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I nformacje o ruchu drogowym i je-
go parametrach są fundamentalne
z punktu widzenia analiz transpor-
towych. Prędkość pojazdów jest

jednym z podstawowych parametrów
wykorzystywanych do oceny funkcjo-
nalności sieci drogowo-ulicznej oraz ja-
kości ruchu [1, 3, 4]. Ocena oparta jest
na informacji o średniej prędkości
chwilowej i jej parametrach, gdzie
do pomiarów wykorzystuje się zazwy-
czaj stacjonarne urządzenia miernicze
[2]. Czynnikami determinującymi wy-
bór prędkości chwilowej przez kierow-
ców dróg zamiejskich są przede wszyst-
kim: typ przekroju poprzecznego; sze-
rokość i liczba pasów ruchu; rodzaj
oraz szerokość pobocza. W przypadku
odcinków dróg w terenach zabudo-
wanych bardzo istotne są również: gę-
stość skrzyżowań drogowych; gęstość
przejść dla pieszych i wjazdów; charak-
terystyka zabudowy terenu przyległe-
go czy charakterystyka potoku ruchu.
Ustalanie odcinków badawczych –
punktów pomiarowych na drogach za-
miejskich, wiąże się z wytypowaniem

odcinków prostoliniowych o odpowied-
niej długości i charakterystyce geome-
trycznej. Zakłada się, że na tych odcin-
kach kierowcy poruszają się z ustaloną,
stałą prędkością. Ważne jest również
minimalizowanie wpływu obecności
aparatury pomiarowej na zachowanie
kierowców przejeżdżających w pobliżu
punktu pomiarowego. W przypadku
oceny wpływu charakterystyki geome-
trycznej drogi na średnią prędkość istot-
ne jest uwzględnienie dostępności
i krzywizny (krętości) odcinka w planie
sytuacyjnym przez badanie prędkości
odcinkowej, która pozwala mierzyć
średnią prędkość kierowców na całej
długości badanego odcinka [5].

Celem artykułu jest przeanalizowanie
i porównanie średniej prędkości chwilo-
wej z prędkością odcinkową na przykła-
dzie danych uzyskanych z pomiarów
przeprowadzonych na zamiejskich od-
cinkach dróg wojewódzkich.

Pomiar prędkości
na wybranych drogach
wojewódzkich

Pomiar prędkości chwilowej i odcin-
kowej przeprowadzono na dziesięciu
odcinkach dróg wojewódzkich zloka-

lizowanych w województwie podla-
skim. Punkty pomiarowe zlokalizowano
w odległości 300 – 400 m od granicy te-
renu zabudowanego oznaczonego tabli-
cą D-43. Długość odcinków pomiaro-
wych wynosiła 2600 ÷ 9580 m. Do po-
miaru prędkości chwilowej wykorzys-
tano urządzenie RTMS Autoscope
umożliwiające automatyczną rejestrację
prędkości przejeżdżających pojazdów.
Natomiast badania prędkości odcinko-
wej wykonano za pomocą zestawu
dwóch kamer ANPR Rapier 50IQ
(Automatic Number Plate Recognition)
automatycznie rejestrujących i odczytu-
jących tablice rejestracyjne przejeżdża-
jących samochodów. Kamery ustawiano
w dwóch punktach kontrolnych – na po-
czątku i końcu badanego odcinka. Na
podstawie czasu przejazdu i długości
odcinka badawczego obliczano pręd-
kość odcinkową.

Wyniki badań
Na rysunkach 1 ÷ 3 przedstawiono

wybrane wyniki średniej prędkości
chwilowej i odcinkowej. Z porównania
średnich wartości obu prędkości na wy-
branych odcinkach badawczych (rysu-
nek 1) wynika, że w każdym z analizo-
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Streszczenie. Prędkość pojazdów jest jednym z podstawowych
parametrów oceny funkcjonalności sieci drogowo-ulicznej i ja-
kości ruchu. Ocena taka bazuje na informacji o prędkości chwi-
lowej, która ma odzwierciedlać wpływ podstawowych charakte-
rystyk przekroju poprzecznego drogi i jej otoczenia, takich jak
szerokość pasa ruchu czy typ i szerokość pobocza. Z drugiej stro-
ny pomija się istotny, w przypadku dróg zamiejskich, czynnik, ja-
kim jest krętość drogi.

