjalnego zderzenia z przeszkod�. Parametr ten opisany we wcze�niejszych publikacjach 
autorów [2, 7, 10], zosta� tam zdefiniowany jako czas ryzyka. W niektórych publikacjach 
angloj�zycznych mo�na go odnale	� pod nazw� TTC (ang. time to collision). Testy 
prowadzono dla 22 warto�ci czasu ryzyka (czasu TTC) uzyskanych jako kombinacje 
pr�dko�ci i odleg�o�ci pojazdu od przeszkody tzn.: 
– pr�dko�ci jazdy badanego pojazdu: 36; 40; 45; 50; 51,4; 60 i 65 km/h, 
– odleg�o�ci od pojazdu, przy jakich kierowca zauwa�a� przeszkod�: 5; 10; 20; 30; 40 i 50 m. 

W ten sposób przeprowadzono (��cznie z tzw. „pustymi przejazdami”) oko�o 2,5 tys. 
prób. Obrazy przyk�adowych realizacji pokazano na rys. 2. 

Dla ka�dego przejazdu rejestrowano wielko�ci charakteryzuj�ce ruch samochodu 
badanego, przeszkód oraz wielko�ci opisuj�ce zachowanie kierowcy. W niniejszej pracy, 
spo�ród wielu mo�liwych wielko�ci, analiz� ograniczono do dwóch podstawowych, 
charakteryzuj�cych zachowania kierowców: 
– czasu reakcji kierowców (rozumianych jako czas od chwili, gdy przeszkoda stawa�a si� 

widoczna do chwili okre�lonej reakcji kierowcy), 
– cz�sto�ci podejmowania decyzji o realizacji okre�lonego dzia�ania (manewru - skr�ca�, 

hamowa� itp.). 

 
 
Rys. 4. Schemat próby dla bada	 w symulatorze 
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3. ANALIZA CZASÓW REAKCJI KIEROWCÓW 
Przedstawiane poni�ej zale�no�ci charakteryzuj�ce czasy reakcji wyznaczono dla ca�ej 

populacji 100 badanych kierowców, dla oko�o 2,5 tys. prób. Przedstawione zostan� 
nast�puj�ce czasy reakcji: 
– czas reakcji psychicznej podczas hamowania, rozumiany jako czas od momentu pojawie-

nia si� przeszkody do pocz�tku zdejmowania nogi z peda�u gazu, nazywany dalej krótko: 
czas reakcji „gaz”; 

– czas reakcji psychomotorycznej podczas hamowania, wyznaczany jako czas od momentu 
pojawienia si� przeszkody do pocz�tku pojawienia si� si�y na pedale hamulca, nazywany 
dalej krótko: czas reakcji „hamulec”; 

– czas reakcji psychomotorycznej podczas skr�tu, wyznaczany jako czas od momentu poja-
wienia si� przeszkody do pocz�tku narastania k�ta obrotu kierownicy, nazywany dalej 
krótko: czas reakcji „skr�t”; 

– czas reakcji psychomotorycznej podczas hamowania, wyznaczany jako czas od pocz�tku 
zdejmowania nogi z peda�u gazu do pocz�tku pojawienia si� si�y na pedale hamulca, na-
zywany dalej: „czas reakcji psychomotorycznej”. 
Na rysunkach 5-7 przedstawiono trzy spo�ród czterech wy�ej wymienionych czasów. 

Pokazano tu warto�ci �rednie oraz odchylenia standardowe policzone dla 22 warto�ci czasu 
ryzyka z zakresu 0,3�3,6 s. 

