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Streszczenie: Rozwój motoryzacji przynosi obok korzyci gospodarczych i spoecznych wiele
zagroe i zjawisk niekorzystnych. Do jednych z powaniejszych skutków funkcjonowania transportu
mona zaliczy powstawanie wypadków. Ponad 70% wypadków to zdarzenia, do których dochodzi
w miastach. Ze wzgldu na specyfik ruchu w miastach szczególnie wanym problemem jest
bezpieczestwo pieszych w ruchu drogowym. Stan bezpieczestwa ruchu drogowego jest funkcj
wielu czynników, które wpywaj na jego poziom w róny sposób (poredni i bezporedni). Np. prdko
jest czynnikiem, który moe bezporednio decydowa o powstawaniu zagroe w ruchu drogowym.
Moe by równie czynnikiem, od którego w sposób poredni zale skutki zdarze drogowych. W artykule
zaprezentowane zostan wybrane parametry ruchu drogowego, które mog umoliwi wskazanie
miejsc szczególnie niebezpiecznych dla ruchu pieszego.
Sowa kluczowe: wska niki bezpieczestwa ruchu drogowego, pieszy, szum przyspieszenia

1. WPROWADZENIE
Miasta to obszary wymagajce specyficznej organizacji ruchu, ze wzgldu na funkcje
jakie gromadz si i s realizowane w jego przestrzeni. Szukanie odpowiednich rozwiza
organizacyjnych ma za zadanie ograniczenie niepodanych efektów nadmiernego ruchu.
Jest to istotne ze wzgldu na fakt, i w miastach zamieszkuje ponad poowa ludnoci
wiata. Dla przykadu w dwudziestu siedmiu krajach Unii Europejskiej rednio ok. 74%
ludnoci mieszka w miastach (w Holandii oraz Wielkiej Brytanii jest to a 90%).
Statystyczni mieszkacy miast podróuj 500-600 razy rocznie a liczba podróy jest
niemal niezalena od wielkoci miasta.
Miasta od lat borykaj si z siln presj zwizan z rozwojem motoryzacji. W miastach
na ograniczonym obszarze koncentruj si liczne problemy zwizane z realizacj
rónorodnych potrzeb transportowych zwizanych z funkcjonowaniem ludzi i gospodarki.
Codziennym elementem pejzau miejskiego s: zatoczenie dróg, zanieczyszczenie
rodowiska oraz rónego rodzaju problemy spoeczne wywoane niewydolnoci
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komunikacyjn oraz duym zagroeniem zwizanym z funkcjonowaniem szczególnie w
systemach transportu drogowego. Konsekwencj tego jest wystpowanie duego
zagroenia bezpieczestwa ruchu drogowego, szczególnie pieszych.

2. BEZPIECZESTWO RUCHU DROGOWEGO W POLSCE
W 2012 roku wydarzyo si 37 046 wypadków drogowych, w których 3571 osób ponioso
mier a 45 792 osoby zostay ranne. W porównaniu z 2011 rokiem liczba wypadków
spada o 3019 (-7,5%), liczba zabitych spada o 618 osób (-14,8%), liczba rannych
zmniejszya si o 3 709 osób tj. (-7,5%). W 2012 roku do jednostek Policji zgoszono
339 581 kolizji drogowych (w porównaniu do 2011 roku, w którym odnotowano 366 520
kolizji liczba ta zmniejszya si o 26 939 czyli 7,3%). Analizujc dane statystyczne dotyczce
zdarze zarejestrowanych w kartach wypadków drogowych, które s gromadzone w Systemie
Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWIK), mona zauway, i stan bezpieczestwa ruchu
drogowego w Polsce ulega systematycznej poprawie (tab. 1).
Tablica 1
Podstawowe dane obrazuj ce bezpieczestwo ruchu drogowego w Polsce
w latach 2003-2012
Rok

