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Krzysztof OSTROWSKI 

WPŁYW ZAGOSPODAROWANIA OTOCZENIA DRÓG I SKRZYŻOWAŃ  

ZAMIEJSKICH Z SYGNALIZACJĄ NA PRĘDKOŚCI POJAZDÓW 

 

W artykule przedstawione są wyniki badań empirycznych prędkości pojazdów zarejestrowanych na drogach zamiejskich, 

przy dojeździe do wlotów skrzyżowań z sygnalizacją świetlną.  Prędkości pojazdów rejestrowane były w czasie wyświetlania 

sygnału zielonego, w trzech strefach wlotowych skrzyżowań. Przedstawione analizy ukazują zakres zmienności prędkości na 

wlotach skrzyżowań w odniesieniu do ograniczeń prędkości oraz wybrane rezultaty badań wpływu czynników geometryczno - 

ruchowych na zachowania kierujących pojazdami w tym prędkości pojazdów uznawanych za swobodne. Zasadnicza część 

artykułu dotyczy podziału rodzaju otoczenia drogi wg stopnia zurbanizowania i ukazania jego wpływu na prędkości pojazdów 

poruszających się w ruchu swobodnym w strefie skrzyżowań. 

 

WSTĘP 

Prędkość pojazdów jest jednym z parametrów ruchu, od które-
go zależy ciężkość wypadków oraz poziom bezpieczeństwa ruchu 
drogowego (brd). Zwiększona dostępność do drogi o wyższej klasie 
technicznej powoduje wzrost ryzyka wystąpienia zdarzenia drogo-
wego, dlatego bardzo ważne jest ograniczanie liczby punktów do-
stępności, a w miejscach takich jak skrzyżowania wskazane jest 
ograniczanie prędkości pojazdów na wlotach. Skrzyżowania zamiej-
skie powinny być dostrzegalne, czytelne, o względnie małej kolizyj-
ności, zapewniające przejezdność pojazdów ciężkich oraz wzajem-
ną widoczność pojazdów. Zwykle ze względów brd na drogach 
zamiejskich stosuje się skrzyżowania z sygnalizacją świetlną ako-
modacyjną. W artykule przedstawione są badania empiryczne 
prędkości pojazdów, które przeprowadzone zostały na wybranych 
wlotach 38 skrzyżowań z sygnalizacją świetlną zlokalizowanych 
poza miastami, na terenie pięciu województw. Badania przeprowa-
dzono w ramach projektu badawczego NCN nr N N509 254037 pt. 
Problemy  eksploatacyjne  skrzyżowań  z  sygnalizacją  świetl-
ną na  zamiejskich  drogach  z  dużymi  prędkościami [1] w 
latach 2009-2011. Do badań wybrano poligony zlokalizowane na 
drogach krajowych o przekroju jedni zasadniczej 1x2 i 2x2. Przy 
wyborze poligonów kierowano się szeregiem założeń, które przed-
stawiono w rozdz. 1. Jednym z założonych celów badań było wyka-
zanie wpływu rodzaju otoczenia drogi na zachowania kierujących 
pojazdami, w tym na osiągane prędkości pojazdów w ruchu swo-
bodnym przy dojeździe i przejeździe przez skrzyżowania. Badania 
przeprowadzono w strefach wlotowych skrzyżowań. Każdy z pomia-
rów trwał ok. 6 h i był przeprowadzany w godzinach porannych i 
popołudniowych. W rezultacie zarejestrowano dane z około 12 000 
cykli sygnalizacyjnych obejmujące 140 000 pojazdów.  

