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The TesT meThods and The reacTion Time of drivers

meTody badań a czas reakcji kierowców*

The paper presents issues related to determination of the driver’s reaction time. A brief review of methods for determining 
the reaction time of drivers has been conducted. The results of own researches on the reaction time of drivers in pre-ac-
cident situations have been presented. The scenario of an accident situation according to which they were conducted has 
been presented. The presentation includes results of measurements of the reaction time set in the three test environments: 
on a test track, in a driving simulator and on the psychological aptitude test stand. A comparison of the obtained reaction 
time values has been conducted and the correlation between them has been determined.
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W artykule przedstawiono zagadnienia związane z wyznaczaniem czasu reakcji kierowcy. Przeprowadzono krótki prze-
gląd metod wyznaczania czasu reakcji kierowców. Zaprezentowano wyniki własnych badań dotyczących czasu reakcji 
kierowców w sytuacjach przedwypadkowych. Omówiono scenariusz sytuacji wypadkowej, według którego zostały one 
przeprowadzone. Przedstawiono wyniki pomiarów czasu reakcji wyznaczone w trzech środowiskach badawczych: na to-
rze badawczym, w symulatorze jazdy samochodem oraz na stanowisku do badań psychotechnicznych. Dokonano porów-
nania otrzymanych wartości czasu reakcji i wyznaczono korelacje pomiędzy nimi.

Słowa kluczowe: badania kierowców, czas reakcji kierowców, metody badań. 

1. Introduction

Motor vehicle accidents are inherent in traffic and are usu-
ally the result of many different reasons that occur in an emer-
gency situation (including human error). 

In different countries the risk to participate in road acci-
dents is different, and differences between countries are quite 
significant. Therefore, periodic analysis of accidents are made 
for both quantitative and qualitative assessment of their causes 
[11, 14]. But in order to determine how a particular driver’s 
performance could affect the course of a road accident, it is 
very often necessary reconstruct an accident in detail. For such 
reconstruction usually carried out using specialized computer 
programmes, it is necessary to use multiple parameters charac-
terizing both a vehicle, a driver behaviour and environmental 
conditions. While the vehicle parameters and environmental 
conditions are relatively easy to determine, however in case of 
a driver it is generally difficult to estimate the rules. The action 
of the driver is dependent on many factors: fatigue, stress, expe-
rience in driving a motor vehicle, etc. One of the parameters 
characterizing driver’s behaviour that is necessary for recon-
struction is the reaction time. It is worth mentioning that the 
driver’s reaction time is one of the basic parameters which have 
a very strong influence on the final outcome in the analysis of 
the course of the accident, and their recommended values are 
given in the manuals and training materials for court experts.

Depending on the value of a driver reaction time an expert 
takes for analysis of the accident may depend on the extent of 
any fault of a driver.  

Most of literature report values of reaction time obtained in 
the tests on the so-called reaction on a simple stimulus (single 
beep or light) - in which a driver during the study is to react on 
one of the control elements of a car (brake pedal, handbrake 

lever, steering wheel). Examples of such studies are very well 
known and widely used until recently with the results of M. 
Burckhardt, and H. Burg [1]. In these studies, which were made 
on the actual way involved two cars driving behind each other. 
A test driver of a second car was to react to brake lights that 
light up of the car in front. A total of 41 persons have been exa-
mined in this way during these studies. During 1 hour (time for 
the test of 1 participant) was recorded about 100 reaction time 
values, which means that subsequent reactions of the driver 
followed on average every 40 seconds. Reaction time values 
determined by this method have been adopted by resolution of 
the symposium of the German forensic experts (20 Deutsche 
Verkehrsgerichtstag in Goslar, 1982 [4]) and have been widely 
used in Germany in the 80’s and 90’s. According to this recom-
mendation, but also because of much more careful, than in other 
cases, a statistical processing of results carried out, they were 
widely regarded as one of the most correct and reliable. This is 
confirmed by the fact of their citation in the major publications 
of books on the dynamics of braking [2] or the reconstruction 
of road accidents [26].

A similar method of measurement Nishida [18] used in his 
study. The literature is full of other descriptions of test methods 
of drivers’ reaction time to a single stimulus, such as the special 
ring tone [25], or a single light pulse of a stimulator, stuck on 
the windscreen [5, 15]. 

In real road situations (except driving in a column), the dri-
ver reacts to complex stimuli and the behaviour of the driver 
trying to avoid an accident involves both braking and (or) tur-
ning a steering wheel.

In the literature 10 - 15 years ago it is difficult to find data 
on the reaction time in which both the stimulus and the driver’s 
reactions are complex. In many studies of reactions to complex 
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stimuli carried out frequently simulated situations were highly 
simplified. For example, in papers [5, 16], tests of reactions to 
stimuli were the tests using the lights stuck on the windscre-
en of the car before the driver. The driver had to react both to 
a colour and light system, which have a manoeuvre assigned 
to them – for example weak or strong braking, turn left or turn 
right, etc.

In recent years, studies on the roads or tracks increasingly 
rely on the implementation of certain selected, recognized as 
representative, contract accident scenarios. Examples are the 
tests described in paper [17], in which on a track was simulated 
a perpendicular car intrusion to the crossroads. The authors of 
this work carried out a similar scenario in the tests described 
in [10, 22, 23]. Another example might be testing the driver’s 
reaction to a small children’s bike [15] pushed out (from behind 
a parked car in the right lane). 

In studies aimed at introducing an assistant system, in the 
recent period, it became popular to use air-filled dummies made 
of a thick foil in the shape and dimensions of the vehicle [9, 
20, 21] to support different research scenarios such as „sudden 
braking” ‘sudden bypassing”, etc. 

In summary, it can be concluded that the number of this 
type of research available in the literature is small and covers 
only some specific cases. In addition to the lack of data for cer-
tain situations, other important drawbacks of the data obtained 
in this way are:

their obsolete for the present population of drivers (grow- -
n-up and adjusted to the environment with a large variety 
of complex technical equipment); 
lack of data on high-risk groups, particularly young dri- -
vers aged 18 to 25 years (in this group, road accidents in 
the European Union countries, including Poland, are the 
main causes of death);
their origin countries (e.g. Germany or the USA) with  -
significantly differing levels of development of the mo-
torization and the conditions under which it operates (the 
density and organization of traffic, condition of roads and 
markings, the share of motorways in the overall road ne-
twork, the method of driver training, etc.).

In view of the above conclusions, the authors focused on 
one indicator of driver’s performance, which is the reaction 
time and have decided to carry out research designed to extend 
knowledge in this field. They were to help find answers to qu-
estions about the possible correlation between drivers’ reaction 
time obtained with different testing methods.

2. Test methods of drivers’ reaction time 

Despite years of research, yet has not been developed a me-
thod that most professionals in the field of accident reconstruc-
tion would be considered by far the best one for determining 
the reaction time of drivers. Generally, you can specify the fol-
lowing ways to implement this type of research: 

Tests on psychological aptitude test stands for drivers 1. 
(or similar). 
Experiments on roads or testing tracks. 2. 
Research in driving simulators. 3. 
Study (observation types) in the actual road conditions. 4. 