Liczba
wypadków

Liczba
zabitych

Liczba
rannych

Zagroenie
mieszkaców1

Ciko
wypadków2

2003

51 078

5640

63 900

14,8

11

2004

51 069

5712

64 661

15,0

11

2005

48 100

5444

61 191

14,3

11

2006

46 876

5243

59 123

13,8

11

2007

49 536

5583

63224

14,6

11

2008

49 054

5437

62 097

14,3

11

2009

44 196

4572

56 046

12,3

10,3

2010

38 832

3907

48 952

12,0

10,1

2011

40 065

4189

49 501

12,2

10,5

2012

36 927

3557

45 637

12,1

9,3

2012/2003

-27,70%

-36,93%

-28,58%

-18,24%

-15,45%

ródo: opracowanie wasne na podstawie [13]


1
2

zabici na 100 tys. ml km.
zabici na 100 wypadków.
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W 2012 roku, na polskich drogach najczciej dochodzio do zderze pojazdów
w ruchu. Odnotowano 18 245 zdarze tego typu, co stanowi 49,2% ogólnej liczby
wszystkich zdarze. Ich konsekwencj byy 1442 ofiary miertelne (40,4% ogóu zabitych)
oraz 25 143 osób rannych (54,9% ogólnej liczby). Nastpn grup pod wzgldem
liczebnoci zdarze s wypadki z udziaem pieszych – 10 042 wypadków (27,1% ogóu),
w ich wyniku 1152 osoby zginy (32,3% ogóu) a 9548 osób zostao rannych (20,9%
ogóu rannych). Od wielu lat podstawowymi problemami zwizanymi z bezpieczestwem
ruchu drogowego w Polsce s:
¦ niebezpieczne zachowania uczestników ruchu drogowego,
¦ niska jako infrastruktury drogowej,
¦ brak efektywnego systemu zarzdzania bezpieczestwem ruchu drogowego.
Analizujc podstawowe wska niki charakteryzujce bezpieczestwo ruchu drogowego
mona zauway, e s one wiksze ni w innych krajach np. Unii Europejskiej.
Zaniepokojenie moe budzi szczególnie wysoko wska nika cikoci wypadków
drogowych, który w Polsce wynosi 17, podczas gdy w najlepszych pod wzgldem
bezpieczestwa ruchu drogowego krajach UE wynosi 6 [6,13]. Wska nik ten jest w pewnym
sensie odzwierciedleniem nieprzestrzegania limitów prdkoci i wpywu na pynno ruchu
duego natania obserwowanego na drogach i ulicach w naszym kraju. Innym wska nikiem
obrazujcym due zagroenie bezpieczestwa ruchu drogowego w Polsce jest wska nik
ofiar miertelnych na 100 wypadków, który wynosi 12 (tab. 1). Wska nik ten równie jest
wyszy w Polsce ni rednia jego warto w UE, gdzie wynosi one niewiele ponad 3 [13].
Mimo systematycznej poprawy poziomu bezpieczestwa ruchu drogowego w Polsce
i na wiecie nie mona rezygnowa z dalszych bada i realizacji rónorodnych dziaa,
których celem bdzie oddziaywanie na bezpieczestwo systemu transportowego, szczególnie
ruchu drogowego. Na podstawie analiz statystycznych liczby wypadków, do których doszo
w 2012 roku oraz ich skutków mona zauway, e jedna osoba w wieku poniej 40 lat na
80 mieszkaców Unii Europejskiej jest naraona na utrat ycia w wyniku tych zdarze,.
Warto w tym miejscu zwróci jeszcze uwag na koszty wypadków drogowych, które ze
wzgldu na ich liczb i skutki stanowi istotny problem spoeczno-ekonomiczny. Wedug
Instytutu Badawczego Dróg i Mostów s one najistotniejsz skadow ogólnych kosztów
zewntrznych zwizanych z funkcjonowaniem transportu drogowego (w roku 2011 stanowiy
ok. 57,7%). Szacuje si, e w Polsce koszty te wynosz 18 mld PLN, co stanowi 1,3%
naszego PKB. Stanowi to poow deficytu budetu przewidywanego na rok 2012. Naley
uwiadomi sobie fakt, i nie s to wszystkie straty. Do tej kwoty naley doliczy równie
straty powstajce w wyniku zmniejszenia si produkcji i konsumpcji ofiar wypadków
drogowych. Uwzgldniajce te straty i doliczajc ich szacunkow wielko do podanej kwoty,
czny koszt wypadków w Polsce mógby wynie nawet okoo 65 mld PLN rocznie3.
Szczególnie niekorzystne pod wzgldem bezpieczestwa ruchu drogowego s wska niki
dotyczce charakterystyki tego problemu w polskich miastach. W 2012 roku zdecydowana
wikszo wypadków, 27 056 miaa miejsce w obszarze zabudowanym (73%),w tym 60%
w miastach. W wyniku tych zdarze zginy 1652 osoby, a 32 071 osób zostao rannych.