1. ZASADY DOBORU POLIGONÓW BADAWCZYCH 

Przy wyborze poligonów badawczych kierowano się następują-
cymi założeniami: 
1) skrzyżowanie z funkcjonującą sygnalizacją świetlną powinno 

być zlokalizowane w obszarze zamiejskim poza terenem zabu-
dowanym na drodze krajowej. Dopuszczono lokalizacje pod-
miejskie skrzyżowań z podwyższoną prędkością dopuszczalną; 

2) wlot musi zawierać, co najmniej jeden pas przeznaczony do 
jazdy na wprost o szerokości zbliżonej do 3,5 m; 

3) na pasach do jazdy na wprost dopuszczono obecność relacji w 
prawo o małym natężeniu ruchu; 

4) na wlocie skrzyżowania nie występuje jakiekolwiek blokowanie 
relacji na wprost, w tym przez kolejki pojazdów niemieszczące 
się na dodatkowym pasie dla relacji skrętnej; 

5) dojazd do skrzyżowania nie może być prowadzony w ostrym 
łuku poziomym, który ogranicza swobodę przejazdu; 

6) na zjeździe ze skrzyżowania nie występuje ostre zakrzywienie 
toru jazdy, ograniczające swobodę przejazdu; 

7) warunki terenowe przy analizowanym wlocie skrzyżowania 
powinny zapewniać, możliwie poprawne rozstawienie i zainsta-
lowanie urządzeń pomiarowych; 

8) stan nawierzchni wlotu jest dobry i nie wpływa na zachowania 
kierujących pojazdami; 

9) na skrzyżowaniach nie występuje zjawisko blokowania pojaz-
dów przez pojazdy komunikacji zbiorowej zatrzymujące się na 
przystankach autobusowych bez zatoki autobusowej; 

10) skrzyżowania powinny być zlokalizowane w miejscach o zróżni-
cowanym otoczeniu; 

11) przy i na skrzyżowaniu nie mogą być prowadzone roboty dro-
gowe ograniczające swobodę ruchu pojazdów. 
 

 
Rys. 1. Lokalizacja poligonów badawczych (www.google.pl) 
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Do przeprowadzenia pomiarów charakterystyk ruchowych, w 
tym prędkości na pasach z relacją na wprost, wybrano 38 wlotów 
skrzyżowań z sygnalizacją w tym 9 wlotów z jednym pasem, 
28 wlotów z dwoma pasami i 1 wlot z trzema pasami ruchu. Na 
rys. 1 pokazano mapę z lokalizacją analizowanych skrzyżowań. 

2. METODYKA BADAŃ 

Do przeprowadzenia pomiarów terenowych wykorzystana zo-
stała aparatura pomiarowa, obejmująca: zestaw kamer wideo wraz 
ze statywami, nadajniki i odbiorniki, rejestrator wideo z monitorem 
LCD, akumulatory oraz osprzęt dodatkowy. Kamery zostały usytuo-
wane w taki sposób, aby uzyskać wymaganą przeciętną długość 
bazy wynoszącą ok. 50 m i tak aby kamery nie były widoczne dla 
kierujących pojazdami, którzy zmieniają swoje zachowania po zau-
ważeniu kamery, kojarzącej się z kontrolą prędkości. Kamery ma-
skowano ustawiając je przy drzewach, reklamach, znakach itp.  

Prace badawcze polegały na wyznaczeniu prędkości chwilo-
wych pojazdów w trzech strefach na wlocie, które oznaczone zosta-
ły, jako B1, B2 i B3 (rys. 2). Baza B1 zlokalizowana była w strefie 
wlotowej, w której występują początki wysp dzielących lub wydzie-
lonych pasów ruchu. Baza B3 usytuowana była najbliżej skrzyżo-
wania i kończyła się na linii zatrzymań. Prędkość chwilowa każdego 
pojazdu obliczona została na podstawie czasu, który potrzebny jest 
na przejazd bazy Bi. W analizach brano pod uwagę tył pojazdu 
przekraczającego założony początek i koniec bazy. Przykładowo 
koniec bazy pierwszej (powiązany z końcem obrazu na monitorze), 
był początkiem bazy drugiej, itd.  

 

 
Rys. 2. Schemat rozmieszczenia kamer video Ki oraz lokalizacja 
baz pomiarowych Bi wzdłuż wlotu skrzyżowania z sygnalizacją 
 

Analizę obrazu w laboratorium, wykonywano dla każdej bazy z 
osobna i dla każdego pasa ruchu oddzielnie. Obróbka obrazu wideo 
dla baz B1 i B2 nie różniła się, natomiast podczas analizy przejeż-
dżających pojazdów przez bazę B3 dodatkowo wyróżniano zmiany 
sygnałów świetlnych i rejestrowano przejazdy pojazdów na sygnale 
żółtym i czerwonym. Dane zapisywane były automatycznie do pli-
ków programu Excel, w którym to wykonywano dalsze prace i anali-
zy. Przy budowie bazy danych korzystano z rozbudowanych makr 
napisanych w programie Visual Basic. Analizy prowadzone były 
głównie w programie Statistica. 

