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Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki dotyczce oceny czasu reakcji kierowców uzyskanych
na podstawie pomiarów na stanowisku MCR, typowym dla standardowych testów prowadzonych w
pracowniach bada psychologicznych. S one jednym z efektów prac wykonywanych w ramach
projektu badawczego N509 016 31/1251. Przedstawiono analiz zarówno czasu tzw. reakcji prostej
jak i zoonej na podstawie pomiarów wykonanych dla przeszo stu kierowców. Podstawowym
kryterium analizy jest wiek kierowcy.
Sowa kluczowe: badania kierowców, czas reakcji kierowców, wasnoci psychofizyczne

1. WPROWADZENIE
Czas reakcji charakteryzuj kierowc pod wzgldem moliwoci jak najwczeniejszego
podjcia dziaa obronnych podczas sytuacji przedwypadkowej. Jego warto moe mie,
wic decydujce znaczenia przy przebiegu okrelonej sytuacji wypadkowej, a wic
bezporednio przekada si na bezpieczestwo ruchu. Okrelenie owego parametru jest
o tyle istotne, i jest jednym z decydujcych kryteriów czy dana osoba moe by kierowc
zawodowym. Parametr ten odgrywa take wan rol dla rzeczoznawcy samochodowego
podczas rekonstrukcji zdarze drogowych. Wród wielu czynników wpywajcych na jego
warto jest wiek kierowcy. W pracy skupiono si wanie nad tak zalenoci.
W praktyce bada dotyczcych oceny czasu reakcji stosowane s róne metody.
Ogólnie mona je podzieli na 4 grupy:
a. badania drogowe na torach badawczych lub odcinkach dróg,
b. badania (typu obserwacja) w rzeczywistych warunkach ruchu drogowego,
c. badania w symulatorach jazdy,
d. badania z wykorzystaniem specjalnych stanowisk do psychotechnicznej oceny
kierowców.
Dwie pierwsze wydaj si najlepszymi biorc pod uwag przyblienie do naturalnych
warunków dziaania kierowców. Wi si jednak z duymi problemami zwizanymi
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z organizacj tego rodzaju bada, powtarzalnoci warunków pomiarów, interpretacj
wyników (w szczególnoci przy posugiwaniu si metod obserwacji) oraz kosztami takich
przedsiwzi. W tym kontekcie wygodniejsze mog by badania z wykorzystaniem
symulatorów jazdy samochodem. Towarzysz im jednak inne utrudnienia, wynikajce
z ogranicze tego rodzaju rodowisk („sztuczno” rodowiska), [2, 4].
Ze wzgldu na dostpno takich urzdze jak symulatory, trudno te mówi
o moliwoci stosowania ich na szerok skal, w szczególnoci przy np. standardowej
ocenie kwalifikacyjnej dotyczcej osób starajcych si o „zawodowe” prawo jazdy.
Pracownie psychologiczne wydajce tego rodzaju kwalifikacje od wielu lat maj
wypracowan metodyk oceny zdolnoci psychofizycznych kierowców lub kandydatów na
kierowców. W jej skad wchodzi zestaw testów badawczych oceniajcych badan osob ze
wzgldu na szereg kryteriów, z wykorzystaniem specjalizowanych urzdze i stanowisk
pomiarowo - badawczych. Jednym z nich jest test wykorzystujcy tak zwany
„refleksometr”, czyli miernik czasu reakcji. Do podstawowych zalet takiej oceny czasu
reakcji zaliczy naley przede wszystkim prostot zarówno narzdzia pomiarowego jak
i procedury wykonywania pomiarów (w efekcie czasu trwania testu pomiarowego) [3].
Wana jest wypracowana metodyka oceny uzyskanych wyników. Nie bez znaczenia jest
równie fakt wieloletniej praktyki w stosowaniu takich urzdze.