3
„Szacunek kosztów wypadków drogowych w Polsce i próba ich internalizacji w ramach prac badawczych
IBDiM w Warszawie”. Referat wygoszony na konferencji Okrgy Stó „Koszty wypadków drogowych”
zorganizowanej przez Partnerstwo dla Bezpieczestwa Drogowego przy wspópracy z biurem Banku
wiatowego w Polsce.
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Poza obszarem zabudowanym miao miejsce 9990 wypadków (27% ogóu), zgino w nich
1919 osób, a obraenia ciaa odnioso 13 721 uczestników ruchu drogowego. Zagroenie
mieszkaców w rednich i duych polskich miastach jest okoo dwukrotnie wiksze ni
w miastach Europy Zachodniej. Do grup szczególnie wysokiego ryzyka poniesienia
mierci w wypadkach drogowych w miastach nale niechronieni uczestnicy ruchu
drogowego, szczególnie pieszych (tab. 2).
W 2012 roku doszo do 10 851wypadków z udziaem pieszych. W 3735 wypadkach
win za zaistnienie tych zdarze mona obciy pieszych. Najczstsz przyczyn tych
byo [12]:
¦ wejcie na jezdni bezporednio przed jadcym pojazdem – 2 071 wypadków, (tj. 55,4%
wszystkich zdarze spowodowanych przez pieszych),
¦ przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym – 441 wypadków (11,8%),
¦ wejcie na jezdni zza pojazdu, przeszkody – 433 wypadki (1,6%)
¦ wejcie na jezdni przy czerwonym wietle – 310 wypadków (8,3%).
Pozostae zdarzenia zaistniay z powodu nieprawidowego zachowania kierujcych
pojazdami wobec pieszego (nieprawidowe przejedanie przej dla pieszych oraz nie
ustpienie pierwszestwa pieszemu).
Warto zwróci równie uwag na fakt, i piesi czsto zapominaj o prawach fizyki,
z których wynika, e do zatrzymania pojazdu potrzebna jest odpowiednia odlego
zalena od prdkoci i warunków na drodze. Kolejnym problemem jest widoczno
pieszego po zmroku i w nocy. Problem widocznoci dotyczy z jednej strony bdów
w owietleniu elementów infrastruktury ruchu pieszego a z drugiej braku moliwoci
dostrzeenia pieszego po zmroku i w nocy z odpowiedniej odlegoci zapewniajcej
reakcj osoby kierujcej pojazdem.
Miejsca wystpowania wypadków z udziaem pieszych w 2012 roku i ich skutki
przestawiono na rysunku 1.
Tablica 2
Liczba wypadków z udziaem pieszych i ich skutki w Polsce w latach 2003-2012
Rok