Poniżej przedstawiono analizy prędkości pojazdów na dojeź-
dzie do skrzyżowania w czasie wyświetlania sygnału zielonego z 
uwzględnieniem wpływu kolejki na wlocie oraz analizy prędkości 
pojazdów przejeżdżających w ruchu swobodnym rozumianym, jako 
przejazdy w sygnale zielonym, niezakłócone obecnością i rusza-
niem pojazdów z kolejki oraz manewrami zmiany pasów ruchu.  

3. PRĘDKOŚĆ POJAZDÓW NA DOJEŹDZIE  
I PRZY PRZEJEŹDZIE PRZEZ SKRZYŻOWANIA 

W zależności od wielkości potoków pojazdów dopływających 
do analizowanego skrzyżowania, typu oraz strategii sterowania 

sygnalizacją świetlną, a także lokalizacji i otoczenia skrzyżowania 
występowały różne warunki ruchu pojazdów. Z tego też względu na 
analizowanych wlotach dróg krajowych, prowadzących głównie 
potoki ruchu tranzytowego, funkcjonujących zgodnie z zaimplemen-
towaną logiką i strategią sterowania występowały zarówno przejaz-
dy na sygnale zielonym, w ruchu swobodnym jak i częściowo wy-
muszonym oraz wymuszonym, a także oczekiwania w kolejkach na 
sygnale czerwonym. Przedstawione poniżej analizy dotyczą pręd-
kości pojazdów poruszających się podczas sygnału zielonego, po 
zjechaniu kolejki pojazdów oczekującej w sygnale czerwonym. 
Rejestrację prędkości rozpoczynano od ostatniego pojazdu nieza-
trzymującego się i dojeżdżającego do kolejki. Zmienności zareje-
strowanych prędkości (z wpływem obecności kolejki) na analizowa-
nych wlotach z jednym pasem dla relacji na wprost (przekrój 1 x 2) 
przedstawiono na rys. 3. Na wykresie zarysowuje się wyraźny po-
dział poligonów badawczych pod względem prędkości na wlocie 
(średnie prędkości ze stref B1, B2 i B3). Najbardziej znaczący 
wpływ na zaistniały podział ma natężenie ruchu. Na rys. 4 i 5 przed-
stawiono zmienności prędkości na wlotach z dwoma pasami dla 
relacji na wprost.  

 

 
Rys. 3. Zmienność prędkości na pojedynczych pasach ruchu relacji 
na wprost, na wlotach dróg o przekroju 1x2 
 

 
Rys. 4. Zmienność prędkości na wewnętrznych pasach ruchu relacji 
na wprost, na wlotach dróg o przekroju 2x2 
 

Poziom median prędkości jest zróżnicowany na poszczegól-
nych pasach. W większości przypadków nieco większe wartości 
mediany prędkości występują na pasie wewnętrznym, generalnie 
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przy mniejszym udziale pojazdów ciężkich w ruchu. Na pasach dla 
relacji na wprost, przy przekroju 1x2 występują najniższe średnie 
prędkości pojazdów. Największe zróżnicowanie prędkości na wlo-
tach zarejestrowano na pasie wewnętrznym w grupie z dwoma 
pasami dla relacji na wprost. 