Na podstawie informacji zawartych na rys. 5 mo�na stwierdzi�, �e �rednie warto�ci czasu 
reakcji „gaz”, rosn� wraz ze wzrostem czasu ryzyka. Zale�no�� ta jest w przybli�eniu liniowa, 
a analizowany parametr zmienia si� w zakresie 0,25�0,8 s. Widoczne s� tak�e niewielkie 
odst�pstwa od opisanego trendu. Dotyczy to w szczególno�ci testów z czasem ryzyka 1 s oraz 
3 s. Wymienione testy charakteryzuj� si� wyra	nie wi�kszymi warto�ciami czasu reakcji ni� 
wynika�oby to z ogólnych tendencji. Zaobserwowane odst�pstwa spowodowane s� 
najprawdopodobniej okre�lon� kolejno�ci� przejazdów. Jako pierwsza wyst�powa�a bowiem 
zawsze próba z czasem ryzyka o warto�ci 1 s. Nale�y przypuszcza�, �e efekt zaskoczenia 
kierowcy by� wówczas najwi�kszy. Drugi charakterystyczny przejazd, czas ryzyka 3 s, 
odbywa� si� zawsze po serii prób z ma�ym, w danej serii malej�cym, czasem ryzyka. 
Kierowcy nie spodziewali si� wówczas raptownego zwi�kszenia odleg�o�ci od pieszego, przy 
której stawa� si� on widoczny. Zaskoczenie by�o w tym przypadku na tyle du�e, �e oceniany 
parametr wzrasta� wzgl�dem trendu �rednio o ponad 0,2 s. Podobne zale�no�ci dotycz� 
odchylenia standardowe czasu reakcji, które ro�nie w przybli�eniu liniowo od oko�o ok. 
0,05 s do 0,4 s. 

 
Rys. 5. Czas reakcji „gaz” 
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Analogiczne spostrze�enia mo�na sformu�owa� dla drugiego z analizowanych 
parametrów (rys. 6). Warto�ci czasu reakcji „hamulec” s� natomiast z oczywistych wzgl�dów 
nieco wi�ksze i zmieniaj� si� od 0,4 s do oko�o 1,2 s. Tutaj tak�e zale�no�� od czasu ryzyka 
jest w przybli�eniu liniowa z zastrze�eniem do dwóch charakterystycznych testów dla czasu 
ryzyka 1 s i 3 s. Pokazane na rysunku odchylenie standardowe przyjmuje warto�ci od 0,05 do 
0,4 s. Warto zauwa�y�, �e wraz ze wzrostem czasu ryzyka ro�nie nie tylko �rednia warto�� 
czasu reakcji, lecz tak�e rozproszenie wyników uzyskiwanych przez poszczególnych 
kierowców. 

 
Rys. 6. Czas reakcji „hamulec” 

W przypadku kolejnego z ocenianych parametrów (czas reakcji „skr�t”) trudniej jest 
wskaza� na jednoznaczne tendencje (rys. 7). Dla czasu ryzyka poni�ej 0,7 s czas reakcji dla 
manewru skr�tu jest sta�y i wynosi oko�o 0,3 s. W przybli�eniu liniowy wzrost warto�ci 
analizowanego parametru (od 0,3 s do 1,2 s) wyst�puje dopiero dla czasów ryzyka wi�kszych 
od 0,7 s. Powodem takiego stanu rzeczy s� trudno�ci w osi�ganiu czasów reakcji poni�ej 
0,3 s. Podobne wnioski mo�na sformu�owa� w odniesieniu do rozproszenia wyników 
uzyskiwanych przez poszczególnych kierowców, przy czym odchylenie standardowe zmienia 
si� w zakresie 0,05�0,7s. 

 
Rys. 7. Czas reakcji „skr�t” 

Na rys. 8 przedstawiono dodatkowo �rednie warto�ci czasów reakcji psychomotorycznej 
okre�lanej jako czas pomi�dzy reakcj� na pedale gazu (pocz�tek puszczania peda�u gazu) 
i pocz�tkiem naciskania przez kierowc� na peda� hamulca. Ta warto�� równie� ro�nie wraz ze 
wzrostem czasu ryzyka, przyjmuj�c warto�ci od oko�o 0,2 s do oko�o 0,4 s. Odchylenie 
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standardowe wyznaczone dla czasów reakcji psychomotorycznej zmienia si� w zakresie 
0,05�0,3 s. W obydwu przypadkach mo�na mówi� o relacji liniowej, natomiast dla drugiego 
parametru jest ona nieco mniej wyra	na. 