Liczba
wypadków

zabitych

rannych

2003

17 509

1879

16 578

2004

17 112

1986

16 039

2005

16 601

1756

14 845

2006

15 837

1802

14 035

2007

16 749

1951

14 798

2008

15 794

1882

13 912

2009

12 834

1477

12 328

2010

11 817

1235

10 583

2011

11 727

1408

10 319

2012

10 851

1157

9694

2012/2003

-38,03%

-38,42%

-41,52%

ródo: opracowanie wasne na podstawie [13]
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Rys. 1. Zestawienie miejsc wystpowania wypadków z udziaem pieszych i ich skutków
ródo: opracowanie wasne na podstawie [13]

Analizujc powyszy rysunek mona zauway, i do najwikszej liczby wypadków
z udziaem pieszych dochodzi na odcinkach midzywzowych, natomiast najwicej ofiar
miertelnych zaobserwowano na przejciach dla pieszych. Z tego tez powodu przedmiotem
zainteresowania autorów jest analiza zagroe pieszych w ruchu miejskim na odcinkach
midzywzowych, szczególnie moliwo identyfikacji miejsc koncentracji tych zdarze.
Elementy infrastruktury transportowej, szczególnie ulice miejskie projektowane
i budowane s gównie z myl o zmotoryzowanych uczestnikach ruchu drogowego. Mniej
uwagi projektanci powicaj przy opracowywaniu swych rozwiza potrzebom pieszych.
Liczne z obecnie funkcjonujcych rozwiza ulicznych na etapie projektów planowane
bya dla zdecydowanie mniejszych nate ruchu i innej struktury relacji oraz zada,
których realizacja miaa gównie dotyczy tego obszaru i rejonów przylegajcych do nich.
Wzrastajce natenie ruchu w miastach w poczeniu z duym udziaem ruchu
tranzytowego staje si coraz wikszym problemem w realizacji codziennych potrzeb
transportowych mieszkaców miast i miasteczek. Bardzo czsto infrastruktura transportu
drogowego w miastach nie spenia wspóczesnych standardów szczególnie dotyczcych
bezpieczestwa funkcjonowania transportu drogowego.