 

 
Rys. 5. Zmienność prędkości na zewnętrznych pasach ruchu relacji 
na wprost, na wlotach dróg o przekroju 2x2 

 
Z przeprowadzonych analiz wynika, że w 8 na 9 analizowanych 

wlotach skrzyżowań z jednym pasem dla relacji na wprost występo-
wało ograniczenie prędkości znakiem B-33 do 70 km/h (w jednym 
przypadku do 90 km/h). Odnosząc uzyskane wartości kwantyli 85% 
do prędkości dopuszczalnej 70 km/h, stwierdzono, że zarówno 85% 
kierujących pojazdami lekkimi (64,4 km/h) jak i ciężkimi (62,4 km/h) 
nie przekraczało prędkości dopuszczalnej. Z kolei w 9-ciu na 
11 analizowanych wlotach skrzyżowań z dwoma pasami dla relacji 
na wprost występowało ograniczenie prędkości znakiem B-33 do 
70 km/h (w pozostałych dwóch do 80 km/h). Porównując uzyskane 
wartości kwantyli 85% do prędkości dopuszczalnej 70 km/h, stwier-
dzono, że pojazdy lekkie na pasie wewnętrznym i zewnętrznym 
przekraczają prędkość dopuszczalną odpowiednio o: 15 km/h i 
9 km/h, a pojazdy ciężkie o: 7 km/h i 2 km/h. 

Badania wskazują na potrzebę stosowania skutecznych środ-
ków redukcji prędkości pojazdów na wlotach skrzyżowań z sygnali-
zacją świetlną ze względu na obecność strefy dylematu [2]. W 
Polsce przy długości sygnału żółtego wynoszącej 3s i zwykle sto-
sowanym ograniczeniu prędkości do 70 km/h na wlotach dróg za-
miejskich długość strefy dylematu I rodzaju wynosi ok. 24 m. Im 
większa prędkość na wlocie tym dłuższa strefa dylematu i większe 
ryzyko wjechania w jej zasięg. Z badań [1] wynika, że zastosowanie 
fotoradaru na wlotach skrzyżowań z sygnalizacją ma działanie 
korzystne zarówno z punktu widzenia potrzeb bezpieczeństwa 
ruchu jak i przepustowości tj. uzyskiwano większe gęstość ruchu 
przy przejeździe na sygnale zielonym i jednocześnie jednorodne 
prędkości pojazdów zbliżone do dopuszczalnej prędkości na wlocie.  

4. PRĘDKOŚĆ POJAZDÓW W RUCHU SWOBODNYM 
NA WLOTACH SKRZYŻOWAŃ Z SYGNALIZACJĄ 

W literaturze zagranicznej nie znaleziono podobnych badań 
wykonywanych na wlotach skrzyżowań z sygnalizacją świetlną. W 
[3] przedstawione zostały modele prędkości średniej samochodów 
osobowych w ruchu swobodnym na odcinkach dróg poza terenem 
zabudowy, opracowane w UTP w Bydgoszczy [4, 5]. Autorzy modeli 
matematycznych zwracają uwagę, że opracowanie wzorów na 
szacowanie prędkości w ruchu swobodnym w warunkach miejskich i 

podmiejskich jest znacznie bardziej skomplikowane niż w warun-
kach typowo zamiejskich, ponieważ należy uwzględnić w analizach 
obecność licznych czynników zewnętrznych wpływających na za-
chowania kierujących pojazdami. Oprócz wymienionej powyżej 
pozycji, badania prędkości w ruchu swobodnym prowadzone były 
również w innych pracach, w tym w ramach prac badawczych na 
Politechnice Krakowskiej [6, 7]. Badania te dotyczyły głównie prze-
krojów dróg poza terenem zabudowy i ulic w miastach o różnej 
wielkości. Odcinki ulic w mieście zlokalizowane były poza wpływem 
skrzyżowań. Zagraniczne badania prędkości w ruchu swobodnym 
prowadzone są głównie w terenach pozamiejskich i skupiają się na 
odcinkach dróg o przekrojach 1x2 [8, 9, 10, 11], 2x2 [12, 13] oraz na 
autostradach i drogach ekspresowych [14, 15]. W powyższych 
pracach przedstawiono bardzo interesujące interpretacje uzyska-
nych wyników oraz wzory, których konstrukcje zostały wykorzystane 
przy budowie modeli prędkości w pracy [1] i zostaną wykorzystane 
do dalszych badań prowadzonych obecnie w ramach programu 
RID-I/50 (Rozwój Innowacji Drogowych). Konsorcjum pracowników 
kilku uczelni (konsorcjum naukowe OT2-2B/PK-PW-PG) opracowuje 
w latach 2016 – 2018 projekt „Nowoczesne metody obliczania 
przepustowości i oceny warunków ruchu dla dróg poza aglo-
meracjami miejskimi, w tym dla dróg szybkiego ruchu” (umowa 
nr DZP/RID-I-50/9/NCBR/2016), którego celem jest aktualizacja 
metod oceny warunków ruchu i szacowania przepustowości dla 
dróg zamiejskich z uwzględnieniem metod HCM6, HCM2010 i 
HBS2015 oraz najnowszych badań opublikowanych w literaturze 
krajowej i zagranicznej. Loga programu RID oraz projektu badaw-
czego przedstawiono na rys. 6. 

