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BADANIE DYNAMIKI RUCHU POJAZDÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ  

W WARUNKACH NIEWYMUSZONEGO RUCHU 

 

W artykule omówiono wyniki badań polegających na pomiarze opóźnienia i przyspieszenia autobusów i trolejbusów. Bada-

nia przeprowadzono w warunkach tzw. ruchu swobodnego, podczas wykonywania przez te pojazdy zadań transportowych w 

komunikacji miejskiej. Wyniki badań pozwalają na określenie wartości parametrów przyspieszenia i opóźnienia względem osi 

wzdłużnej pojazdów, dla manewrów wykonywanych w sposób „swobodny” i nie gwałtowny – tj. w okolicznościach, w których 

nie występowało zagrożenie w ruchu drogowym ze strony innych uczestników ruchu, a technika kierowania i przyjęta taktyka 

jazdy kierowcy odpowiadała zapewnieniu pasażerom warunków komfortu dynamicznego. 

  

WSTĘP 

Współczesne środki transportu zbiorowego charakteryzują się 
znacznym zaawansowaniem technologicznym. Konstruktorzy kładą 
duży nacisk na ochronę środowiska - co jest determinowane wymo-
gami w zakresie emisji szkodliwych substancji do atmosfery - nie po-
mijając przy tym aspektu zapewnienia komfortu pasażerom i kie-
rowcy, a także efektywnego wykorzystania potencjału jednostki na-
pędowej. Można zaobserwować, że stosowane rozwiązania wpły-
wają na poprawę dynamiki ruchu współczesnych autobusów i trolej-
busów. Znaczną rolę w tej dziedzinie odgrywają rozwiązania doty-
czące źródeł napędu. Autobusy o napędzie hybrydowym lub o napę-
dzie elektrycznym, również trolejbusy wyposażone w silniki asyn-
chroniczne, dają możliwości poruszania się z dynamiką porówny-
walną do samochodów osobowych. Z oczywistych względów kie-
rowca nowoczesnego autobusu zobowiązany jest do zapewnienia 
pasażerom maksimum komfortu i bezpieczeństwa, zatem w trakcie 
wykonywania zadań transportowych potencjał nowoczesnych pojaz-
dów nie jest wykorzystywany w maksymalny sposób. W warunkach 
rzeczywistego ruchu zadania stawiane przed kierowcą mogą stać w 
sprzeczności z koniecznością poruszania się w warunkach kongestii. 

Poruszającym się po terenach miast pojazdom komunikacji miej-
skiej nadano szereg uprawnień ułatwiających poruszanie się w po-
toku innych pojazdów. Wynika to z charakteru wykonywanych zadań 
i specyfiki ruchu - w tym z ograniczeń związanych z masą i wymia-
rami tych pojazdów. Warunkowane jest to ponadto techniką kierowa-
nia, która (przynajmniej teoretycznie) powinna uwzględniać przewo-
żenie pasażerów niezabezpieczonych pasami bezpieczeństwa, po-
dróżujących często w pozycji stojącej - przez co narażeni są na nie-
kontrolowaną zmianę pozycji lub upadek w sytuacji wykonywania na-
głych manewrów. Zdarza się, że dochodzi do sytuacji niebezpiecz-
nych lub kolizji z udziałem środków komunikacji zbiorowej. Z uwagi 
na brak elementów bezpieczeństwa biernego w przestrzeni pasażer-
skiej, doznane obrażenia mogą wpływać na kwalifikację zdarzeń z 
pozoru błahych jako wypadków, czego następstwem jest przeprowa-
dzenie jego rekonstrukcji. Przyjęcie w procesie opiniowania wartości 
ekstremalnych przyspieszeń i opóźnień wynikających z możliwości 
konstrukcyjnych pojazdów, może prowadzić do błędnych wniosków 
formułowanych przez specjalistów zajmujących się odtwarzaniem 
wypadków. W pracy omówiono wyniki badań, w których zostały okre-
ślone wartości przyspieszenia i opóźnienia autobusów i trolejbusów 

poruszających się w ruchu miejskim w warunkach ruchu swobod-
nego, nie wymuszonego i zaburzonego zachowaniem kierowców in-
nych pojazdów. Określone w pracy wartości można interpretować 
jako wynik przyjętej taktyki jazdy kierowców, stanowiącej kompromis 
pomiędzy sprawnym poruszaniem się w potoku ruchu, a zapewnie-
niem poczucia komfortu i bezpieczeństwa wśród pasażerów. Pod-
czas badań oceniany był subiektywny poziom komfortu. W żadnym z 
uwzględnionych w niniejszym opracowaniu przejazdów nie oceniono 
go negatywnie w tym aspekcie. 