3. ZNACZENIE POMIARÓW I BADA W ANALIZACH
BEZPIECZESTWA RUCHU DROGOWEGO
Ruch drogowy stanowi bardzo niewdziczny obiekt bada z tego powodu, e jako proces
jest: 1. Niestacjonarny czasowo i przestrzennie, 2. Ma charakter procesu
samoorganizujcego, 3. Realizuje trudne sytuacje zadaniowe i ma mae marginesy
bezpieczestwa.
Wypadek drogowy jest zdarzeniem zoonym o skomplikowanych przyczynach,
powstajcym w bardzo zoonych okolicznociach. Trudno zatem liczy na skuteczno
prostych metod przeciwdziaania zagroeniom, bazujcych na intuicji i subiektywnych
opiniach. ródem wiedzy o rodka zaradczych powinny by badania naukowe, które
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równie mog by podstaw podejmowanych systemowych dziaa prewencyjnych
w zakresie bezpieczestwa ruchu drogowego w odniesieniu do jego poszczególnych
elementów infrastruktury lub caego systemu reprezentowanego przez czowieka, pojazd,
drog i jej rodowisko.
Dysponowanie moliwie najpeniejsz wiedz o danym wypadu i jego przyczynach,
moe by podstaw podejmowania rónorodnych racjonalnych dziaa prewencyjnych. Na
tej podstawie mona równie okreli skal zagroe oraz ich skutki w ruchu drogowym.
Warto w tym miejscu zwróci uwag na fakt, i nie powinno podejmowa si realizacji
dziaa prewencyjnych, które s przypadkowe, poniewa ewentualne „niewaciwe”
przedsiwzicia zaradcze mog sta si przyczyn powanych zakóce w funkcjonowaniu
systemu transportu drogowego, jego uczestników oraz ewentualnych skutków tych
problemów w postaci np. rónorodnych obrae uczestników ruchu drogowego.
ródem odpowiedniej wiedzy mog by prowadzone przez specjalistów z zakresu np.
inynierii ruchu badania naukowe i pomiary ruchu, dziki którym moliwym staje si nie
tylko identyfikacja zagroe, ale równie ocena ilociowa i jakociowa wpywu rónych
czynników na bezpieczestwo ruchu drogowego.
Prowadzone badania mona podzieli na badania o charakterze ogólnym
i szczegóowym. Do bada zajmujcych si problemami ogólnymi nale:
¦ badania powicone metodom oceny stanu bezpieczestwa ruchu drogowego,
¦ badania zachowa i niezawodnoci funkcjonowania czowieka z uwzgldnieniem
interakcji zachodzcych pomidzy czowiekiem a rónymi komponentami systemu
bezpieczestwa ruchu drogowego (brd),
¦ badania efektywnoci rodków poprawy brd.
Badania o charakterze szczegóowym dotycz np. badania zalenoci wska ników
wypadkowoci od prdkoci, natenia ruchu, szerokoci drogi, zawartoci alkoholu
w organizmie kierujcego, poziomu edukacji itp.
W nawizaniu do fundamentalnego zaoenia, e liczba zdarze drogowych zaley od
czstoci wystawienia na ryzyko i jednostkowego prawdopodobiestwa wystpienia
wypadku badania bezpieczestwa ruchu mona podzieli na trzy grupy, w nawizaniu do
skadowych procesu powstawania wypadków, tj. badania zajmujce si:
¦ wystawieniem na ryzyko,
¦ czynnikami wpywajcymi na powstawanie wypadków (uytkownicy, pojazd, droga),
¦ czynnikami wpywajcymi na konsekwencje wypadków.
Dziaania zmierzajce do poprawy bezpieczestwa ruchu drogowego powinny
niewtpliwie mie charakter systemowy i obejmowa wszystkie sfery przyczynowe, tj.
pojazdy, uytkowników dróg i rodowisko drogi. W przypadku polskich miast powinny to
by dziaania obejmujce nastpujce zagadnienia:
¦ wykonywanie bada i analiz zagroenia w ruchu drogowym w celu tworzenia
programów strategicznych i szczegóowych poprawy stanu brd;
¦ stosowanie audytu brd w procesie planowania i projektowania elementów sieci drogowej,
w tym take projektowania ich przebudowy lub zmiany na nich organizacji ruchu;
¦ dokonywanie przebudowy elementów sieci drogowej lub zmiany na nich organizacji
ruchu w celu wyeliminowania miejsc niebezpiecznych;
¦ dokonywanie oceny dziaa realizowanych na sieci drogowej w celu stwierdzenia ich
skutecznoci na popraw brd;
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¦ tworzenie norm, wytycznych i wzorców rozwiza umoliwiajcych efektywniejsze
planowanie, projektowanie i urzdzanie rodowiska drogi pod wzgldem brd.
Najczciej analizy bezpieczestwa wykonywane s o dane pochodzce z bazy SEWIK,
co jest równoznaczne, e okrelone zdarzenia ju zaistniay i spowodoway okrelone
skutki. Bardzo wanym problemem w badaniach bezpieczestwa ruchu drogowego jest
niedosyt informacji pozwalajcych na analiz bezpieczestwa metodami typu ex ante.
Bezpieczestwo ruchu drogowego moe by rozpatrywane z wielu punktów widzenia
oraz moe obejmowa wiele aspektów. W ruchu drogowym mona wyróni trzy poziomy
sytuacji ruchowych zwizanych cile z bezpieczestwem ruchu (rys. 2):
¦ przedkonfliktowe zachowania uczestników ruchu,
¦ konflikty ruchowe,
¦ zdarzenia drogowe (wypadki i kolizje).
miertelne
Lekkie
obraenia

Powane
obra enia

nia
cze
isz
Zn jazdu
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Wypadki
Stany
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Rys. 2. Wpywu prdkoci na stopie zagroenia wystpienia zdarzenia w ruchu drogowym
ródo: opracowanie wasne na podstawie [1]