 
Rys. 8. Czasy reakcji psychomotorycznej kierowców w funkcji czasów ryzyka 

4. ANALIZA CZ�STO
CI PODEJMOWANIA DECYZJI O REALIZA-
CJI OKRE
LONEGO MANEWRU 
Wa�na dla praktyki rzeczoznawczej jest informacja o cz�sto�ci (prawdopodobie�stwie) 

realizacji okre�lonych dzia�a� w danej sytuacji wypadkowej. Bieg�y cz�sto przed s�dem 
proszony jest o udzielenie odpowiedzi, czy mo�liwe by�o wykonanie przez kierowc� danego 
manewru obronnego – np. próby omini�cia przeszkody. Obecnie biegli odpowiadaj� kieruj�c 
si� intuicj�, lub oceniaj�c maksymaln� mo�liw� pr�dko�� pojazdu realizuj�cego dany 
manewr. Przeprowadzane badania pozwalaj� na oszacowanie cz�sto�ci podejmowania 
poszczególnych dzia�a�, poniewa� nie narzucano badanym kierowcom sposobu reagowania. 
Sami podejmowali decyzj�, na podstawie indywidualnej oceny sytuacji wypadkowej. 
Oszacowania takie dla innego scenariusza sytuacji wypadkowej publikowali autorzy 
w pracach [3, 7]. 

Warto�� cz�sto�ci wykonania okre�lonych manewrów, b�d�c� estymatorem 
prawdopodobie�stwa, wyznaczono przy u�yciu zale�no�ci: 

%100
n

n
w p ��

      (1) 
gdzie: 

np – liczba osób wykonuj�cych okre�lone dzia�anie, 
n – ogólna liczba osób badanych. 
Cz�sto�� podejmowania manewru polegaj�cego na zmniejszaniu pr�dko�ci samochodu w 

zale�no�ci od czasu ryzyka charakteryzuj�cego dana prób� przedstawiono na rys. 9. 
Na wykresie tym uwzgl�dniono zarówno przypadki hamowania hamulcem roboczym, jak 

i wyst�puj�ce znacznie rzadziej hamowania wy��cznie silnikiem (zarejestrowany fakt zdj�cia 
nogi z peda�u gazu, bez naciskania peda�u hamulca). Udzia� osób wybieraj�cych manewr 
zmniejszania pr�dko�ci by� bardzo wysoki i w wi�kszo�ci prób przekracza� 95%. Nieco 
mniejsze warto�ci (92�94%) odnotowano dla kilku przejazdów z ma�ym czasem ryzyka (0,5; 
0,8 oraz 1 s). Rezultaty na poziomie 90% zaobserwowano jedynie dla dwóch testów 
wymagaj�cych najszybszych decyzji ze strony kierowcy. 
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Rys. 9. Cz�sto�� podejmowania decyzji o zmniejszaniu pr�dko�ci  

Podstawowym manewrem obronnym w sytuacji zagro�enia wypadkowego jest jednak 
hamowanie hamulcem roboczym. Cz�sto�� wyboru tego manewru pokazano na rys. 10. 
W tym przypadku, dla próby o najmniejszej badanej warto�ci czasu ryzyka, udzia� osób 
realizuj�cych ten typ manewru obronnego wynosi� oko�o 55%. Wraz ze wzrostem czasu 
ryzyka do warto�ci oko�o 0,72 s nast�powa� stopniowy wzrost udzia�u tak reaguj�cych 
kierowców, a� do oko�o 90%. Powy�ej tego czasu ryzyka udzia� osób podejmuj�cych ten 
sposób dzia�ania waha si� od 82% do 98% z zauwa�aln� tendencj� wzrostow�. 

Na rys. 11 zaprezentowano udzia� kierowców wykonuj�cych manewr zmniejszenia 
pr�dko�ci wy��cznie poprzez hamowanie silnikiem („puszczenie” peda�u gazu). Dla czasu 
ryzyka o najmniejszej warto�ci hamowa�o wy��cznie silnikiem 35% kierowców. Udzia� ten 
szybko mala�, �eby przy czasie ryzyka 0,5 s osi�gn�� poziom oko�o 10%. Mo�na to 
t�umaczy� tym, �e kierowcy dla niewielkich czasów ryzyka nie s� w stanie dokona� manewru 
hamowania hamulcem roboczym. Analizowany parametr cechowa� si� najwi�kszymi 
wahaniami warto�ci (5�14%) dla �rednich czasów ryzyka (0,55�1,44 s). Najni�szy udzia� 
osób reaguj�cych w ten sposób (poni�ej 5%) odnotowano dla przejazdów niewymagaj�cych 
od kierowcy szybkiego podejmowania decyzji. Na podstawie wyników zaprezentowanych na 
rys. 9 i 10 mo�na stwierdzi�, �e tak wysoki udzia� kierowców dokonuj�cych hamowania 
hamulcem roboczym przy jednoczesnym niewielkim udziale osób preferuj�cych hamowanie 
silnikiem, mo�e �wiadczy� o tym, �e osoby badane w symulatorze bardzo silnie reaguj� na 
zaaran�owane w scenariuszu zagro�enie. 