The authors of this publication, in a study of driver beha-
viour in pre-accident situations determined drivers’ reaction ti-

mes in the first three research environments for the same group 
of 30 drivers. 

2.1. Studies on simple testing stands  

The study aimed to determine the reaction time of drivers 
conducted on simple stands historically have been used first. 
Currently, such tests can be encountered only occasionally but 
they are generally regarded as a complementary test. These stu-
dies, however, have been applied commonly by psychologists 
to evaluate its suitability for the profession of the driver, and 
many publications appear the values obtained in this way the 
reaction time. 

In the studies that use this method by the authors the times 
of simple and complex reactions have been determined [10]. 
Determination of a simple reaction time was based on the dri-
ver’s reaction to a single simple stimulus - light or sound. Dri-
ver’s reaction was to press a key at the time of the appearance 
of a stimulus. The research of a complex reaction consisted in 
a specific type of stimulus - the light colour or sound, has been 
assigned with a specific manipulator on which the driver should 
press with a hand or foot

2.2. Experiments on roads or test tracks

Studies on roads or test tracks are recognized by majority 
of professionals as the best way to simulate traffic situations 
[16], to perform various vehicle dynamics studies [19], as well 
as determining the reaction time. Opportunity to reflect actu-
al conditions of vehicle motion, the parameters of the road, as 
well as the ability to measure the reaction time in a real car are 
undeniable advantages of such studies. However, the value of 
results obtained in this way and their usefulness for the analysis 
of certain types of accidents, strongly depends on way the expe-
riment is conducted. In recent years, the tests of the behaviour 
of drivers tests based on certain scenarios of accidents are per-
formed on test tracks. These include generally a very specific 
road situation, and therefore the value of reaction time obtained 
in this way are also limited in their scope of use.

The study conducted by the authors, widely described in 
[10, 12, 22, 23] include a scenario in which on the track was 
simulated a perpendicular intrusion of car at the crossroads. 
Schematic test scenario is given in figure 1.

Fig. 1. Schematic scenario of an accident situation

The driver of the “Vehicle 1” moving at a speed V1 is for-
ced to react to avoid collision with vehicle 2 which enters the 
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crossroads without giving it priority – fig. 1. This scenario was 
based on observation of the actual situation at the crossroads 
located in Kielce (fig. 2). 

Fig. 2. Real crossroads

Picture of the implementation of research conducted by the 
authors shown in fig. 3. 

A detailed description of the tests carried out on the track 
is given in [12]. 

Fig. 3. Realisation of a scenario during research on a track

2.3. Research in driving simulators

The development of computer technology influenced signi-
ficantly propagate research in simulators. Driving simulators 
are devices in which the driver directs the car using the same 
control elements, like in a real car (the accelerator pedal, brake, 
steering wheel), but the car traffic is implemented in a virtual 
environment [3]. Simulators can be divided into: dynamic si-
mulators, which in addition to mapping the traffic situation on 
the big screen, inertial forces acting on the driver are mapped, 
for example during braking or in a curvilinear motion and static 
simulators in which these forces are not mapped. 

One of the indisputable advantages of simulators is the pos-
sibility of an exact match to the environment and to perform 
such scenarios which implementation of the road conditions 
would be impossible or would involve danger. During the re-
search carried out by the authors in the simulator [13] a select-
ed, the same to tests on the track scenario has been realised 
(fig. 4). 

Fig. 4. View of imitation the crossroads in the simulator

3. The analysis of the obtained values of reaction 
time 

In this analysis, the influence of research methods on the 
reaction time values obtained are presented on the basis of au-
thors’ own research. The advantage of such a comparison is that 
during research an identical accident situation has been carried 
out (fig. 1). In order to obtain a high degree of surprise of dri-
vers, the studies strongly reduced the visibility of the driver by 
installing curtains on the track, for example, in the simulator 
by mapping a high hedge and used so-called “empty runs” in 
which the obstacle does not appear. The same group of drivers 
was tested in various research environments. Were also consi-
stent for the whole research of results’ analysis.. A detailed de-
scription of these studies can be found in the works: [7, 8, 12]. 

Basic studies were carried out on Kielce Track and in the 
AutoPW driving simulator [10] at Warsaw University of Tech-
nology. The task of the drivers was aiming to avoid a collision 
with an obstacle, the driver himself decided whether only to 
brake or carry out only avoidance manoeuvre or perform both 
of these manoeuvres simultaneously. This feature, according to 
the authors, makes conditions similar to the real situation, in 
which the driver is not imposed on his behaviour. The results 
obtained have been confronted with the results of tests on a test 
psychological aptitude stand of drivers. 

The analysis of research results used the concept of risk 
time. Risk time is defined as the time period allowed to the 
driver after noticing the obstacle to a possible collision with it. 
It is used by the driver for actions to avoid any accident or its 
consequences. Risk time used by the driver to perform defen-
sive actions was calculated as the ratio of the car distance from 
the obstacle at the time of accident risk appearance (fig. 5) to 
its speed. This parameter, as shown by the analysis carried out 
in the work of authors [9, 24], is a very important parameter 
characterizing a pre-accident situation and driver behaviour. 
Tests were conducted for 15 different time values of risk time 
for three speeds 40, 50 and 60 km/h and five distances from an 
obstacle 10, 20, 30, 40, 50m. 
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Fig. 5. Determination of risk time

Detailed results of the analysis of drivers’ reaction time in 
the event of accident risk based on research carried out on Tor 
Kielce have been presented in the article [9]. 

In the present study the reaction times are as follows:
mental reaction time, understood as the time since the  -
appearance of an obstacle to the start of leg from the ac-
celerator, hereinafter referred to briefly: “the accelerator 
pedal” reaction time; 
psycho-motor reaction time when braking, determined as  -
the time from emergence of an obstacle to the onset of the 
brake pedal force, hereinafter referred to briefly: “brake” 
reaction time;
psycho-motor reaction time during a turn, determined  -
as the time from emergence of an obstacle to the onset 

reaction to the steering wheel, hereinafter referred to as: 
“turn” reaction time. 

Dependence of reaction time for particular emergency bra-
king manoeuvres, i.e., braking with a foot brake, engine bra-
king and steering have been shown in fig. 6. For all the mano-
euvres of the dependence of the risk time function is linear. The 
average reaction time value and standard deviation (value in 
parentheses) for selected values of risk time has been presented 
in table 1.

Similarly, the values of the reaction time of drivers during 
testing in the simulator have been determined. Graphical com-
parison of results has been shown in fig. 7. In the case of reac-
tion time results obtained in the simulator, presented dependent 
on risk time, we can say that they also have a linear character. 
Examples of reaction time values obtained in the simulator are 
shown in table 2. 

Psycho-technical research has been conducted on the same 
group of drivers. Each of the drivers was examined twice. Ob-
tained results are presented in fig. 8. The average values of sim-
ple reaction time have been compared with the reaction time 
obtained during the experimental tests, both on the track and 
in the simulator.