 
a) b) 

  
Rys. 6. Loga: a) programu RID i b) projektu badawczego RID-I-50 

 
Badania prędkości pojazdów w ruchu swobodnym przejeżdża-

jących w sygnale zielonym, prowadzone były w trzech kolejnych 
bazach B1, B2 i B3 na dojazdach do analizowanych wlotów skrzy-
żowań zamiejskich. Analizy przeprowadzone zostały oddzielnie dla 
każdego pasa ruchu na wlotach z jednym i dwoma pasami ruchu dla 
relacji na wprost.  

Analizy prędkości w ruchu swobodnym przeprowadzono w celu 
identyfikacji czynników wpływających na zachowania kierujących 
pojazdami dojeżdżających do skrzyżowania oraz w celu zbudowa-
nia modeli matematycznych, głównie regresyjnych. W analizach 
brano pod uwagę zarówno czynniki opisujące geometrię wlotu, jak i 
charakter ruchu oraz parametry sterowania. Z analiz przeprowadzo-
nych w pracy [1] wynika, że wprowadzanie wysp dzielących kanali-
zujących ruch, niesymetrycznych odgięć torów jazdy, krótkich pa-
sów do skrętu w lewo i w prawo, krawężników lub innych elementów 
betonowych odwodnienia po prawej stronie wlotu wpływa na 
zmniejszenie prędkości pojazdów dojeżdżających do skrzyżowania. 
W modelu regresyjnym szacowania prędkości w obrębie bazy B3 
wykazano również istotny wpływ parametrów sterowania na pręd-
kość pojazdów przejeżdżających przez linię zatrzymań. 

4.1. Poligony z jednym pasem dla relacji na wprost 

Badaniami ruchu pojazdów objęto pasy wydzielone prowadzą-
ce wyłącznie relację na wprost. Rejestrowano jednocześnie prędko-
ści oraz natężenia ruchu na wlotach drogi krajowej. Zinwentaryzo-
wane parametry geometryczne oraz pomierzone parametry ruchu 
poddano analizom regresyjnym [1] celem zbudowania modeli sza-
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cowania prędkości. W trakcie prowadzenia analiz zaobserwowano, 
że niektóre z modeli wykazały istotny wpływ na prędkość charakte-
rystyk opisujących między innymi natężenie ruchu, elementy orga-
nizacji ruchu na skrzyżowaniu, odległości od sąsiednich skrzyżo-
wań, limity prędkości oraz rodzaj otoczenia skrzyżowania itp. W 
wielu scenariuszach badawczych wprowadzanie powyższych 
zmiennych oddzielnie do modeli wykazywało wzajemną współlinio-
wość. Postanowiono zatem poszukać takiej zmiennej niezależnej 
jakościowej, która łączyłaby różne wpływy wyrażane zmiennymi 
skalarnymi. Wpływ tak określonej zmiennej jakościowej był szcze-
gólnie zauważalny na kilku poligonach badawczych znacznie obcią-
żonych ruchowo, tj. w Wieliczce, Rzezawie oraz Tarnowskich Gó-
rach. Badaniami objęto również poligony, na których występowały 
bardzo małe natężenia ruchu, tj. Lubliniec, Otmuchów i Dobrodzień 
oraz średnie natężenia ruchu tj. poligony Miechów, Łysokanie 
i Bodzanów. Analizowane skrzyżowania położone były w różnych 
lokalizacjach tj. w pobliżu miast i wsi, gdzie otoczenia wlotów i 
skrzyżowań były znacznie zróżnicowane oraz w terenach niezago-
spodarowanych (lasy, łąki, pola uprawne). Z powyższych względów 
postanowiono określić kryteria i wprowadzić do modelu zmienną 
jakościową różnicującą analizowane wloty skrzyżowań pod wzglę-
dem: 
– liczby przejść dla pieszych na skrzyżowaniu, 
– odległości analizowanego wlotu od najbliższej sygnalizacji 

świetlnej lub ronda, 
– rodzaju otoczenia skrzyżowania, 
– poziomu natężeń ruchu oraz prędkości dopuszczalnej. 