1. WARUNKI BADAŃ  

Badania przeprowadzono w Lublinie na wybranych odcinkach 
trasy linii autobusowej nr 18, oraz trasy linii trolejbusowej nr 160 [1,2]. 
Eksperyment obejmował przejazdy w warunkach codziennej eksplo-
atacji przez pojazdy różnych marek, które były kierowane przez róż-
nych kierowców – pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komu-
nikacyjnego w Lublinie. Z uwagi na postawione na wstępie badań za-
łożenie, dotyczące możliwie dokładnego odwzorowania rzeczywi-
stych warunków podróży, o prowadzonych pomiarach nie poinformo-
wano ani kierowców ani organizatora pojazdów – ZTM Lublin. Eks-
peryment obejmował rejestrację przyspieszenia w rzeczywistych wa-
runkach eksploatacyjnych ruchu drogowego. Wybrane odcinki ce-
chowały się dużą liczbą miejsc zatrzymań związanych ze skrzyżowa-
niami z sygnalizacją świetlną, przejściami dla pieszych i przystan-
kami.  

Badania zostały przeprowadzone w okresie letnio – jesiennym, 
w różnych dniach tygodnia. Pogoda podczas prowadzenia pomiarów 
była dobra, nie występowały opady atmosferyczne. Warunki atmos-
feryczne nie miały zatem wpływu na wyniki pomiarów, oraz nie po-
wodowały utrudnień w ruchu drogowym. Na badanych odcinkach po-
miarowych nie prowadzano robót drogowych, przez które przejazd 
byłby utrudniony. Nie wydzielone były na nich również specjalnie 
pasy ruchu dla pojazdów komunikacji zbiorowej. Rejestrację przepro-
wadzano w różnych godzinach w ciągu dnia. Trasa wybranych odcin-
ków pomiarowych przebiegała przez centrum miasta.  

2. APARATURA POMIAROWA 

W badaniach wykorzystano rejestrator parametrów ruchu wypo-
sażony w akcelerometry zbudowane w technologii MEMS. Zakres po-
miarowy akcelerometrów wynosił ±10 m/s2, a rozdzielczość pomiaru 
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wynosiła ±0,01 m/s2. Urządzenie zaprogramowano do rejestrowania 
danych z częstotliwością 10 Hz, a dane zapisywane były w wewnętrz-
nej pamięci urządzenia. Dodatkowo do zestawu pomiarowego dołą-
czono odbiornik GPS firmy Garmin. Wyposażenie takie pozwalało na 
określenie współrzędnych pojazdu w każdej sekundzie trwania po-
miaru, oraz wyznaczenie jego prędkości chwilowej. Rejestrator 
przedstawiono na rysunku 1. 

 
Rys. 1.Rejestrator wykorzystany w badaniach [1, 2] 

 
Aparatura badawcza w każdym z rejestrowanych przejazdów 

była umieszczona w środku pojazdu, pomiędzy pierwszą i drugą osią 
jezdną, na płaskim i poziomym fragmencie podłogi. Osoba obsługu-
jąca urządzenie miała za zadanie takie jej zainstalowanie, aby nie 
zwracać uwagi kierowcy. Z uwagi na to nie wykorzystywano specjal-
nego uchwytu – urządzenie przed rozpoczęciem każdego z bada-
nych przejazdów było umieszczane na podłodze i unieruchamiane za 
pomocą docisku, który ograniczał jego ewentualne przemieszczanie 
związane z oddziaływaniem siły bezwładności powstającej podczas 
wykonywania manewrów. Przed rozpoczęciem pomiaru na wybra-
nym odcinku trasy, osoba prowadząca badania instalowała urządze-
nie kilka przystanków wcześniej. Poziomowanie rejestratora i usta-
wienie jego osi wzdłużnej równolegle do osi wzdłużnej pojazdu odby-
wało się podczas postoju pojazdu na poziomym odcinku drogi, na 
podstawie obserwacji wskazań urządzenie wyświetlanych na ciekło-
krystalicznym wyświetlaczu i poziomicy.  Przykładowy sposób i miej-
sce zamontowania rejestratora w pojeździe pokazano na rysunku 2. 