Determination has been made of the R correlation coeffi-
cient of simple reaction time compared to the reaction time set 
for the turning manoeuvre and braking with a foot brake for all 

Fig. 6. The reaction time of drivers in the risk time function obtained during testing on the track; a) “turn” reaction time , b) “brake” reaction time , 
c) “accelerator pedal” reaction time

Fig. 7. The reaction time of drivers in risk time function obtained in a simulator a) „turn” reaction time, b) „brake” reaction time , c) „accelerator 
pedal” reaction time
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the samples (with different values of initial risk time). Corre-
lation coefficients values for simple reaction time and reaction 
time - „brake” is shown in table 3 and for the simple reaction 
time and reaction time - „turn” (table 4). These correlations 
were determined for the results obtained on the track and in 
the simulator. 

Obtained low and even negative correlation coefficient values 
indicate that there is no correlation between simple reaction time 
determined at the stand and the time determined in the research on 
track and in the simulator, both the turning reaction and braking. 

The second study was to examine complex reaction time valu-
es. The results obtained are presented in fig. 9. 

According to the authors there was a trial to determine the 
inter-relationship between the values of reaction time. Corre-
lation coefficients were determined for the complex reaction 
time, and brake reaction time (table 5) and turning of wheels 
(table 6) obtained in studies on the track and in the simulator. 
In this case, also low or even negative correlation coefficient 
values have been obtained. 

Reaction time
Risk time, s

0,72 1,44 2,16 2,88 3,6
Mental

“Accelerator pedal” 0,35 (0,19) 0,45 (0,11) 0,51 (0,17) 0,66 (0,19) 0,81 (0,36)

Psycho-motor performance during 
braking „Brake” Brak reakcji 0,64 (0,15) 0,73 (0,18) 0,92 (0,33) 0,96 (0,22)

Psycho-motor during a turn, „Turn” 0,43 (0,06) 0,49 (0,13) 0,62 (0,21) 0,81 (0,39) 1,23 (0,58)

Tab. 2. Summary of sample values of reaction time obtained in the simulator

Fig. 8. Simple reaction time

Reaction time
Risk time, s

0,72 1,44 2,16 2,88 3,6
Mental

“Accelerator pedal” 0,47 (0,10) 0,66 (0,16) 0,99 (0,15) 1,04 (0,37) 1,5 (0,56)

Psycho - motor performance during 
braking, „Brake” 0,65 (0,08) 0,85 (0,15) 1,31 (0,20) 1,42 (0,31) 1,85 (0,48)

Psycho - motor during a turn, „Turn” 0,45 (0,09) 0,68 (0,16) 0,87 (0,29) 1,15 (0,21) 1,54 (0,56)

Tab. 1. Summary of sample values of reaction time obtained on the track

Risk time, s 0,6 0,72 0,9 1,2 1,44 1,8 1,8 2,16 2,4 2,7 2,88 3,0 3,6 3,6 4,5
Truck

R
-0.124 -0.037 -0.348 -0.470 -0.141 0.446 -0.184 -0.034 -0.468 -0.620 -0.487 -0.395 -0.193 -0.461 -0.106

simulator - - - -0.104 -0.004 -0.085 -0.129 0.236 0.133 0.213 0.155 0.199 0.126 0.222 0.145

Tab. 3. The correlation coefficients between simple reaction time and the values of “brake” reaction time (time for different values of risk time)

Tab. 4. The correlation coefficients between simple reaction time and values „turn” reaction time (for different values of risk time) 

Risk time, s 0,6 0,72 0,9 1,2 1,44 1,8 1,8 2,16 2,4 2,7 2,88 3,0 3,6 3,6 4,5
Truck

R
0.277 -0.354 -0.017 -0.318 -0.307 -0.319 -0.092 -0.188 0.068 0.008 -0.014 0.120 -0.154 0.141 -0.200

simulator -0.466 -0.771 -0.219 0.209 0.054 0.364 0.446 0.576 0.094 0.395 0.520 0.203 0.220 0.461 0.117

Risk time, s 0,6 0,72 0,9 1,2 1,44 1,8 1,8 2,16 2,4 2,7 2,88 3,0 3,6 3,6 4,5
Truck

R
0.324 -0.289 -0.163 -0.023 -0.074 0.192 -0.093 -0.050 0.007 -0.083 -0.180 -0.095 0.055 0.031 0.134

Simulator - - - 0.062 0.145 -0.213 -0.204 -0.020 -0.034 -0.371 -0.148 0.066 0.075 -0.276 -0.118

Tab. 5. The correlation coefficients between complex reaction time and the values “brake” reaction time (time for different values of risk time)
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4. Conclusions

The values of the reaction time of drivers assigned to each 
set of manoeuvres on the track and in the simulator is characte-
rized by a linear dependence of risk time. Both of these values 
are closely correlated. Through the results can be seen, howe-
ver, that the reaction time of drivers obtained in the simulator 
for all tested manoeuvres achieves smaller values in relation to 
the measured values on the track. 

The reason is that drivers are aware that they driver a car 
in a virtual environment, so even very violent manoeuvres are 
safe. You can “with impunity”, without any consequences to 
perform rapid turns, leave off a road, drive through fences, ga-
tes, etc. During the test on the track the drivers act in a way not 
to lead to a dangerous situation of rapid overloading the car, the 
roll-over, etc. 

The resulting accuracy has been also indicated in the litera-
ture [6]. The difference between the published opinions and the 
results in the present study lies in the fact that in the cited works 
a fixed value time difference obtained on the track and in the 
simulator has been given. According to [6] reaction times on 
the track are longer by 0.3 s for the brake and did not differ for 
the reaction with a turning. According to Mc Gehee and others 
[17] the reaction times on the track are longer by 0.1 seconds 
for the braking and 0.03 s with a turning. The research presen-
ted in this paper shows that this difference is not constant, but 

varies depending on the risk time characterizing of a given trial 
(see figure 10). 

The obtained values of the measured reaction time as a psy-
chological aptitude test stand have been compared with those 
obtained on the track and in the simulator (fig. 11). The figure 
contains lines corresponding to the simple and complex reac-
tion times, even though it is a constant, not depending on risk 
time.

While analogizing graphs of fig. 10, we can say that simple 
and complex reaction time is significantly shorter than obtained 
for the same drivers during testing on the track or in the simula-
tor. Only in the case of a determined reaction time for trials with 
very small values of risk time (0.5-1.0 s), they are similar. It is 
worth noting that only for “turn” reaction time, the difference 
in values between the track and simulator weakly depends on 
risk time, so it is close to a constant value. When we analyse 
“brake” and “accelerator pedal” reaction time, it then was can 
notice, that them the greater the risk time value, the greater the 
difference between the results obtained on the track and in the 
simulator.

When you present the obtained results of reaction time for 
each maneuver in a single graph (fig. 11), one can say that in the 
case of testing on the track, the reaction time for “accelerator” 
is less since the “turn” one. The highest values of reaction time 
have been obtained for “brake”. 