Na podstawie prac inwentaryzacyjnych i przeprowadzonych w 
pracy [1] badań wprowadzono do analiz jakościową zmienną nieza-
leżną „stopień zurbanizowania otoczenia” i podzielono analizowane 
wloty skrzyżowań o przekroju 1x2 wg trzech stopni zurbanizowania 
otoczenia drogi. Poniżej podano zastosowane kryteria podziału. 

Pierwszy stopień zurbanizowania charakteryzuje: 
– otoczenie bez zabudowy, lub z zabudową luźną, oddaloną od 

skrzyżowania, 
– brak lub obecność co najwyżej jednego przejścia dla pieszych,  
– odległość do sąsiednich skrzyżowań z sygnalizacją świetlną lub 

rond wynosząca ponad 13 km, 
– prędkość dopuszczalna od 70 do 90 km/h, 
– natężenie ruchu do 400 P/h na pas. 

Drugi stopień zurbanizowania charakteryzuje: 
– otoczenie z zabudową luźną, oddaloną od skrzyżowania, 
– obecność dwóch lub pojedynczych przejść dla pieszych, 
– odległość do sąsiednich skrzyżowań z sygnalizacją świetlną lub 

rond wynosząca od 4 km do 13 km, 
– prędkość dopuszczalna min. 70 km/h, 
– natężenie ruchu do 650 P/h na pas. 

Trzeci stopień zurbanizowania charakteryzuje: 
– otoczenie z zabudową jednocześnie zlokalizowaną przy skrzy-

żowaniu jak i oddaloną od skrzyżowania, 
– obecność trzech lub czterech przejść dla pieszych, 
– odległość do sąsiednich skrzyżowań z sygnalizacją świetlną lub 

rond wynosząca do 4 km, 
– prędkość dopuszczalna min. 70 km/h, 
– natężenie ruchu powyżej 650 P/h na pas. 

Zarejestrowane prędkości na badanych poligonach pogrupo-
wano wg stopni zurbanizowania otoczenia i wyznaczono dystrybu-
anty rozkładów prędkości. Zmienności zarejestrowanych prędkości 
pojazdów na wlotach (wartości średnie z baz Bi) przejeżdżających w 
czasie wyświetlania sygnału zielonego, z wpływem obecności kole-
jek zestawiono na rys. 7, a prędkości w ruchu swobodnym przed-
stawiono na rys. 8. 

 
Rys. 7. Dystrybuanty zarejestrowanych prędkości pojazdów z wpły-
wem obecności kolejek, na wlotach z jednym pasem dla relacji na 
wprost 
 

Z wykresów przedstawionych na rys. 7 i 8 wynika wyraźny po-
dział poligonów badawczych wobec stopnia zurbanizowania oto-
czenia drogi. Zgodnie z oczekiwaniami najniższe prędkości pojaz-
dów zostały zarejestrowane na poligonach sklasyfikowanych wg 3 
stopnia zurbanizowania, a najwyższe wg 1 stopnia zurbanizowania.  

 

 
Rys. 8. Dystrybuanty zarejestrowanych prędkości w ruchu swobod-
nym, na wlotach z jednym pasem dla relacji na wprost 
 

Na rys. 9 ÷ 11 przedstawiono wykresy zależności prędkości V1 
(baza B1 – zlokalizowana najdalej od linii zatrzymań) od natężenia 
ruchu Q1 w podziale na stopnie zurbanizowania otoczenia. 