 
Rys. 10. Cz�sto�� podejmowania decyzji o hamowaniu hamulcem roboczym  
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Rys. 11. Udzia� kierowców wykonujcych zmniejszenia pr�dko�ci wy�cznie poprzez hamowanie 

silnikiem 

W przypadku rozpatrywania manewru skr�tu (rys. 12) dla najni�szych warto�ci czasu 
ryzyka rz�du 0,3s udzia� osób realizuj�cych ten manewr wynosi oko�o 70%. Nast�pnie wraz 
ze wzrostem czasu ryzyka wielko�� ta wzrasta tak, aby dla warto�ci czasu ryzyka 0,8�1,44 s 
osi�gn�� poziom maksymalny rz�du 87�91%. Powy�ej tej warto�ci mo�na zauwa�y� wyra	n� 
tendencj� spadkow�. Wyra	ne odst�pstwo od opisywanej zasady wida� w przypadku 
specyficznego testu o czasie ryzyka 3 s, gdzie manewr skr�tu podejmowany by� stosunkowo 
cz�sto (75%). Dla najwy�szych warto�ci czasu ryzyka udzia� osób skr�caj�cych spada poni�ej 
40%. Kierowcy mi�li wówczas wi�cej czasu na decyzj� i wybierali w sposób naturalny 
manewry zwi�zane ze zmniejszeniem pr�dko�ci. 

 
Rys. 12. Cz�sto�� podejmowania decyzji o manewrze skr�tu 
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wa�ne 	ród�o informacji dotycz�cych zachowania si� kierowców w sytuacjach zagro�enia, 
tym bardziej,�e mo�na przeprowadza� w nim testy, które w warunkach rzeczywistych by�yby 
niemo�liwe do wykonania. Pokazano, �e cz�sto�� podejmowania przez kierowców decyzji 
o realizacji poszczególnych manewrów zale�y od czasu ryzyka charakteryzuj�cego dan� 
sytuacj� wypadkow�. Porównanie z poprzednimi wynikami bada� wskazuje, �e cz�sto�� ta 
zale�y równie� od rodzaju (scenariusza) sytuacji wypadkowej. 

Uzyskane w badaniach czasy reakcji kierowców potwierdzi�y wyniki otrzymane 
w poprzednich pracach autorów (realizowane na mniejszej grupie kierowców i dla innego 
scenariusza) pod wzgl�dem jako�ciowym: czasy reakcji kierowców, zarówno przy 
hamowaniu jak i przy skr�cie, zale�� od czasu ryzyka. 
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TESTING OF DRIVERS’ REACTIONS 
TO A PEDESTRIAN EMERGINING 

FROM THE RIGHT HAND SIDE, 
CARRIED OUT IN DRIVING SIMULATOR 

Abstract 
This paper presents the results of research studies on behaviours of drivers in pre-accident situa-

tions. They were carried out in the driving simulator autoPW under the research project N509 016 
31/1251. The tests were performed in a staged dangerous situation involving a sudden emergence of a 
roadblock in a form of a pedestrian into the roadway area. The paper presents the results of meas-
urements of the quantities that describe the way drivers react in the hereto described situation posing 
danger on: reaction time of drivers and the frequency (probability) of a defensive manoeuvre that they 
take. The quantities were presented in the risk time function. The results presented prove legitimacy 
for conducting this type of research studies in simulators due to a possibility of a quite true mapping 
of the environment appearance, scenario of events, in view of possible real situations. 
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