Risk time, s 0,6 0,72 0,9 1,2 1,44 1,8 1,8 2,16 2,4 2,7 2,88 3,0 3,6 3,6 4,5

Truck
R

0.128 0.030 0.001 -0.207 -0.311 -0.177 -0.027 -0.092 0.162 -0.085 -0.120 -0.220 -0.064 -0.049 -0.191

simulator -0.304 -0.971 -0.144 0.133 0.211 0.302 0.077 0.158 -0.071 0.473 0.159 0.016 0.194 -0.176 -0.075

Tab. 6. The correlation coefficients between complex reaction time and values of „turn” reaction time (for different values   of the time risk) 

Fig. 9. Comparison of the complex reaction time

Fig. 10. Comparison of the time for considered manoeuvres: a) “turn” reaction time, b) “brake” reaction time , c) “accelerator pedal” reaction time
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If the average reaction time of drivers in the simulator ge-
nerated the lowest values have been determined for the “accele-
rator” reaction time and the highest for the “turn”.

You need to be aware, however, that the above-mentioned 
behaviour of drivers, each sequence of manoeuvre has been de-
termined for a particular scenario of a pre-accident situation. 
For other scenarios, the situation of the driver’s mode of action 
may vary. Therefore, the authors in their attempt for further 
work is to determine the impact of different scenarios on obta-
ined reaction time of drivers.

Determined correlation coefficients between “brake” and 
“turn” reaction time in relation to the simple and complex re-

action time are very small, and in many cases even negative. In 
total, 120 studies conducted correlation only in 4 cases the ab-
solute value of the correlation coefficient was greater than 0.5.

No correlation has been found with the results of the experi-
ment on the track and the simulator shows that the reaction time 
obtained in studies on simple psychological stand can not be 
treated as the actual reaction time of drivers in traffic situations 
and can not be used in the reconstruction of road accidents.

This conclusion is very important because in some publi-
cations the reaction time determined in similar stands is taken 
as the actual reaction time of drivers in the analysis of the ac-
cident. 

Fig. 11. Comparison of the reaction time
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Metody bada ń a czas reakcji kierowców 

Słowa kluczowe : badania kierowców, czas reakcji kierowców, metody badań  
 
 

Streszczenie. W artykule przedstawiono zagadnienia związane z wyznaczaniem czasu reakcji 
kierowcy. Przeprowadzono krótki przegląd metod wyznaczania czasu reakcji kierowców. 
Zaprezentowano wyniki własnych badań dotyczących czasu reakcji kierowców w sytuacjach 
przedwypadkowych. Omówiono scenariusz sytuacji wypadkowej, według którego zostały one 
przeprowadzone. Przedstawiono wyniki pomiarów czasu reakcji wyznaczone w trzech środowiskach 
badawczych: na torze badawczym, w symulatorze jazdy samochodem oraz na stanowisku do badań 
psychotechnicznych. Dokonano porównania otrzymanych wartości czasu reakcji i wyznaczono 
korelacje pomiędzy nimi. 

 
 
1. Wprowadzenie 

Wypadki samochodowe są nieodłącznym elementem ruchu drogowego i zazwyczaj są 
skutkiem wielu róŜnych przyczyn występujących w sytuacji zagroŜenia (w tym błędu 
człowieka).  

W róŜnych  państwach ryzyko uczestniczenia w wypadkach drogowych jest róŜne, a 
pomiędzy poszczególnymi krajami występują dość znaczące róŜnice. Dlatego teŜ okresowo 
dokonywane są analizy wypadków umoŜliwiające zarówno ilościową, jak i jakościową ocenę 
przyczyn ich powstawania [11, 14]. Aby jednak móc określić, jak działanie konkretnego 
kierowcy mogło wpłynąć na przebieg danego zdarzenia drogowego, konieczna jest bardzo 
często szczegółowa rekonstrukcja wypadku. Do takiej rekonstrukcji z reguły prowadzonej 
obecnie z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych, niezbędne jest 
uŜycie wielu parametrów charakteryzujących zarówno pojazd, sposób zachowania się 
kierowcy, jak i warunki otoczenia. O ile parametry pojazdu i warunki otoczenia są 
stosunkowo łatwe do określenia, to jednak w przypadku kierowcy są z reguły trudne do 
oszacowania. Działanie kierowcy bowiem uzaleŜnione jest od bardzo wielu czynników: 
zmęczenia, stresu, doświadczenia w kierowaniu pojazdem itd. Jednym z parametrów 
charakteryzujących zachowanie się kierowcy niezbędnym do rekonstrukcji jest czas reakcji. 
Warto wspomnieć, Ŝe czas reakcji kierowcy naleŜy do tych podstawowych parametrów, które 
mają bardzo duŜy wpływ na końcowy wynik w analizie przebiegu wypadku, a ich zalecane 
wartości podawane są w poradnikach i materiałach szkoleniowych dla biegłych, ekspertów. 



Od tego, jaką wartość czasu reakcji kierowcy biegły przyjmie do analizy wypadku moŜe 
zaleŜeć określenie zakresu ewentualnej winy kierowcy.  

W większości pozycji literaturowych podawane wartości czasu reakcji uzyskiwane są w 
czasie badań reakcji na tzw. bodziec prosty (pojedynczy sygnał dźwiękowy lub świetlny) – w 
których kierowca podczas badań ma zadziałać na jeden z elementów sterowania samochodem 
(pedał hamulca, dźwignię hamulca ręcznego, kierownicę). Przykładem takich badań, są 
bardzo znane i do niedawna powszechnie stosowane wyniki M. Burckhardta i H. Burga [1]. 
W badaniach tych, które realizowano na rzeczywistej drodze uczestniczyły dwa jadące za 
sobą samochody. Badany kierowca prowadził drugi samochód i reagował na zapalające się 
światła hamulcowe samochodu poprzedzającego. W tych badaniach przebadano w ten sposób 
w sumie 41 osób. W czasie 1 godziny (tyle trwało badanie jednego uczestnika) rejestrowano 
około 100 wartości czasu reakcji, co oznacza, Ŝe kolejne reakcje kierowcy następowały 
średnio co 40 sekund. Wyznaczone tą metodą wartości czasu reakcji przyjęte zostały uchwałą 
niemieckiego sympozjum biegłych sądowych (20 Deutsche Verkehrsgerichtstag in Goslar, 
1982 [4]) i były powszechnie stosowane w Niemczech w latach 80-tych i 90-tych. Ze 
względu na tę rekomendację, ale równieŜ z powodu znacznie bardziej starannej, niŜ w innych 
przypadkach, przeprowadzonej obróbki statystycznej uzyskanych wyników, były one 
powszechnie uznawane za jedne z najbardziej poprawnych i wiarygodnych. Potwierdzeniem 
tego jest równieŜ fakt cytowania ich w znaczących publikacjach ksiąŜkowych dotyczących 
dynamiki hamowania [2], czy teŜ rekonstrukcji wypadków drogowych [26]. 