 

 

Rys. 2. Miejsce umieszczenia rejestratora [1] 

3. WYNIKI BADAŃ I METODYKA OPRACOWANIA  
WYNIKÓW 

Na podstawie danych zapisanych przez rejestrator i tras prze-
jazdów na których prowadzone były pomiary określono położenie za-
tok przystankowych znajdujących się na trasie przejazdu i punktów, 
w których wymuszone było zatrzymanie i ponowne ruszenie pojazdu 
(większe skrzyżowania na których ruchu regulowany był sygnalizacją 
świetlną). Dla tych punktów identyfikowano maksymalne wartości 
chwilowe przyspieszenia i opóźnienia rejestrowane podczas manew-
rów wykonywanych przez kierowcę. Dla realizacji celu postawionego 
we wstępie niniejszego opracowania analizowano jedynie wartości 
zarejestrowane dla osi wzdłużnej pojazdów, które odpowiadały ma-
newrom zatrzymania i ruszania z wybranych punktów. Efektem prac 
było wyodrębnienie łącznie około 260 wartości przyspieszenia i 240 
wartości opóźnienia. Za koniec rozpędzania pojazdu podczas rusza-
nia przyjęto chwilę, w której ustało narastanie prędkości od wartości 
początkowej 0 km/h. Początek hamowania określany był jako poprze-
dzający całkowite zatrzymanie. Opracowując wyniki badań określono 
granice zarejestrowanych wartości, ich średnią wartość, a także od-
chylenie standardowe.  

Zarejestrowane chwilowe wartości maksymalnego przyspiesze-
nia ap_max  pojazdów mieściły się w zakresie 0,49÷2,48 m/s2. Obli-
czona wartość średnia chwilowego przyspieszenia maksymalnego 
āp_max była równa 1,37 m/s2. Odchylenie standardowe wartości śred-
niej σap_max miało wartość 0,45 m/s2. Przykładowy przebieg przyspie-
szenia w czasie przedstawiono na rysunku 3. Na rysunku 4 przedsta-
wiono graficzny rozkład poszczególnych wartości rejestrowanych 
przyspieszeń. Największa liczba próbek miała wartości mieszczące 
się w przedziale 1,2÷1,7 m/s2. 

 

  

Rys. 3. Przykładowy przebieg przyspieszenia 
 

 

Rys. 4. Zestawienie wyników analizy przyspieszenia 
 
Zarejestrowane chwilowe wartości opóźnienia maksymalnego 

ao_max  pojazdów mieściły się w zakresie 0,46÷2,20 m/s2. Obliczona 
wartość średnia chwilowego opóźnienia maksymalnego āo_max była 
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równa 1,30 m/s2. Odchylenie standardowe wartości średniej σao_max 
miało wartość 0,33 m/s2. Przykładowy przebieg opóźnienia w czasie 
przedstawiono na rysunku 5. Na rysunku 6 przedstawiono graficzny 
rozkład poszczególnych wartości rejestrowanych przyspieszeń. Naj-
większa liczba próbek miała wartości mieszczące się w przedziale 
1,2÷1,6 m/s2. 

 

 
Rys. 5. Przykładowy przebieg opóźnienia 

 

 
Rys. 6. Zestawienie wyników analizy opóźnienia 

PODSUMOWANIE 

Opóźnienie hamowania i przyspieszenie pojazdów stanowią 
jedne z kluczowych parametrów uwzględnianych w procesie opinio-
wania wypadków drogowych. Dowody pozwalające na ustalenie po-
czątkowej prędkości pojazdów i czasu wykonywania manewrów mają 
tak istotne znaczenie, gdyż pozwalają na wypowiedzenie się w kwe-
stii podstawowej w każdym procesie opiniowania, tj. czy uczestnicy 
wypadku poruszali sie z prędkością administracyjnie dozwoloną (lub 
bezpieczną) na danym odcinku drogi oraz jak długo trwał tzw. czas 
zagrożenia. Opóźnienie hamowania jakie jest w stanie uzyskać po-
jazd zależy w największym stopniu od stanu nawierzchni, jednak w 
niektórych przypadkach kluczowym jest uwzględnienie sposobu rea-
lizowania manewrów, który może wynikać z przyjętej techniki kiero-
wania wynikającej z rodzaju przewożonego ładunku. Właściwie okre-
ślone parametry wejściowe analizy przebiegu wypadku mają istotne 
znaczenie dla określenia parametrów czasowo odległościowych. 