W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań prędkości
chwilowej i odcinkowej na zamiejskich odcinkach dróg woje-
wódzkich zlokalizowanych w województwie podlaskim. W po-
miarach prędkości chwilowej wykorzystano automatyczny mi-
krofalowy rejestrator RTMS Autoscope, a w pomiarach prędko-
ści odcinkowej zestaw dwóch kamer rejestrujących i odczytują-
cych tablice rejestracyjne.
Słowa kluczowe: prędkość chwilowa; prędkość odcinkowa; dro-
gi wojewódzkie.

Abstract. The speed of vehicles is one of the basic parameters of
the road and street network functionality and traffic quality
assessment. Such an assessment is based on the use of information
about instantaneous speed which is to reflect the influence of
basic characteristics of road’s cross-section and surroundings,
such as: width of the lane or type and shoulder width. On the other
hand road curvature which is an essential factor for evaluation of
rural roads is being omitted.

The article presents selected results of spot and sectional speed
measurements conducted on rural sections of voivodeship roads
located in the Podlasie voivodship. For the instantaneous velocity
measurements an automatic operating in microwave bands RTMS
Autoscope recorder was used and for the measurement of the
sectional speed a set of two cameras registering and reading
number plates were applied.
Keywords: spot speed; sectional speed; regional roads.
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wanych przypadków średnia prędkość
odcinkowa (Vodc) była mniejsza od śred-
niej prędkości chwilowej (Vchw), a wy-
znaczone różnice wynosiły od 6,8%
(DW659) do 35,1% (DW676).

Większe zróżnicowanie średnich war-
tości analizowanych parametrów odno-
towano w przypadku analizy kwantyla
prędkości V85 i odsetka kierowców
przekraczających prędkość dopuszczal-
ną Vdop% (rysunek 2). W przypadku tego
parametru odnotowywano większą pręd-
kość chwilową, a wyznaczone różnice
wahały się od 3,7% (DW659) do 17,1%

(DW676). Z analizy liczby kierowców
przekraczających prędkość dopuszczal-
ną na rozpatrywanych drogach woje-
wódzkich wynika, że w przypadku śred-
niej prędkości chwilowej każdorazowo
odsetek kierowców poruszających się
z nadmierną prędkością był większy
w porównaniu z odsetkiem kierowców
jadących z prędkością powyżej istnieją-
cego limitu, uwzględniając średnią
prędkość odcinkową. Przy minimalnej
różnicy pomiędzy liczbą zarejestrowa-
nych kierowców jadących z nadmierną
prędkością na drodze DW659 (1%),
w przypadku drogi DW676 różnica ta
osiągnęła aż 50%.

Rejestracja prędkości odcinkowej
umożliwia analizę wpływu krętości
drogi na średnią prędkość jazdy, co po-
twierdza rysunek 3. W tym celu prze-
prowadzono analizy statystyczne wa-
riancji i korelacji. Analiza wariancji
potwierdziła występowanie istotnej
statystycznie różnicy pomiędzy śred-
nią prędkością na analizowanych od-

cinkach, a analiza korelacji – istotne
powiązanie obu omawianych parame-
trów.

Podsumowanie
Rozwój technologii i metod pomiaro-

wych umożliwia włączanie do analiz ru-
chu nowych parametrów. Obok po-
wszechnie wykorzystywanej obecnie
prędkości chwilowej, można bazować
na prędkości odcinkowej [6].

W artykule przedstawiono badania
prędkości chwilowej i odcinkowej na
drogach wojewódzkich. Uzyskane wy-
niki wykazały, że w przypadku analizo-
wanych dróg występują bardzo wyraźne
różnice pomiędzy średnimi wartościami
tych parametrów. Tego typu badania
na pewno należałoby rozszerzyć na po-
zostałe drogi publiczne w celu potwier-
dzenia występowania analogicznych za-
leżności lub ich braku. Z drugiej strony
wykazane różnice pomiędzy tymi dwo-
ma rodzajami prędkości wskazują na po-
trzebę wdrożenia badań prędkości odcin-
kowej nie tylko do analizy bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego związanego z za-
chowaniem się kierowców, lecz również
do oceny funkcjonowania układów dro-
gowych i projektowania ich poszczegól-
nych elementów na drogach zamiejskich.
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Rys. 1. Średnia prędkość chwilowa i odcin-
kowa
Fig. 1. Average spot and sectional speeds
values

Rys. 2. Kwantyl prędkości V85 z odsetkiem kierowców przekraczających prędkość do-
puszczalną
Fig. 2. Average V85 values with the percentage of drivers exceeding the speed limit

Rys. 3. Zależność średniej prędkości odcinkowej od krętości drogi
Fig. 3. Relationship between average sectional speed and road curvature
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