Podobną metodę pomiarów wykorzystał Nishida w swoich badaniach [18]. W 
literaturze moŜna spotkać opisy jeszcze innych metod badań czasu reakcji kierowców na 
pojedynczy bodziec, np. na dźwięk specjalnego dzwonka [25], czy teŜ na pojedynczy impuls 
świetlny stymulatora, przyklejonego na przedniej szybie samochodu [5, 15].  

W rzeczywistych sytuacjach drogowych (poza przypadkiem np. jazdy w kolumnie) 
kierowca reaguje jednak na bodźce złoŜone, a zachowanie kierującego starającego się uniknąć 
wypadku  obejmuje zarówno hamowanie, jak i  (lub) obrót kierownicą.  

W literaturze sprzed 10 - 15 lat trudno jest jednak znaleźć dane dotyczące czasu 
reakcji, w których zarówno bodziec, jak i reakcje kierowcy są złoŜone. W wielu 
realizowanych badaniach reakcji na bodźce złoŜone, często symulowane sytuacje były silnie 
uproszczone. Na przykład w pracach [5, 16], badania reakcji na bodziec złoŜony były równieŜ 
badaniami z zastosowaniem lampek przyklejonych na przedniej szybie samochodu przed 
kierowcą. Kierowca miał reagować zarówno na kolor oraz układ lampek, którym przypisano 
wcześniej dany manewr – np. słabe lub silne hamowanie, skręt w lewo lub skręt w prawo itp. 

W ostatnich latach badania na drogach lub torach coraz częściej polegają na realizacji 
pewnych wybranych, uznanych za reprezentatywne, umownych scenariuszy wypadkowych. 
Przykładem mogą być badania opisane w pracy [17], w których na torze symulowano 
prostopadłe wtargnięcie samochodu na skrzyŜowanie. Podobny scenariusz zrealizowali 
autorzy niniejszej pracy w badaniach opisanych w [10, 22, 23]. Innym przykładem mogą być 
badania reakcji kierowcy na wypchnięty (zza parkujących na prawym pasie samochodów) 
mały rowerek dziecięcy [15]. 

W badaniach, których celem jest wprowadzenie systemu asystenckiego, w ostatnim 
okresie, popularne stało się wykorzystywanie wypełnionych powietrzem makiet wykonanych 
z grubej folii, mających kształt i gabaryty samochodu [9, 20, 21] do realizacji róŜnych 
scenariuszy badań np. „gwałtownego hamowania”, „gwałtownego omijania” itd.  

Reasumując moŜna stwierdzić, Ŝe liczba dostępnych w literaturze tego typu badań jest 
niewielka i obejmuje wyłącznie wybrane przypadki szczególne. Poza brakiem danych dla 
niektórych sytuacji,  innymi istotnymi mankamentami uzyskanych w ten sposób danych są: 

- ich nieaktualność dla obecnej populacji kierowców (wyrosłej i zaaklimatyzowanej w 
środowisku o duŜym nasyceniu róŜnego rodzaju złoŜonych urządzeń technicznych), 



- brak danych dotyczących grup duŜego ryzyka, w szczególności młodych kierowców w 
wieku 18 ÷25 lat (w tej grupie wypadki drogowe są w krajach Unii Europejskiej, w tym 
równieŜ w Polsce, główną przyczyną zgonów), 

- ich pochodzenie z państw (np. z Niemiec lub USA) o znacznie róŜniącym się poziomie 
rozwoju motoryzacji i warunkach w jakich ona funkcjonuje (gęstość i organizacja ruchu 
drogowego, stan nawierzchni i oznakowania, udział autostrad w ogólnej sieci dróg, 
sposób szkolenia kierowców itd.). 

Mając na względzie powyŜsze wnioski autorzy skupili się na jednym ze wskaźników 
działania kierowcy, jakim jest czas reakcji i zdecydowali się przeprowadzić badania, mające 
rozszerzyć zakres wiedzy w tej dziedzinie. Miały one pomóc znaleźć odpowiedź na pytania 
dotyczące ewentualnych współzaleŜności pomiędzy czasem reakcji kierowców uzyskanym 
róŜnymi metodami badawczymi. 

 
2. Metody badań czasu reakcji kierowców  

Mimo wieloletnich badań, nie została dotychczas wypracowana jedna metoda, która 
przez większość specjalistów z zakresu rekonstrukcji wypadków byłaby uznana za 
zdecydowanie najlepszą dla określania czasu reakcji kierowców. Ogólnie moŜna wskazać 
następujące sposoby realizacji tego typu badań: 
1. Testy na stanowiskach do badań psychotechnicznych kierowców (lub zbliŜonych). 
2. Eksperymenty na drogach lub torach badawczych. 
3. Badania w symulatorach jazdy. 
4. Badania (typu obserwacja) w rzeczywistych warunkach ruchu drogowego. 
Autorzy niniejszej publikacji, podczas badań zachowania się kierowcy w sytuacjach 
przedwypadkowych wyznaczyli czas reakcji kierowców w trzech pierwszych środowiskach 
badawczych dla tej samej grupy 30 kierowców. 
 
2.1 Badania na prostych stanowiskach badawczych   

Badania zmierzające do wyznaczania czasu reakcji kierowców przeprowadzane na 
prostych stanowiskach historycznie ujmując stosowane były jako pierwsze. Obecnie z takimi 
badaniami moŜna się zetknąć tylko sporadycznie, przy czym są one z reguły traktowane, jako 
badania uzupełniające. Badania te stosują jednak powszechnie psycholodzy do oceny 
przydatności do zawodu kierowcy i w wielu publikacjach pojawiają się wartości uzyskanego 
w ten sposób czasu reakcji.  

W badaniach prowadzonych tą metodą przez autorów wyznaczano czas reakcji prostej 
i złoŜonej [10]. Wyznaczenie czasu reakcji prostej polegało na pomiarze reakcji kierowcy na 
pojedynczy bodziec prosty – świetlny lub dźwiękowy. Reakcji kierowcy polegała na 
naciśnięciu w chwili pojawienia się bodźca dowolnego przycisku. Badania reakcji złoŜonej 
polegały na tym, Ŝe określonemu rodzajowi bodźca - kolorowi lampki lub dźwiękowi, 
przypisano określony manipulator, na który kierowca powinien nacisnąć ręką lub nogą.  
 
2.2 Eksperymenty na drogach lub torach badawczych 

Badania na drogach lub torach badawczych przez większość specjalistów są uznawane 
za najlepszy sposób symulowania sytuacji drogowych [16], wykonywania rozmaitych badań 
dynamiki pojazdów [19], jak równieŜ wyznaczania czasu reakcji. MoŜliwość 
odzwierciedlenia rzeczywistych warunków ruchu pojazdu, parametrów drogi, jak równieŜ 
moŜliwość pomiaru czasu reakcji w rzeczywistym samochodzie to niezaprzeczalne zalety 
takich badań. Jednak wartość uzyskiwanych w ten sposób wyników i ich przydatność do 
analizy określonych typów wypadków, silnie zaleŜy od sposobu przeprowadzenia 
eksperymentu. W ostatnich latach na torach badawczych przeprowadzane są badania 
zachowania się kierowców w oparciu o pewne scenariusze wypadkowe. Obejmują one z 



reguły bardzo konkretną sytuację drogową, stąd teŜ uzyskane w ten sposób wartości czasu 
reakcji mają równieŜ ograniczony zakres ich stosowania.  