2. OPIS METODY I NARZDZIA BADA
Na rysunku 1 przedstawione jest urzdzenie, na którym dokonano badania. Ukad ten
skada si z pulpitu z czterema przyciskami stykowymi (3 i 4), semafora sygnalizacyjnego
(2) oraz miernika mikroprocesorowego (1) oraz tzw. ukadu przyczeniowego (5).
Zadaniem ukadu pomiarowego jest pomiar czasu reakcji czowieka na bod ce
w postaci sygnaów d wikowych i wietlnych. Mikroprocesorowy miernik czasu za
porednictwem ukadu przyczeniowego wymusza wygenerowanie w semaforze
odpowiedniego bod ca w postaci zawiecenia si jednej z trzech diod lub sygnau
d wikowego. Semafor skada si z trzech diod w kolorach czerwonym zielonym i ótym
oraz buczka. Czas ekspozycji kadego bod ca wynosi 0,5 s.
Zadaniem badanej osoby jest wcinicie odpowiedniego manipulatora (wczenia
odpowiedniego przecznika) na pulpicie. Ukad mikroprocesorowy mierzy czas od chwili
wyzwolenia bod ca do chwili zwarcia przecznika. Urzdzenie moe pracowa w trybie
pomiaru tak zwanych reakcji prostej i reakcji zoonej. W trybie reakcji prostej mierzony
jest czas od pojawienia si dowolnego bod ca do dowolnej reakcji osoby badanej:
wcinicie jednego z dwóch przeczników rcznych lub jednego z dwóch przeczników
nonych. Prezentowane dalej wyniki dotycz reakcji prostej w trybie rcznym. W trybie
reakcji zoonej kademu bod cowi przypisany jest odpowiedni przecznik (np. wiato
czerwone – przecznik lewej rki, wiato óte – przecznik prawej rki, wiato zielone
– przecznik prawej nogi, sygna d wikowy – przecznik lewej nogi).
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Rys. 1. Urzdzenie do pomiaru czasu reakcji MCR - 2001E, 1 – jednostka centralna MCR – 2001 E
– mikroprocesorowy miernik czasu reakcji, 2 – semafor (sygnalizator - wyzwalacz bod ców
wietlnych i d wikowego), 3 – manipulatory „rczne”, 4 – manipulatory „none”, 5 – ukad
przyczeniowy

Przyporzdkowanie bod ców i przeczników jest programowalne. Podano standardowy
schemat, który by wykorzystywany w badaniach). W tym trybie uycie przez osob
badan innego przecznika ni przypisany danemu bod cowi traktowane jest jako tzw.
„reakcja bdna”. Liczba bod ców, którym zosta poddany kady z kierowców wynosi 50,
zarówno w przypadku pomiaru czasu reakcji prostej jak i zoonej.

3. ANALIZA WYNIKÓW
3.1. PODZIA NA KLASY WIEKOWE
W badaniu wzio udzia 104 kierowców w wieku od 20 do 64 lat. Wszystkie badane
osoby byy pci mskiej. Zdecydowano si dokona podziau wszystkich kierowców na
cztery kategorie wiekowe (przedziay klasowe, [1]). Przy czym zdecydowanie najwicej
kierowców znalazo si w pierwszej grupie wiekowej. Liczb kierowców
w poszczególnych klasach oraz jej graficzne odwzorowanie zamieszczono w tabeli 1 oraz
na rysunku nr 2.
Tablica 1
Struktura wiekowa kierowców
Klasa
Wiek
Liczno

Przedziay wiekowe
1
2
3
19-25
25-35
35-45
74
10
10

4
45-64
10
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80
70

Liczno

60
50
40

klasa 1

30
20

klasa 2

klasa 3

klasa 4

35-45

45-64

10
0
19-25

25-35

Wiek kierowców

Rys. 2. Wiek kierowców w podziale na poszczególne klasy

3.2. WYNIKI BADA REAKCJI PROSTEJ
Na rysunku 3 przedstawiono histogram wartoci czasu reakcji prostej uzyskane na
podstawie wszystkich zarejestrowanych jego wartoci (przy jego tworzeniu zastosowano
taki podzia na klasy – przedziay czasu reakcji, aby móg on by take zastosowany
w przypadku oceny reakcji zoonej).W tabeli nr.2 podano za podstawowe parametry
opisujce otrzymane wyniki. Mona zauway 54 % uzyskanych czasów reakcji zawiera
si przedziale 0,214-0,288 s. Mediana czasu reakcji prostej wynosi 0,245 s, jednak
zdarzay si take reakcje ponad trzykrotnie dusze. Wida wyra nie asymetrie dodatni
wyników, które zawieraj si w zdecydowanej wikszoci w dwóch pierwszych klasach.
Asymetryczny rozkad czasu reakcji oraz spore zrónicowanie wyników (zwaszcza
w przypadku reakcji zoonej – patrz punkt 3.3) skania do tego aby w analizie danych
posugiwa si raczej miarami pozycyjnymi takimi jak: kwantyle czy dominanta a nie
miarami rednimi takimi jak: rednia arytmetyczna, czy odchylenie standardowe. Dlatego
przy analizie czasu reakcji w funkcji wieku analizie poddane s kwantyle rzdu: 0,1; 0,5
(mediana) oraz 0,9.
Tablica 2
Statystyki opisowe – czas reakcji prostej
Statystyki opisowe
Liczno