Do rozpoznawania zagroenia na etapie stanów przedkonfliktowych potrzebna jest
identyfikacja potencjalnych róde zagroenia. Mona tego dokona na podstawie analizy
symptomów zagroenia [3,7,11], którymi w ruchu drogowym mog by behawioralne
indykatory utajonego zagroenia. Mona je sklasyfikowa w nastpujcy sposób:
¦ potencjalne niebezpieczne bdy uytkowników drogi; czyli bdne decyzje
poszczególnych uczestników ruchu drogowego, jak równie bdy w zachowaniu si
na drodze warunkujce bezpieczne zachowanie si poszczególnych uczestników;
¦ przestrzenne (czasowe) luki midzy pojazdami akceptowane przez poszczególnych
uczestników ruchu drogowego; czyli problem postrzegania, oceny i akceptacji ryzyka
w ruchu drogowym;
¦ wielkoci opisujce wpyw parametrów charakteryzujcych warunki ruchowodrogowe; np. „szum przyspiesze” i „redni gradient prdkoci”; miary te s pomocne przy
opracowywaniu operatywnych diagnoz bezpieczestwa ruchu drogowego, w szczególnoci
ruchu miejskiego;
¦ psychofizjologiczne parametry uczestnika ruchu drogowego, dziki którym mona
porednio wnioskowa o moliwoci niebezpiecznego zachowania si w ruchu
drogowym.
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W celu identyfikacji zagroenia bezpieczestwa pieszych w ruchu drogowym
w miastach proponuje si wykorzystanie metody okrelajcej symptomy zagroenia
w oparciu o behawioralne indykatory zagroenia wykorzystujce ocen poziomu „szumu
przyspieszenia” bazujcego na analizie rozkadu prdkoci w odniesieniu do wybranych
elementów infrastruktury drogowej. Taki sposób podejcia do analizy bezpieczestwa
pieszych w ruchu drogowym umoliwia wskazanie miejsc potencjalnie niebezpiecznych ze
wzgldu na zagroenia wypadkami z udziaem pieszych.

4. „SZUM PRZYSPIESZENIA” JAKO MIARA ZAGROENIA
Prdko pojazdów w ruchu drogowym mona rozpatrywa pod wieloma wzgldami:
z punktu widzenia obserwatora i kierujcego, pracodawcy i egzekutora przepisów, czy te
poszkodowanych [4]. Prdko jest równie wyznacznikiem jakoci ruchu drogowego i jego
konsekwencji w odniesieniu do jego poszczególnych uczestników (rys. 3). Decyduje
o komforcie, wygodzie, ekonomice i bezpieczestwie ruchu drogowego. Znajomo
rozkadu prdkoci i natenia ruchu drogowego stwarza moliwo efektywnego
wdraania instrumentów poprawy bezpieczestwa ruchu, planowania rozwoju sieci
drogowej oraz koordynacji prac modernizacyjno-remontowych.

Rys. 3. Wpywu prdkoci na stopie zagroenia wystpienia zdarzenia w ruchu drogowym
ródo: [11]

