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Streszczenie 
W artykule przedstawiono wybrane aspekty wykorzystania pokładowych urządzeń rejestrujących 

do oceny komfortu jazdy pasażerów autobusów miejskich. Opisano wymagania rejestratorów ruchu, 
oraz przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w pojazdach komunikacji miejskiej w Poznaniu, 
podczas ich normalnej pracy. Polegały one na pomiarach przyśpieszenia oddziałującego na pasaże-
rów i określeniu ich wpływu na poczucie komfortu jazdy. 

Słowa kluczowe: rejestratory pokładowe, parametry ruchu, ocena komfortu, przyśpieszenia, autobusy 
miejskie. 

WSTĘP 

Transport ma fundamentalne znaczenie w rozwoju gospodarki. Zapewnienie mobilności 
towarów i osób wpływa na podniesienie konkurencyjności przemysłu i usług – jest niezbędne 
dla ich rozwoju. Rola jaką odgrywa transport w codziennym życiu sprawia, że konieczny jest 
stały rozwój tej gałęzi w kierunku spełniania rosnących wymagań w wielu sferach życia. Cele 
te uwzględniono w polityce transportowej Unii Europejskiej. Przedstawione zostały one 
w Białej Księdze Transportu [1] [2] [3], a swoim zakresem obejmują one dostarczenie spraw-
nych systemów transportowych, które:  
– zapewniają wysoki poziom mobilności ludziom i przedsiębiorstwom, 
– chronią środowisko, 
– wprowadzają innowacje służące realizacji mobilności i ochrony środowiska, 
– umożliwiają międzynarodowe kontakty, 
– zwiększają bezpieczeństwo ludzi i ładunków. 

Komisja Europejska postawiła za cel zmniejszenie liczby śmiertelnych ofiar wypadków 
drogowych o połowę do roku 2010. Zgodnie z [6] cel ten wymagał stałego podejmowania 
działań zmierzających do doskonalenia prawa i skuteczności jego egzekwowania, stałego 
ulepszania technologii stosowanych w pojazdach i infrastrukturze drogowej, oraz zwiększenia 
świadomości kierowców.  

Wszyscy są świadomi wagi zadań stawianych Polsce przez Komisję Europejską oraz od-
powiedzialności środowiska naukowego za współudział w ich realizacji. IV Program BRD 
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Unii Europejskiej zakłada konieczność przyspieszenia inwestowania w poprawę bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego. Od kilkunastu lat w kraju realizowany jest program badawczy GAM-
BIT poświęcony tej problematyce, budowany na bazie założeń polityki transportowej pań-
stwa. Program ten integruje różne grupy zawodowe i społeczne w jedną siłę działającą meto-
dycznie i efektywnie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, czego dowodem 
jest spadek liczby zabitych na polskich drogach [7].  

W zakresie rozwoju konstrukcji pojazdów coraz istotniejsze znaczenie dla podniesienia 
bezpieczeństwa mają urządzenia umożliwiające bieżącą obserwację parametrów jego ruchu 
i nadzór nad pracą kierowców. Coraz szersze rozpowszechnienie takich urządzeń jest związa-
ne z szybkim rozwojem technik informatycznych i telekomunikacyjnych. 

W niniejszym opracowaniu omówione zostaną zagadnienia związane z zastosowaniem 
w pojazdach pokładowych rejestratorów parametrów ruchu – potocznie zwanych czarnymi 
skrzynkami, a w szczególności ich wykorzystaniem do oceny komfortu jazdy pasażerów 
w autobusach komunikacji miejskiej. 

1. RODZAJE POKŁADOWYCH URZĄDZEŃ REJESTRUJĄCYCH  
W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH 

Pokładowy rejestrator parametrów ruchu pojazdu to urządzenie, które rejestruje niektóre 
charakterystyczne dane, opisujące stan pojazdu wykonującego zadanie transportowe. Ideą 
stosowania rejestratorów jest określenie okoliczności zaistniałych podczas kolizji i wypad-
ków. Na podstawie otrzymanych danych określone mogą zostać przyczyny ich zajścia, oraz 
podjęte działania zaradcze, które spowodują wyeliminowanie ich w przyszłości. Analiza zapi-
sanych danych i sformułowane na tej podstawie wnioski mogą być pomocne w pracach zwią-
zanych z poprawą infrastruktury, konstrukcji pojazdów, opracowaniem efektywniejszych sys-
temów wspomagających pracę kierowców. Fakt zainstalowania urządzenia na pokładzie po-
jazdu ma więc niewątpliwy wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu pojazdów. Kierowca 
mający świadomość, że jego zachowanie jest monitorowane, a w krytycznej sytuacji reje-
strowane, dostosuje swój styl kierowania do obowiązujących przepisów prawa ruchu drogo-
wego. Zastosowanie tego typu urządzeń wpisuje się w ideę zwiększania poziomu bezpieczeń-
stwa w sensie ogólnym. 