Mediana

rednia

Wart.min

Wart.max

Odch.std

Kwantyl 0,1

Kwantyl 0,9

5190

0,245

0,260

0,142

0,745

0,069

0,195

0,344
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Histogram czasów rekacji prostej
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Czsto, [%]

50
40
30
20
10
0
0,14- 0,214- 0,288- 0,362- 0,436- 0,511- 0,585- 0,659- 0,733- 0,807- 0,882- 0,956- 1,104- 1,178- 1,253- 1,327- 1,401- 1,4750,214 0,288 0,362 0,436 0,511 0,585 0,659 0,733 0,807 0,882 0,956 1,03 1,178 1,253 1,327 1,401 1,475 1,55

Czas reakcji, [s]

Rys. 3. Histogram czasu reakcji dla reakcji prostej

Histogramy uzyskane dla poszczególnych grup wiekowych (klas 1 do 4, opis jak w tab.
1) przedstawiono na jednym wykresie – rysunek 4. Podobnie jak w przypadku rozkadu
czasu reakcji prostej dla wszystkich kierowców (rys. 3) rozkady w poszczególnych
klasach – grupach wiekowych maj ksztat asymetryczny.
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Rys. 4. Histogramy czasu reakcji prostej dla poszczególnych klas wiekowych 1-4

Analizujc rozkad czasu reakcji w poszczególnych grupach wiekowych, mona
stwierdzi, i w kadej z nich dominuje przedzia czasu 0,214 – 0,288 s. Dla najmodszej
grupy kierowców (klasa 1) udzia procentowy czasów zawierajcych si w tym przedziale
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wynosi prawie 57% (rys. 4b). Przechodzc do kolejnych klas (starszych grup wiekowych 2
- 4) udzia ten stopniowo maleje osigajc warto ok. 43 % dla ostatniej czwartej grupy.
Na rysunku 5 przedstawiono kwantyle rzdu 0,1 i 0,9, a take median czasu reakcji
prostej dla poszczególnych grup wiekowych kierowców. Dla trzech pierwszych grup
wiekowych warto czasu reakcji jest niemal identyczna i ksztatuje na poziomie ok. 0,24
s. Dla najstarszej grupy kierowców mediana czasu reakcji ma warto wiksza ni dla
trzech pierwszych o ok. 11% i wynosi 0,272 s.
W raz z wiekiem ronie rónica pomidzy median, a górnym kwantylem.
Mediana

Kw antyl 0,1

Kw antyl 0,9

0.9

Mediana, kwantyl, [s]

0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
1

2

3

4

Przedzia w iekow y (klasa)

Rys. 5. Mediana oraz kwantyle w reakcji prostej dla klas wiekowych

3.3. WYNIKI BADA REAKCJI ZOONEJ
Na rysunku 6 oraz w tabeli 3 przedstawiono histogram oraz podstawowe statystyki
opisowe dotyczce reakcji zoonej. Mniejsza liczba wyników widoczna w tabeli 3
spowodowana jest wystpowaniem reakcji bdnych, które nie s brane pod uwag
w analizie czasu reakcji.
Uzyskany rozkad czasu reakcji zoonej w porównaniu z rozkadem czasu reakcji
prostej ma ksztat bardziej symetryczny, lecz wci wystpuje tu wyra na asymetria
dodatnia. Wyniki s tu bardziej rozproszone i dla najliczniejszego przedziau (0,436-0,511
s) ich liczno wynosi nieco ponad 20 %. Jest to warto blisko trzykrotnie mniejsza
w stosunku do licznoci dominujcego przedziau czasu reakcji prostej. Wystpuj
niezerowe przedziay z czasem powyej 1 sekundy, lecz ich liczno wynosi mniej ni
0,1%.
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Tablica 3
Statystyki opisowe – czas reakcji zo onej
Statystyki opisowe
Liczno