Do wypadków dochodzi gównie w sytuacji wystpowania rónic prdkoci jazdy
i kierunków przemieszczania si uczestników ruchu, natomiast o cikoci wypadków
decyduje wielko prdkoci jazdy oraz jej rónice pomidzy poszczególnymi uczestnikami
ruchu drogowego.
Na podstawie danych o wypadkach z lat 1999 i 2011, pochodzcych z kart wypadków
drogowych uzyskanych z wydziau Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej w Radomiu,
zostay wyselekcjonowane odcinki szczególnie niebezpieczne. Do oceny zagroenia wypadkami
z pieszymi wytypowano odcinki ulic o porównywalnych warunkach ruchu, zagospodarowaniu
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otoczenia i parametrach geometrycznych oraz rónych wska nikach wypadkowoci. Dla
tych odcinków wykonano równie analiz rozkadu czasowego tych zdarze. Nastpnie na
tych odcinkach, w przedziaach czasowych odpowiadajcych danym uzyskanym z analizy kart
wytypowano cigi komunikacyjne, na których dokonano pomiarów prdkoci. Pomiary
zostay wykonane metod „floating-car”. Mierzono prdko w odstpach jednosekundowych
z czstotliwoci 1 sekundy. Uzyskane wyniki pomiarów prdkoci przeniesiono na profil drogi.
Ze wzgldu na rónorodno przyczyn powodujcych zagroenie w ruchu drogowym,
a w obszarach miejskich na równoczesno ich wystpowania, celowym jest w badaniach
poziomu zagroenia wykonanie analizy rozkadu redniej prdkoci oraz rozrzutu
prdkoci pojazdów wokó wartoci redniej. Wielko rozrzutu w warunkach dróg
zamiejskich jest miar, czstoci wypadków szczególnie zwizanych z wyprzedzaniem
i najedaniem pojazdu na pojazd oraz na innych uczestników ruchu drogowego. W warunkach
miejskich, szczególnie na ulicach dwupasowych, dwukierunkowych, o krótkich odcinkach
midzywzowych, wzrost rozrzutu prdkoci wokó wartoci redniej moe by miar
liczby zakóce w przepywie potoku pojazdów, wynikajcych z ruchu poprzecznego, braku
moliwoci rozpoznania warunków ruchu i doboru odpowiedniej prdkoci, w szczególnoci
dostosowanej do widocznoci drogi i innych uczestników ruchu oraz rozbienej percepcji
zasad funkcjonowania danego odcinka drogi.
Na ich podstawie wykonanych pomiarów prdkoci obliczono przyspieszenia, które
podobnie jak prdkoci przedstawiono w odniesieniu do profilu drogi (rys. 4 i 5).
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Rys. 4. Rozkad prdkoci na jednym z odcinków (ul. Chrobrego w Radomiu)
ródo: opracowanie wasne
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Rys. 5. Rozkad przyspieszenia na jednym z odcinków (ul. Chrobrego w Radomiu)
ródo: opracowanie wasne
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Nastpnie wykorzystujc metod rednich kroczcych obliczono „szum przyspiesze”
a pojazdu (ów) (D.R. Drury), w funkcji drogi, który jest rednim kwadratowym odchyleniem
przypiesze od wartoci redniej przyspieszenia pojazdu(ów) uczestniczcego w ruchu.
W oparciu o model „floating-car” „szum przyspiesze” mona wyznaczy z zalenoci
przedstawionej wzorem (1).
V

2

1 Tª
º
³ «a(t)  a » dt
T o¬
¼

a

(1)

gdzie:
a(t)
 – przyspieszenie w funkcji czasu,
a – rednie przypieszenie pojazdu testowego w przedziale czasu T.
„Szum przyspiesze” by liczony na podstawie siedmiu kolejnych wartoci przyspieszenia
– dugo szeregu czasowego ustalono empirycznie (rys. 6).
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Rys. 6. Rozkad „szumu przyspieszenia” na jednym z odcinków (ul. Chrobrego w Radomiu)
ródo: opracowanie wasne

Dla tak uzyskanych danych („szumu przyspiesze”) obliczono kwantyl 0,8 (80 precentyl)
oraz „statystyki kroczce” z „szumu przyspiesze” i wartoci bezwzgldnej „szumu
przyspiesze” (kwantyl 0,8 ze zbioru 10 kolejnych wartoci „szumu przyspiesze”).
Uzyskane wyniki (w funkcji drogi) naniesiono na jeden ukad wspórzdnych wraz
z zaznaczonymi miejscami wystpowania wypadów (rys. 7, 8).