 

 
Rys. 9. Zależność prędkości chwilowej od natężenia ruchu na poli-
gonach sklasyfikowanych wg 1 stopnia zurbanizowania 
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Rys. 10. Zależność prędkości chwilowej od natężenia ruchu na 
poligonach sklasyfikowanych wg 2 stopnia zurbanizowania 
 

 
Rys. 11. Zależność prędkości chwilowej od natężenia ruchu na 
poligonach sklasyfikowanych wg 3 stopnia zurbanizowania 

 
Natężenie ruchu wpływa w sposób znaczący na prędkości po-

jazdów na wlotach skrzyżowań sklasyfikowanych wg 3 stopnia 
zurbanizowania otoczenia drogi. Dla 1 i 2 stopnia zurbanizowania 
otoczenia, brak jest wyraźnego wpływu natężenia ruchu na prędko-
ści pojazdów. Z przeprowadzonych analiz i obserwacji ruchu wyni-
ka, że przy natężeniu ruchu powyżej 600 P/h (na pas), zaznacza się 
wpływ obecności innych pojazdów na zachowania kierujących 
pojazdami. Kierujący zaczynają dostosowywać prędkości pojazdów 
(uznawane do tej pory za swobodne) do panujących warunków na 
drodze, czego wynikiem może być obniżenie prędkości pojazdów na 
wlotach skrzyżowań. Z badań wynika również, że wraz ze wzrostem 
stopnia zurbanizowania otoczenia drogi rośnie liczba zakłóceń w 
ruchu powodujących chwilowe spadki prędkości na dojeździe do 
skrzyżowań. 

Biorąc pod uwagę powyższe spostrzeżenia, co do zmiennej ja-
kościowej „stopień zurbanizowania otoczenia” oraz opracowane 
kryteria podziału, można wykorzystywać tą wiedzę w kwalifikowaniu 
wlotów skrzyżowań pod kątem oczekiwanych wpływów, co uprasz-
cza dobór modelu szacowania prędkości na wlocie.  

4.2. Poligony z dwoma pasami dla relacji na wprost 

Podobne analizy wpływu rodzaju otoczenia na prędkości po-
jazdów prowadzono również w odniesieniu do dróg krajowych o 
przekroju dwujezdniowym 2x2. W analizach wykorzystano dane z 
następujących skrzyżowań: Głuchów, Czechowice-Dziedzice, Ko-

biór, Bolesław, Brudzowice, Bieruń, Olkusz, Rzgów, Zbytków, Sław-
ków i Drogomyśl. 

Na poniższych wykresach przedstawiono zmienności zareje-
strowanych prędkości pojazdów w ruchu swobodnym na wlotach z 
dwoma pasami dla relacji na wprost (średnie wartości prędkości z 
baz pomiarowych Bi), które pogrupowano wg wskazań zawartych 
w rozdz. 4.1 dotyczących stopni zurbanizowania otoczenia drogi i 
wlotów skrzyżowań.  

 

 
Rys. 12. Dystrybuanty prędkości pojazdów w ruchu swobodnym na 
pasie wewnętrznym, wg stopni zurbanizowania 
 

Z przeprowadzonych porównań i analiz wynika, że na pasie 
wewnętrznym wyraźnie wyróżnia się grupa poligonów sklasyfikowa-
nych wg 3 stopnia zurbanizowania. Nie odnotowano statystycznie 
istotnych różnic prędkości pomiędzy wynikami na poligonach z 1 i 2 
stopniem zurbanizowania otoczenia. Na pasie zewnętrznym najniż-
sze prędkości uzyskano również na poligonach sklasyfikowanych 
wg wskazań dla 3 stopnia zurbanizowania, choć wyraźny wpływ na 
uzyskane wyniki (również w przypadku poligonów z 1 i 2 stopniem 
zurbanizowania otoczenia drogi) ma znaczący udział pojazdów 
ciężkich na tym pasie ruchu. Na badanych wlotach skrzyżowań 
przeciętny udział pojazdów ciężkich na pasie wewnętrznym wynosił 
11,4% a na pasie zewnętrznym 40.1%. 
 