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PARAMETRÓW PRACY 
REJESTRATORÓW RUCHU 

Pokładowe rejestratory zdarzeń w przypadku wypadku, bądź zdarzenia rejestrują 
i zapisują dane opisujące ruch pojazdu przed, w trakcie i po jego zajściu (prędkość, przyspie-
szenie, użycie hamulca itd.) [5]. Informacje te są następnie wykorzystywane do analizy za-
chowania się pojazdu, i rodzaju manewrów wykonywanych przez kierującego. Do bufora 
pamięci urządzenia są przesyłane w sposób ciągły ściśle określone parametry ruchu, które 
odczytywane są za pomocą czujników. Nie są one w nim zapisywane, a zastępują „stare” da-
ne – są nadpisywane na nich. W szczególnych okolicznościach, np. gdy dojdzie do nagłej 
zmiany prędkości pojazdu wskutek kolizji, informacje są „zamrażane” w pamięci i zapisywane.  

Dla pełnego odtworzenia przebiegu wypadku bądź zdarzenia drogowego powinny być re-
jestrowane i zapamiętywane następujące parametry ruchu pojazdu – zgodnie z osiami zazna-
czonymi na rys. 1: 
– prędkość vx pojazdu w chwili kolizji, 
– prędkość v0x pojazdu  w chwili rozpoczęcia zapisu, 
– przebieg prędkości w czasie vx(t) w trakcie trwania zapisu, 
– zmiana prędkości pojazdu Δvx wskutek zderzenia, 
– przyśpieszenie wzdłużne ax i poprzeczne ay w chwili zaistnienia zdarzenia, 
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– przebieg przyśpieszenia w czasie (ax(t) i ay(t)) w trakcie trwania zapisu, 
– lokalizacja pojazdu z pozycjonera GPS, 
– rodzaj wyzwalacza, który uruchomił zapis, 
– czas i data zadziałania wyzwalacza zapisu, 
– status wykorzystania/działania świateł zewnętrznych, światła stop, kierunkowskazów, sy-

gnału dźwiękowego, 
– czynności wykonywane przez kierowcę (sposób kierowania, wykorzystanie hamulca, sto-

pień otwarcia przepustnicy), 
– monitor działania poduszek powietrznych, napinaczy pasów, 
– monitor systemów wspomagających (ABS, ESP, BAS itp.), 

rodzaj usterek zapisanych w pamięci EOBD powstałych przed zaistnieniem zdarzenia. 

 

Rys. 1. Usytuowanie osi pomiarowych względem pojazdu samochodowego 

Funkcjonują różne standardy określające procedury pracy i sposób zapisu danych przez 
pokładowe rejestratory parametrów ruchu. Procedura dla urządzeń typu ADR (Accident Data 
Recorder) opracowane są przez NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) – 
organizację działającą pod nadzorem rządu USA. Określa ona czas rejestracji trwający 10 s, 
przy czym swoim zakresem obejmuje on tylko sytuację przedwypadkową. Standardy zapro-
ponowane w Unii Europejskiej są bardziej wymagające, zarówno w kwestii czasu rejestracji, 
jak i sposobu jego inicjacji [4]. Urządzenia typu EDR są bardziej czułe, co jest związane z 
objęciem ochroną tzw. niechronionych użytkowników dróg. Łączny czas trwania zapisu po-
winien obejmować zakres 45 s: 30 s przed i 15 s po aktywowaniu wyzwalacza, który urucha-
mia rejestrację. Dla rekonstrukcji przebiegu wypadku i określenia jego przyczyn jest to czas 
wystarczający. Częstotliwość rejestracji danych, w zależności od rodzaju mierzonego parame-
tru i czasu pomiaru, zawiera się w przedziale 10-250 Hz. Zgromadzona w ten sposób ilość 
danych nie ma znaczącego wpływu na rozmiar niezbędnej pamięci urządzenia (a tym samym 
na jego koszt), natomiast jest wyczerpująca z punktu widzenia ewentualnego dochodzenia.  