Mediana

rednia

Wart.min

Wart.max

Odch.std

Kwantyl 0,1

Kwantyl 0,9

4669

0,514

0,54

0,214

1,541

0,174

0,343

0,755

Histogram czasów reakcji zoonej
60
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0
0,14- 0,214- 0,288- 0,362- 0,436- 0,511- 0,585- 0,659- 0,733- 0,807- 0,882- 0,956- 1,03- 1,104- 1,178- 1,253- 1,327- 1,401- 1,4750,214 0,288 0,362 0,436 0,511 0,585 0,659 0,733 0,807 0,882 0,956 1,03 1,104 1,178 1,253 1,327 1,401 1,475 1,55

Czas reakcji, [s]

Rys. 6. Histogram czasu reakcji dla reakcji zoonej

Analizujc rozkad czasu reakcji zoonej w poszczególnych klasach wiekowych mona
stwierdzi, i dla trzech pierwszych przedziaów rozkady s do siebie do zblione.
Dla kadego z tych trzech przypadków w przedziale 0,436-0,511 sekundy zawiera si
najwiksza liczba wyników ok. 22%. Dla ostatniej klasy – najstarszej grupy wiekowej,
nastpuj „przesunicie” histogramów w kierunku duszych czasów. Histogramy dla
poszczególnych klas przedstawiono na jednym wykresie – rysunek 7.
Analogicznie jak w przypadku reakcji prostej warto mediany dla trzech pierwszych
grup kierowców jest staa i wynosi 0,5 s (rys. 8). Jest to warto ponad dwukrotnie dusza
w stosunku do reakcji prostej. Dla ostatniej, najstarszej grupy wiekowej wartoci czasu
reakcji wynosi 0,637, a wic jest wiksza od wartoci czasu reakcji dla klas 1-3 o ok. 27%.

4. WNIOSKI
W pracy pokazano, i rozkad czasu zarówno reakcji prostej jak i zoonej jest
asymetryczny (asymetria dodatnia). W zwizku z tym przy analizie danych posugiwano
si kwantylami. Czas reakcji prostej charakteryzuje si wyra n dominacj czasów
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z przedziau 0,214 – 0,288 sekundy. Prawie 60% uzyskanych wyników zawiera si w tym
przedziale.

60%
50%
40%
0,14-0,214

30%

0,436-0,511
20%

0,733-0,807
1,03-1,104

10%

1,327-1,401

0%
3 4
1 2

Rys. 7. Histogramy czasu reakcji zoonej dla poszczególnych klas wiekowych 1-4

Mediana

Kwantyl 0,1

Kwantyl 0,9

0.9

Mediana, kwantyll [s]

0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
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Przedzia wiekowy

Rys. 8. Mediana oraz kwantyle w reakcji zoonej dla klas wiekowych

W przypadku reakcji zoonej wyniki rozkadaj si bardziej równomiernie. Wida,
wic wyra n rónice pomidzy obydwoma badaniami. Wprowadzenie koniecznoci
analizy zaistniaej sytuacji i podejmowania trafnych decyzji spowodowao nie tylko wzrost
czasu reakcji, ale i wiksze zrónicowanie wyników dla tej samej grupy kierowców.
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Dominujcy przedzia 0,436-0,511 sekundy obejmuj nieco ponad 20% stwierdzonych
przypadków.
W artykule pokazano, i wartoci czasu reakcji dla grup wiekowych w przedziale 20 –
45 lat (grupy 1 - 3) s bardzo zblione. Dotyczy to zarówno czasu reakcji prostej jak
i zoonej. Jedynie dla ostatniej, czwartej - najstarszej grupy kierowców (45-64 lat)
nastpuj wzrost czasu reakcji w stosunku do pozostaych grup wiekowych. W przypadku
czasu reakcji prostej wzrost ten wynosi okoo 11%. W przypadku reakcji zoonej ta
rónica jest bardziej wyra na i ksztatuje si na poziomie okoo 27%.
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DRIVERS’ REACTION TIME RESEARCH USING MCR – 2001E DEVICE
Summary: In the paper results of some driver reaction time research are presented. In the research, typical
device for psychological studies of drivers was used – so named refexometer MCR. The results are one of the
effects of research project no N509 016 31/1251. Results of measurement for above 100 drivers are
presented. So called simple reaction as well as complex reaction is analyzed. A main criterion of analysis is
driver age.
Keywords: driver research, driver reaction time, driver psychophysical properties