Przeprowadzone przez autorów badania, szeroko opisane w pracach [10, 12, 22, 23], 
obejmują scenariusz, w których na torze symulowano prostopadłe wtargnięcie samochodu na 
skrzyŜowaniu. Schemat scenariusza badań zamieszczono na rys. 1.  
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S
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Rys. 1. Schemat scenariusza sytuacji wypadkowej 

 
Kierowca z „pojazdu 1” poruszającego się z prędkością V1 zostaje zmuszony do 

zareagowania w celu uniknięcia zderzenia z pojazdem 2, wjeŜdŜającym na skrzyŜowanie bez 
ustąpienia mu pierwszeństwa – rys. 1. Scenariusz taki powstał na podstawie obserwacji 
rzeczywistej sytuacji na skrzyŜowaniu zlokalizowanym w Kielcach (rys. 2).  
 

 
Rys. 2. Rzeczywiste skrzyŜowanie 

 
Zdjęcie z realizacji badań prowadzonych przez autorów pokazano na rys. 3. Szczegółowy 
opis badań przeprowadzonych na torze zamieszczono w pracy [12]. 



 
Rys. 3. Realizacja scenariusza podczas badań na torze 

 
2.3. Badania w symulatorach jazdy 

Rozwój techniki komputerowej wpłynął na znaczące rozpowszechnienie badań w 
symulatorach. Symulatory jazdy to urządzenia, w których kierowca kieruje samochodem 
posługując się tymi samymi elementami sterowania, jak w rzeczywistym samochodzie (pedał 
przyspieszenia, hamulec, kierownica), ale ruch samochodu realizowany jest w środowisku 
wirtualnym [3]. Symulatory moŜna podzielić na: symulatory dynamiczne, w których oprócz 
odwzorowania na duŜym ekranie sytuacji drogowej, odwzorowywane są równieŜ siły 
bezwładności działające na kierowcę, np.: podczas hamowania lub w ruchu krzywoliniowym 
oraz symulatory statyczne, w których siły te nie są odwzorowywane.  

Jedną z niepodwaŜalnych zalet symulatorów jest moŜliwość dokładnego 
odwzorowania otoczenia oraz realizacji takich scenariuszy, których realizacja w warunkach 
drogowych byłaby niemoŜliwa lub wiązałaby się z niebezpieczeństwem. 

Podczas realizowanych przez autorów badań w symulatorze [13] realizowano 
wybrany, identyczny z badaniami na torze scenariusz (rys. 4).  

 

 
Rys. 4. Widok odwzorowania skrzyŜowania w symulatorze 

 
3. Analiza uzyskanych wartości czasu reakcji  

W niniejszej analizie wpływ metody badań na uzyskiwane wartości czasu reakcji 
przedstawiono na podstawie badań własnych autorów. Zaletą takiego porównania jest to, Ŝe w 
prowadzonych badaniach realizowano identyczny scenariusz sytuacji wypadkowej (rys. 1). W 



celu uzyskania moŜliwie wysokiego stopnia zaskoczenia kierowców, w badaniach silnie 
ograniczono widoczność kierowcy poprzez zainstalowanie np. na torze zasłon, a w 
symulatorze poprzez odwzorowanie wysokiego Ŝywopłotu oraz stosowano tzw. „puste 
przejazdy” w których przeszkoda się nie pojawiała. Badaniom w róŜnych środowiskach 
badawczych poddano tę samą grupę kierowców. Spójne były równieŜ dla całych badań 
metody analizy wyników. Szczegółowy opis tych badań moŜna znaleźć w pracach: [7, 8, 12]. 

Podstawowe badania przeprowadzone zostały na Torze  „Kielce” oraz w symulatorze 
jazdy AutoPW [10] Politechniki Warszawskiej. Zadaniem kierowców było dąŜenie do 
uniknięcia zderzenia z przeszkodą, kierowca sam decydował, czy wyłącznie hamować, czy 
wykonywać wyłącznie manewr omijania czy teŜ wykonywać oba te manewry jednocześnie. 
Ta cecha zdaniem autorów zbliŜa warunki eksperymentu do sytuacji rzeczywistych, w 
których to kierowca nie ma narzuconego sposobu zachowania. Uzyskane wyniki 
skonfrontowano z wynikami testów na stanowisku do badań psychotechnicznych kierowców. 

W analizie wyników badań posłuŜono się pojęciem czasu ryzyka. Czas ryzyka 
zdefiniowano jako czas, którym dysponuje kierowca od momentu zauwaŜenia przeszkody, do 
ewentualnego zderzenia z nią. Jest on wykorzystywany przez kierowcę na działania 
zmierzające do uniknięcia wypadku lub ewentualnie jego skutków. Czas ryzyka 
wykorzystany przez kierowcę na realizację działań obronnych, obliczano jako stosunek 
odległości samochodu od przeszkody w chwili zaistnienia zagroŜenia wypadkowego (rys. 5) 
do jego prędkości. Parametr ten, jak wykazały analizy przeprowadzone w pracach autorów [9, 
24], jest bardzo waŜnym parametrem charakteryzującym sytuację przedwypadkową i 
zachowanie kierowców. W badaniach przeprowadzono testy dla 15 róŜnych wartości czasu 
ryzyka określonych dla trzech prędkości jazdy 40, 50 i 60 km/h oraz pięciu odległości od 
przeszkody 10, 20, 30, 40, 50m.  

prędkosc V, m/s

odległosć S, m 

 czas ryzyka tR= S/V

przeszkoda

 
Rys. 5. Wyznaczenie czasu ryzyka 

 
Szczegółowe wyniki analizy czasu reakcji kierowców w sytuacji zagroŜenia wypadkowego w 
oparciu o badania przeprowadzone na Torze Kielce zaprezentowano w artykule [9].  
W niniejszej pracy analizowane są następujące czasy reakcji: 
− czas reakcji psychicznej, rozumiany, jako czas od momentu pojawienia się przeszkody do 

początku zdejmowania nogi z pedału przyspieszenia, nazywany dalej krótko: czas reakcji 
„pedałem przyspieszenia”; 

− czas reakcji psychomotorycznej podczas hamowania, wyznaczany, jako czas od momentu 
pojawienia się przeszkody do początku pojawienia się siły na pedale hamulca, nazywany dalej 
krótko: czas reakcji „hamulec”; 

− czas reakcji psychomotorycznej podczas skrętu, wyznaczany, jako czas od momentu 
pojawienia się przeszkody do początku pojawienia się reakcji  na kole kierowniczym, 
nazywany dalej: czas reakcji „skręt”; 