Parametr przyspieszenia i opóźnienia jest również istotny w ana-
lizie prowadzącej do określenia przyczyny wypadku lub stopnia przy-
czynienia się do niego poszczególnych jego uczestników. Mają one 
duże znaczenie  -  szczególnie we wnioskowaniu na temat zdarzeń 
polegających na wymuszeniu pierwszeństwa przez kierujących po-
jazdami, lub wtargnięciu pieszych na przejście. Mając na uwadze 
technikę realizowania manewrów, a także doświadczenie kierujących 
pojazdami można stwierdzić, że często zdarzają się sytuacje, w któ-
rych kierujący pojazdami włączającymi się do potoku ruchu pojazdów 
poruszających się drogą z pierwszeństwem (lub pieszy wkraczający 

na przejście) realizują ten manewr kontynuując go w sytuacji, gdy w 
polu widzenia znajduje się uczestnik ruchu posiadający pierwszeń-
stwo. Nie zawsze dochodzi wówczas do kolizji lub wypadków. 
Znaczna część manewrów polegających na włączaniu się do ruchu 
w taki sposób wykonywana jest w sposób bezpieczny. Zgodnie z in-
terpretacją stosowaną przez wymiar sprawiedliwości, o poprawności 
(lub nie) tego manewru decyduje sposób ewentualnego wykonania 
manewru obronnego do jakiego zmuszany zostaje kierowca pojazdu 
posiadającego pierwszeństwo. Jeżeli jest on zmuszany do wykona-
nia manewru w sposób gwałtowny, to takie zachowanie uczestnika 
ruchu który się do ruchu się włącza należy interpretować jako wymu-
szanie pierwszeństwa lub wtargnięcie. Jeżeli kierującemu pojazdem 
jadącym drogą z pierwszeństwem przejazdu, z prędkością admini-
stracyjnie dozwoloną, do uniknięcia zderzenia niezbędne jest zmniej-
szenie prędkości w sposób który można określić „zwyczajny”, „nor-
malny” (nie gwałtowny), to takiego manewru włączania sie do ruchu 
nie należy oceniać negatywnie. Zasadniczym problemem związanym 
z interpretacją zachowania uczestników ruchu w takich przypadkach 
jest określenie wartości opóźnienia hamowania jakie można byłoby 
uznać za „zwyczajne” i „normalne”. Literatura fachowa wykorzysty-
wana przez specjalistów w zakresie ruchu drogowego nie precyzuje 
jednak tej wartości w odniesieniu do pojazdów komunikacji miejskiej. 
Próby określania parametrów były podejmowane w odniesieniu do 
samochodów osobowych [3]. W niniejszej pracy określono parametry 
dynamiki ruchu pojazdów komunikacji miejskiej w warunkach rzeczy-
wistego i niewymuszonego ruchu. Wyniki badań omówionych w ni-
niejszym opracowaniu uzupełniają zatem wiedzę fachową w dziedzi-
nie rekonstrukcji wypadków drogowych. Podjęcie badań i analiz w 
tym kierunku było zatem uzasadnione.  
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Dynamic researches of city buses  
at unforced traffic conditions 

The article discusses the results of tests that rely on meas-

uring the delay and acceleration of buses and trolleybuses. 

The study was conducted in conditions of free movement dur-

ing realizing that these vehicles their transport tasks. The test 

results are used to determine the parameters acceleration and 

deceleration relative to longitudinal axis of the vehicle for ma-

neuvers which were not violent,-in circumstances where was 

no traffic hazard from other road users, and tactics of driving 

responsible ensuring passengers dynamic comfort conditions 
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