Rejestracja danych odbywa się tak, że nadpisywane na wcześniej zarejestrowanych infor-
macjach i je kasują. Z uwagi na konieczność zabezpieczenia „istotnych” danych przed ich 
utratą, lub celowym wykasowaniem, konieczne jest ustalenie priorytetów dla poszczególnych 
inicjatorów zapisu. Zapewni to, że dane pochodzące np. z wypadku ze skutkiem śmiertelnym, 
których zapis zostanie zainicjowany przez nagłą, niewielką zmianę prędkości (potrącenie pie-
szego) nie zostaną zastąpiony przez nowe, które zostały zapisane po wyzwoleniu zapisu przez 
np. ręczną aktywację systemu e-Call.  

3. BADANIA KOMFORTU JAZDY Z WYKORZYSTANIEM 
REJESTRATORA PARAMETRÓW RUCHU 

Pokładowe rejestratory parametrów ruchu, oprócz ich podstawowego zastosowania, mogą 
być wykorzystywane w innych dziedzinach związanych z transportem. Jedną z takich warto-
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ści dodanych może być ocena dynamicznego komfortu jazdy. Jest on związany z odczuciami 
pasażerów pojazdu, na które mają wpływ przyspieszenia pojazdu oraz ich zmiany, jak również 
przechyły bryły pojazdu spowodowane siłami odśrodkowymi i nierównościami nawierzchni. 

Próby takiego zastosowania przeprowadzono w Poznaniu, na rzeczywistych obiektach – 
autobusach komunikacji miejskiej. Eksperyment obejmował przejazdy w normalnych warun-
kach eksploatacji, przez kilka autobusów różnego rodzaju, kierowanych przez różnych kie-
rowców. Były to autobusy Solaris Urbino 18 oraz MAN. 

W celu badania komfortu zmodyfikowano algorytm rejestracji danych w rejestratorze po-
kładowym. W tym celu zmniejszono częstotliwość pozyskiwania danych do wartości 10 Hz. 
Ograniczenie to wynikało przede wszystkim ze względu na wielkość pamięci karty Compact-
Flash. Dzięki temu na karcie o pojemności 32 MB możliwe było zapamiętanie ponad 20 h jazdy 
pojazdu. Dodatkowo do urządzenia dołączono odbiornik GPS firmy Garmin. Jest to odbiornik 
ręczny, jednakże była zapewniona dostateczna „widoczność” komunikacyjna odbiornika z od-
powiednią liczbą satelitów nawigacyjnych. Umiejscowienie rejestratora powodowało, że kie-
rowcy nie wiedzieli o przeprowadzanych eksperymentach. Dane rejestrowane były przez cały 
czas od uruchomienia rejestratora na początku trasy aż do zatrzymania na pętli końcowej. 

Pomiary wykonano urządzeniem MEREX, które jest mikroprocesorowym urządzeniem 
służącym do pomiaru kąta nachylenia elementów zawieszenia. Zbudowane jest w oparciu 
o najnowsze rozwiązania techniczne. Głównym elementem urządzenia jest precyzyjny inkli-
nometr, z którego wyniki odczytywane są i wyświetlane na kolorowym wyświetlaczu o roz-
dzielczości 240×320. Do obsługi urządzenia zaprojektowano ergonomiczną klawiaturę z pię-
cioma przyciskami. Zastosowanie bateryjno-akumulatorowego zasilania oraz bezprzewodo-
wej i przewodowej komunikacji z komputerem PC sprawia, iż urządzenie jest łatwe w użyciu. 

Wszystkie trasy autobusów miejskich charakteryzują się dużą liczbą postojów związanych 
z zatrzymywaniem się na przystankach. W trakcie badań wykorzystywano trasę autobusu linii 
nr 74, 91 oraz 69, na której średnia odległość między przystankami wynosi 700 m. Każdy 
postój na przystanku wiąże się z zatrzymywaniem i ruszaniem pojazdu. Manewry te są nie-
zmiernie istotne, gdyż ze względu na ich dużą ilość i sposób wykonania, mogą one powodo-
wać poczucie dyskomfortu. W zależności od techniki jazdy, a także w dużej mierze od „tem-
peramentu” kierowcy, dyskomfort ten może się pogłębiać. 

W trakcie badań rejestrowane były sygnały z czujników przyspieszeń oraz informacje 
z odbiornika satelitarnego GPS. W dalszej części zaprezentowano wyniki badań dla autobusu 
miejskiego linii 74 jako funkcję czasu przyspieszenia w jego osi wzdłużnej i poprzecznej 
(rys. 2 i 3). 