ZaleŜność czasu reakcji dla poszczególnych manewrów tzn. hamowania hamulcem roboczym, 
hamowania silnikiem oraz skrętu kół przedstawia rys. 6. Dla wszystkich rozpatrywanych 
manewrów zaleŜność funkcji czasu ryzyka  jest liniowa. Wartości średniego czasu reakcji 
oraz odchylenia standardowego (wartość w nawiasie) dla wybranych wartości czasu ryzyka 
zamieszczono w tabeli 1. 
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Rys. 6. Czas reakcji kierowców w funkcji czasu ryzyka uzyskany w czasie badań na torze; 
a). czas reakcji „skręt”, b). czas reakcji „hamulec”, c). czas reakcji „pedał przyspieszenia”   

 
Tabela 1. Zestawienie przykładowych wartości czasu reakcji uzyskanych na torze  

czas ryzyka, s 
Czas reakcji 

0,72 1,44 2,16 2,88 3,6 
Psychicznej 

„Pedałem przyspieszenia”  
0,47 (0,10) 0,66 (0,16) 0,99 (0,15) 1,04 (0,37) 1,5 (0,56) 

Psychomotorycznej podczas 
hamowania, „Hamulec” 

0,65 (0,08) 0,85 (0,15) 1,31 (0,20) 1,42 (0,31) 1,85 (0,48) 

Psychomotorycznej podczas 
skrętu, „Skręt” 

0,45 (0,09) 0,68 (0,16) 0,87  (0,29) 1,15 (0,21) 1,54 (0,56) 

 
Podobnie wyznaczono wartości czasu reakcji kierowców podczas badań w symulatorze. 
Graficzne zestawienie otrzymanych wyników przedstawia rys. 7. W przypadku wyników 
czasu reakcji uzyskanych w symulatorze, przedstawionych w zaleŜności od czasu ryzyka, 
moŜna powiedzieć, Ŝe równieŜ mają one charakter liniowy. Przykładowe wartości czasu 
reakcji uzyskanych w symulatorze przedstawiono w tabeli 2.  
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Rys. 7. Czas reakcji kierowców w funkcji czasu ryzyka uzyskany w symulatorze 

a). czas reakcji „skręt”, b). czas reakcji „hamulec”, c). czas reakcji „pedał przyspieszenia 
 
Tabela 2. Zestawienie przykładowych wartości czasu reakcji uzyskanych w symulatorze  

czas ryzyka 
Czas reakcji 

0,72 1,44 2,16 2,88 3,6 
Psychicznej 

„Pedałem przyspieszenia”  
0,35 (0,19) 0,45 (0,11) 0,51 (0,17) 0,66 (0,19) 0,81 (0,36) 

Psychomotorycznej podczas 
hamowania, „Hamulec” 

Brak reakcji 0,64 (0,15) 0,73 (0,18) 0,92 (0,33) 0,96 (0,22) 

Psychomotorycznej podczas 
skrętu, „Skręt” 

0,43 (0,06) 0,49 (0,13) 0,62 (0,21) 0,81 (0,39) 1,23 (0,58) 

 



Badania psychotechniczne przeprowadzono na tej samej grupie kierowców. KaŜdy z 
badanych został przebadany dwukrotnie. Otrzymane wyniki badań zaprezentowano na rys. 8. 
Wartości czasu reakcji prostej porównano z wynikami czasu reakcji uzyskanego w czasie 
badań eksperymentalnych zarówno na torze, jak i w symulatorze. Dokonano wyznaczenia 
współczynnika korelacji R czasu reakcji prostej w stosunku  do średniego czasu reakcji 
wyznaczonego dla manewru skrętu kół i hamowania hamulcem roboczym dla wszystkich 
prób (o róŜnych wartościach początkowego czasu ryzyka). Wartości współczynników 
korelacji dla czasu reakcji prostej oraz czasu reakcji – „hamulec” przedstawiono w tabeli 3 i 
zaś dla czasu reakcji prostej oraz czasu reakcji – „skręt” (tabela 4). Korelacje te wyznaczono 
dla wyników uzyskanych na torze i w symulatorze.  
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Rys. 8. Czas reakcji prostej  

 
Tabela 3. Współczynniki korelacji miedzy czasem reakcji prostej a wartościami czasu reakcji 

„hamulec” (dla róŜnych wartości czasu ryzyka) 
Czas ryzyka, s 0,6 0,72 0,9 1,2 1,44 1,8 1,8 2,16 2,4 2,7 2,88 3,0 3,6 3,6 4,5 

Tor -0.124 -0.037 -0.348 -0.470 -0.141 0.446 -0.184 -0.034 -0.468 -0.620 -0.487 -0.395 -0.193 -0.461 -0.106 
symulator 

R 
- - - -0.104 -0.004 -0.085 -0.129 0.236 0.133 0.213 0.155 0.199 0.126 0.222 0.145 

 
Tabela 4. Współczynniki korelacji miedzy czasem reakcji prostej a wartościami czasu reakcji 

„skręt” (dla róŜnych wartości czasu ryzyka) 
Czas ryzyka, s 0,6 0,72 0,9 1,2 1,44 1,8 1,8 2,16 2,4 2,7 2,88 3,0 3,6 3,6 4,5 

Tor 0.277 -0.354 -0.017 -0.318 -0.307 -0.319 -0.092 -0.188 0.068 0.008 -0.014 0.120 -0.154 0.141 -0.200 
symulator 

R 
-0.466 -0.771 -0.219 0.209 0.054 0.364 0.446 0.576 0.094 0.395 0.520 0.203 0.220 0.461 0.117 

 
Uzyskane niskie, a nawet ujemne wartości współczynników korelacji świadczą o tym, Ŝe nie 
występuje Ŝadna korelacja pomiędzy czasem reakcji prostej wyznaczonym na stanowisku a 
czasem wyznaczonymi w badaniach na torze i w symulatorze, zarówno dla reakcji skrętu, jak 
i hamowania.  
Drugim przeprowadzonym badaniem było badanie wartości czasu reakcji złoŜonej. 
Otrzymane wyniki zaprezentowano na rys. 9.  
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Rys. 9. Porównanie czasu reakcji złoŜonej  

 
Zgodnie z zamierzeniami autorów dokonano próby określenia wzajemnych zaleŜności 
pomiędzy wartościami czasu reakcji. Wyznaczono współczynniki korelacji liniowej dla czasu 
reakcji złoŜonej oraz czasu reakcji hamulca (tabela 5) i skrętu kół (tabela 6) uzyskanych w 
badaniach na torze oraz w symulatorze. W tym przypadku równieŜ uzyskano niskie a nawet 
ujemne wartości współczynników korelacji. 
 