Rys. 7. Zestawienie analizowanych percentyli „szumu przyspiesze” (ul. Chrobrego w Radomiu
kierunek 1-2)
ródo: opracowanie wasne
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Rys. 8. Zestawienie analizowanych percentyli „szumu przyspiesze” (ul. Chrobrego w Radomiu
kierunek 2-1)
ródo: opracowanie wasne

Dla wszystkich wyrónionych miejsc wypadkogennych i wszystkich przebiegów pomiarów
prdkoci mona zauway, e wartoci statystyk kroczcych s nie mniejsze ni warto
kwantyla 0,8 „szumu przyspieszenia”. Jest to cech charakterystyczn miejsc wypadkogennych
na odcinkach midzywzowych. Takie zmiany mona zaobserwowa równie w okolicy
skrzyowa z sygnalizacj wietln w przypadku, kiedy podczas przejazdu pomiar
prdkoci naleao wykona korekt prdkoci ze wzgldu na wywietlane sygnay
wietlne (rys. 8 niebieskie elipsy).
Zatem, na podstawie analizy statystycznej rozkadu „szumu przyspiesze” moliwe jest
wskazanie miejsc niebezpiecznych z punktu widzenie pieszych w ruchu drogowym
w miastach. Dziki takiemu podejciu do identyfikacji miejsc wypadkogennych z udziaem
pieszych mona wskaza w ukadzie komunikacyjnym miasta odcinki, dla których
powinna by wykonana szczegóowa ocena warunków ruchowo-drogowych, które mog
by przyczyn powstajcych zdarze niebezpiecznych dla poszczególnych uczestników
ruchu drogowego.

5. PODSUMOWANIE
Radykalna poprawa bezpieczestwa ruchu drogowego wymaga wielu interdyscyplinarnych
dziaa, które powinny koncentrowa si na rónych problemach poczwszy od modernizacji
istniejcych i budowy nowych dróg i ulic oraz przystosowania ich do rosncego natenia ruchu
drogowego poprzez dziaania zwizane z analiz zachowania rónych uytkowników dróg
oraz zagadnienia dotyczce pojazdów korzystajcych z rónej infrastruktury drogowej.
Wanym zadaniem jest równie moliwo identyfikacji miejsc niebezpiecznych w ruchu
drogowym w oparciu o metody typu ex ante. Podstawow cech takich metod jest
wykorzystanie informacji dotyczcych zdarze przedkonfliktowych w ruchu drogowym.
Niewtpliwie przedstawiony powyej przykad analizy dla jednego z odcinków ukadu
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komunikacyjnego w Radomiu jest propozycj takiego podejcia do problemu identyfikacji
miejsc wypadkogennych w miastach. Analizy takie mog by prowadzone dla elementów
infrastruktury od lat funkcjonujcych, dla których istnieje potrzeba wskazania odcinków,
które w pierwszej kolejnoci powinny by zmodernizowane. Moliwe jest równie wykonanie
takiej analizy dla nowych, przeprojektowanych elementów ukadu komunikacyjnego i na
jej podstawie wskazanie miejsc (odcinków), gdzie powinny by wykonane szczegóowe analizy
ruchowo-drogowe. Dopiero dziki takiej wiedzy moliwe jest prowadzenie odpowiednich
dziaa zmierzajcych do eliminacji czynników wpywajcych na bezpieczestwo oraz szybkie
reagowanie na zagroenia wystpujce w systemie transportu drogowego w miastach.
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ACCELERATION NOISE AS A MEASURE OF THE RISK OF PEDESTRIANS IN ROAD
TRAFFIC IN CITIES
Summary: The development of motorization brings alongside economic and social benefits many risks and
adverse events. Some of the more serious effects of the transport may include the formation of accidents.
Over 70% of accidents are events that occur in cities. Due to the nature of traffic in urban areas particularly
important issue is the safety of pedestrians on the road. Road safety is a function of many factors that affect
its level in different ways (direct and indirect). For example, speed is a factor that can directly decide on the
creation of hazards on the road. It can also be a factor that indirectly depend on the effects of road accidents.
This paper will present the selected parameters of traffic that can help identify particularly dangerous places
for pedestrians.
Keywords: indicators of road safety, pedestrian, acceleration noise