 
Rys. 2. Przyspieszenie wzdłużne autobusu miejskiego na linii 74 (os. Sobieskiego – Orła Białego) 
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Rys. 3. Przyspieszenie poprzeczne autobusu miejskiego na linii 74 (os. Sobieskiego – Orła Białego) 

Na potencjalne obniżenie poziomu komfortu dynamicznego wpływ mają wartości przy-
spieszenia oddziałującego na pasażera w trakcie podróży. Z przeprowadzonych badań wynika, 
że zarejestrowano chwile, w których pasażer mógł poczuć się niekomfortowo. Jak dotąd nie 
znaleziono wskaźnika, za pomocą którego można zmierzyć komfort dynamiczny pasażerów. 
Opracowanie takiego wskaźnika jest pracochłonne i wymaga przeprowadzenia bardziej rozbu-
dowanych eksperymentów. Tematyka ta jest kontynuowana i prowadzone są dalsze badania.  

Równie ciekawy wydaje się kierunek, mający na celu analizę stylu jazdy kierowcy oraz 
opracowanie systemu weryfikacji i optymalizacji techniki jazdy kierowcy. Sposób prowadze-
nia pojazdów przez kierowców, szczególnie w komunikacji miejskiej, wpływa na wiele istot-
nych elementów. Wymienić tu można np. ochronę środowiska, komfort jazdy pasażerów, 
oszczędności ekonomiczne związane z mniejszym zużyciem paliwa czy też mniejszym zuży-
waniem się podzespołów pojazdu. Technika jazdy kierowcy ma szczególnie duży wpływ na 
zanieczyszczenia emitowane do atmosfery. Po pierwsze, gdy kierowca jeździ zbyt dynamicznie 
pojazd zużywa więcej paliwa, przez co generuje więcej spalin. Po drugie przy dynamicznej 
jeździe pasażerowie odczuwają większy dyskomfort, przez co często rezygnują z tego rodzaju 
transportu na rzecz prywatnych pojazdów. Pojawia się w ten sposób na ulicach większa liczba 
pojazdów emitujących zanieczyszczenia do atmosfery. W związku z tym opracowanie metod 
weryfikacji techniki jazdy kierowców, szczególnie komunikacji miejskiej, jest tematem waż-
nym, szczególnie teraz gdy na ulicach miast jest coraz więcej pojazdów samochodowych. 

PODSUMOWANIE 

Wykorzystanie pokładowych urządzeń rejestrujących w pojazdach samochodowych jest 
jedną z wielu możliwości poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Możliwości te obej-
mują zarówno bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów jak i niechronionych użytkowników 
dróg. Wyniki przeprowadzonych badań pokazały, że dane zapisane przez pokładowy rejestra-
tor parametrów ruchu pojazdu są przydatne do oceny stylu jazdy kierowcy, są także pomocne 
przy identyfikacji czynników wpływających na poczucie komfortu dynamicznego. Wpływ na 
niego ma przyspieszenie w każdym z trzech rejestrowanych kierunków. Jednokrotne, nagłe 
zwiększenie wartości przyspieszenia wzdłużnego charakteryzuje nagłe przyspieszenie lub 
hamownie. Wielokrotne powtarzanie się takich zjawisk będzie charakteryzowało dynamiczny 
styl jazdy kierowcy, co może mieć związek ze zwiększonego zużycia paliwa, lub przyśpie-
szonym zużyciem podzespołów. Dzięki rejestracji wartości przyspieszenia w czasie rzeczywi-
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stym można określić ich wartość w dowolnej chwili i w punkcie na trasie przejazdu autobusu, 
a rejestracja położenia pozwala na przypisanie zarejestrowanych wartości przyspieszenia dla 
dowolnego punktu na trasie przejazdu. Możliwe jest również określenie prędkości jazdy. 

Tak wykorzystany pokładowy rejestrator parametrów ruchu pojazdu jest doskonałym na-
rzędziem, które może być wykorzystane do rozpatrywania skarg i zażaleń klientów, może być 
również pomocny przy wykrywaniu usterek podzespołów pojazdu, które maja wpływ na 
komfort jazdy (układ przeniesienia napędu, czy zawieszenie). Skoncentrowanie działań mają-
cych na celu opracowanie metod i procedur takiego zastosowania jest uzasadnione z punktu 
widzenia poprawy jakości i niezawodności transportu samochodowego. 
 

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki. 
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ON-BOARD DATA RECORDERS 
AND ITS USING TO EVALUATION 
OF PASSENGER RIDE COMFORT 

IN CITY BUSES 

Abstract 
Paper presents selected aspects of using on-board data recorders to evaluation of passenger ride 

comfort in city buses. Requirement for data recorders were described. There were also presented re-
search results from Poznan city busses normal work, where acceleration add its impact on passenger 
comfort feeling were measured. 
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