Tabela 5. Współczynniki korelacji miedzy czasem reakcji złoŜonej a wartościami czasu 

reakcji „hamulec” (dla róŜnych wartości czasu ryzyka) 
Czas ryzyka, s 0,6 0,72 0,9 1,2 1,44 1,8 1,8 2,16 2,4 2,7 2,88 3,0 3,6 3,6 4,5 

Tor 0.324 -0.289 -0.163 -0.023 -0.074 0.192 -0.093 -0.050 0.007 -0.083 -0.180 -0.095 0.055 0.031 0.134 
symulator 

R 
- - - 0.062 0.145 -0.213 -0.204 -0.020 -0.034 -0.371 -0.148 0.066 0.075 -0.276 -0.118 

 

Tabela 6. Współczynniki korelacji miedzy czasem reakcji złoŜonej a wartościami czasu 
reakcji „skręt” (dla róŜnych wartości czasu ryzyka) 

Czas ryzyka, s 0,6 0,72 0,9 1,2 1,44 1,8 1,8 2,16 2,4 2,7 2,88 3,0 3,6 3,6 4,5 

Tor 0.128 0.030 0.001 -0.207 -0.311 -0.177 -0.027 -0.092 0.162 -0.085 -0.120 -0.220 -0.064 -0.049 -0.191 

symulator 
R 

-0.304 -0.971 -0.144 0.133 0.211 0.302 0.077 0.158 -0.071 0.473 0.159 0.016 0.194 -0.176 -0.075 

 
Podsumowanie i wnioski 

Wartości czasu reakcji kierowców wyznaczonego dla poszczególnych manewrów 
wyznaczonego na torze i w symulatorze cechuje liniowa zaleŜność od czasu ryzyka. Obie te 
wartości są ze sobą skorelowane. Na podstawie uzyskanych wyników moŜna zauwaŜyć 
jednak, Ŝe czas reakcji kierowców uzyskany w symulatorze dla wszystkich rozpatrywanych 
manewrów osiąga w stosunku do wartości zmierzonych na torze wartości mniejsze.  

Przyczyną jest fakt, Ŝe kierowcy maja świadomość, Ŝe prowadzą samochód w 
środowisku wirtualnym, zatem nawet bardzo gwałtowne manewry są bezpieczne. MoŜna 
„bezkarnie”, bez Ŝadnych konsekwencji wykonywać gwałtowne skręty, wyjeŜdŜać poza 
jezdnię, przejeŜdŜać przez parkany, ogrodzenia itd. Podczas badań na torze kierowcy reagują 
tak, aby nie doprowadzić do sytuacji niebezpiecznej  polegającej na gwałtownym zarzuceniu 
samochodem, jego przewróceniu itd. 

Uzyskana prawidłowość wskazywana jest równieŜ w literaturze [6]. RóŜnica między 
publikowanymi tam opiniami a wynikami w prezentowanych badaniach polega na tym, Ŝe w 
cytowanych pracach podawano stałą wartość róŜnicy czasów uzyskiwanych  na torze i w 
symulatorze. Według [6] czasy reakcji na torze są dłuŜsze o 0,3s dla hamowania i nie róŜnią 



się dla reakcji przy skręcie. Wg. Mc Gehee i inni [17] czasy reakcji na torze są dłuŜsze o 0,1s 
dla hamowania i o 0.03 s przy skręcie. Z badań prezentowanych w niniejszej pracy wynika, Ŝe 
róŜnica ta nie jest stała, ale zmienia się w zaleŜności od czasu ryzyka charakteryzującego daną 
próbę (patrz rys. 10).   

Uzyskane wartości czasu reakcji zmierzonego na stanowisku do badań 
psychotechnicznych porównano z uzyskanymi w badaniach na torze i w symulatorze (rys. 
11). Na rysunku tym zamieszczono linie odpowiadające czasowi reakcji prostej i złoŜonej, 
pomimo, Ŝe jest to wartość stała, nie zaleŜna od czasu ryzyka. 
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Rys. 10. Porównanie wartości czasów dla rozpatrywanych manewrów 
a). czas reakcji „skręt”, b). czas reakcji „hamulec”, c). czas reakcji „pedał przyspieszenia”   

 
Analizując wykresy z rys. 10 moŜna powiedzieć, Ŝe czas reakcji prostej i złoŜonej jest 

znacząco krótszy niŜ uzyskiwany dla tych samych kierowców podczas badań na torze czy w 
symulatorze. Jedynie w przypadku czasu reakcji wyznaczonego dla prób o bardzo małych 
wartościach czasu ryzyka (0,5-1,0s), są one do siebie zbliŜone. Warto zwrócić uwagę, Ŝe 
jedynie dla czasu reakcji „skręt” róŜnica wartości pomiędzy torem a symulatorem  słabo 
zaleŜy od czasu ryzyka, zatem zbliŜa się do wartości stałej. Kiedy przeanalizujemy czas 
reakcji „hamulca” i „skrętu”, to moŜna zauwaŜyć, Ŝe im większa wartość czasu ryzyka, tym 
róŜnica pomiędzy wynikami uzyskanymi na torze i w symulatorze rośnie. 

Jeśli przedstawi się uzyskane wyniki czasu reakcji dla poszczególnych manewrów na 
jednym wykresie (rys. 11), moŜna powiedzieć, Ŝe w przypadku badań na torze, czas reakcji 
dla „pedału przyspieszenia” jest mniejszy od czasu „skrętu”. NajwyŜsze wartości czasu 
reakcji uzyskiwane są dla „hamulca”.  

W przypadku średniego czasu reakcji kierowców uzyskanych w symulatorze 
najmniejsze wartości wyznaczono dla czasu reakcji „pedał przyspieszenia” a najwyŜsze dla 
„skrętu”. 
NaleŜy zdawać sobie jednak sprawę, Ŝe powyŜszy sposób zachowania kierowców, kolejność 
wykonywania poszczególnych manewrów została określona dla konkretnego scenariusza 
sytuacji wypadkowej. Dla innych scenariuszy sytuacji sposób działania kierowcy moŜe się 
róŜnić. Dlatego teŜ autorzy w swoich dalszych działaniach podejmują próby mające na celu 
określenie wpływu róŜnych scenariuszy na uzyskiwany czas reakcji kierowców.  



 
Rys. 11. Porównanie wartości czasu reakcji 

 
Wyznaczone współczynniki korelacji pomiędzy czasem reakcji „hamowanie” i „skręt” 

w stosunku do czasu reakcji prostej i złoŜonej są bardzo małe, a w wielu przypadkach nawet 
ujemne. Na ogółem przeprowadzonych 120 analiz korelacji tylko w 4 przypadkach wartość 
bezwzględna współczynnika korelacji była większa od 0.5. Stwierdzony brak korelacji z 
wynikami eksperymentu na torze i w symulatorze dowodzi, Ŝe czas reakcji uzyskiwany w 
badaniach na prostych stanowiskach psychotechnicznych nie moŜe być traktowany jako 
rzeczywisty czas reakcji kierowców w sytuacjach drogowych i nie moŜe być uŜywany w 
rekonstrukcji wypadków drogowych. 

Wniosek ten jest bardzo waŜny, poniewaŜ w niektórych publikacjach czas reakcji 
wyznaczane na podobnych stanowiskach jest przyjmowany jako rzeczywisty czas reakcji 
kierowców w analizie wypadku. 
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