 
Rys. 13. Częstości skumulowane prędkości pojazdów w ruchu 
swobodnym na pasie zewnętrznym, wg stopni zurbanizowania 

PODSUMOWANIE 

Z przeprowadzonych w pracy [1] analiz wynika wyraźny wpływ 
stopnia zagospodarowania otoczenia drogi i wlotów skrzyżowań 
zamiejskich z sygnalizacją świetlną na prędkości pojazdów. Z analiz 
prowadzonych oddzielnie dla wlotów skrzyżowań dróg krajowych o 
przekroju 1x2 i 2x2 wynikają następujące wnioski ogólne: 
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1) Wprowadzony podział otoczenia drogi wg zdefiniowanych w 
rozdz. 4.1 stopni zurbanizowania, dla dróg o przekroju jezdni 
1x2, z wlotami prowadzącymi ruch w relacji na wprost po jed-
nym pasie wykazuje wyraźne zróżnicowanie prędkości pojaz-
dów w ruchu swobodnym. Uśrednione wartości kwantyla 85% 
prędkości pojazdów wynoszą odpowiednio dla 1, 2 i 3 stopnia 
zurbanizowania otoczenia wlotu skrzyżowania: 90 km/h, 79 
km/h i 70 km/h. Zarejestrowane różnice w prędkościach są sta-
tystycznie istotne. 

2) Na poligonach zlokalizowanych na drogach o przekroju 2x2, 
zagregowanych względem 1 i 2 stopnia zurbanizowania oto-
czenia drogi, prędkości pojazdów ulegają zwiększeniu, średnio 
o 4,8 km/h na pasie wewnętrznym w porównaniu do poligonów 
sklasyfikowanych względem trzeciego stopnia zurbanizowania. 
Na pasach zewnętrznych zaobserwowano znacznie mniejsze 
zróżnicowanie prędkości wobec wyróżnionych stopni zurbani-
zowania otoczenia drogi, co jest wynikiem oddziaływania zna-
czącego udziału pojazdów ciężkich w ruchu. 

3) Klasyfikowanie otoczenia wlotów skrzyżowań z sygnalizacją 
świetlną wg stopni zurbanizowania umożliwia wstępne osza-
cowanie prędkości pojazdów w ruchu swobodnym przy dojeź-
dzie do skrzyżowania. 

4) Zmienna jakościowa „stopień zurbanizowania otoczenia” ujmu-
je jednoczesny wpływ wielu czynników w tym geometrycznych, 
lokalizacyjnych i ruchowych na prędkości pojazdów i może być 
stosowana przy budowie modeli regresyjnych. Niezwykle waż-
ne dla analiz jest wprowadzenie ogólnych kryteriów podziału 
oraz podanie zakresu zmienności poszczególnych czynników. 

5) Podział otoczenia wlotów skrzyżowań z sygnalizacją wg stopni 
jego zurbanizowania pozwala na etapie projektowania przewi-
dywać potrzebę zastosowania skutecznych środków redukcji 
prędkości celem wyeliminowania sytuacji niebezpiecznych w 
tym obecności strefy dylematu. Działania takie powinny być 
podejmowane zarówno w odniesieniu do dróg jednojezdnio-
wych jak i wielojezdniowych, na których lokalizowane będą 
skrzyżowania z sygnalizacją świetlną.  
Badania przedstawione w artykule prowadzone były głównie na 

terenie Polski południowej, na stosunkowo niewielkiej liczbie poligo-
nów badawczych (38). W celu opracowania uogólnionych kryteriów 
podziału otoczenia wlotów skrzyżowań zamiejskich z sygnalizacją 
świetlną wg stopni ich zurbanizowania celowe jest kontynuowanie 
badań i prac inwentaryzacyjnych na znacznie większej liczbie poli-
gonów badawczych zlokalizowanych w całej Polsce. 
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Impact of ambient rural roads and intersections  
with traffic signal on speed vehicles 

The article presents the results of empirical research of 

the speed of vehicles registered on rural intersections with 

traffic signals. The speeds of vehicles were recorded in the 

green signal in three zones of the approach of intersections. 

The analyzes show the range of variation of free flow speed 

in relation to the speed limits. The main part of the article 

concerns the division of intersections ambient by degree of 

urbanization and shows its impact on the free flow speed of 

vehicles. 
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