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Podstawowymi czynnikami deter-
minującymi prędkość poruszania się 
kierowców na drogach zamiejskich 
są właściwości geometryczne zapro-
jektowanej drogi oraz warunki rucho-
we. Przy niskich natężeniach ruchu 
wzrasta swoboda manewrowania i 
ma miejsce wzrost prędkości jazdy. 
W takich warunkach prędkość z jaką 
poruszają się kierowcy będzie zależeć 
przede wszystkim od geometrii drogi 
– jej przebiegu w planie i profi lu [1,2].
 Znajomość zachowań kierowców, 
a zwłaszcza prędkości z jakimi się po-
ruszają jest bardzo ważna ponieważ 
jest podstawą do podejmowania sku-
tecznych działań zmierzających do 
podniesienia poziomu bezpieczeń-
stwa na drogach. Badania prędkości 
prowadzone są przede wszystkim 
na zamiejskich odcinkach dróg kra-

jowych [3,4,5], a drogi niższych klas 
są uwzględniane w badaniach spo-
radycznie. Prowadzone badania kon-
centrują się głównie na prędkościach 
chwilowych [6,7,8,9,10,11]. Również w 
terenach zurbanizowanych badania 
prędkości skupiają się zasadniczo na 
prędkości chwilowej. Prędkość chwilo-
wa może być determinowana poprzez 
wiele czynników, które mogą wystę-
pować punktowo, a przez to wnio-
skowanie o zachowaniach kierowców 
może prowadzić do błędnych konklu-
zji. Badania prędkości odcinkowej po-
zwalają wyeliminować takie chwilowe 
zróżnicowanie charakterystyki drogi, a 
przez to prędkość odcinkowa będzie 
lepiej odzwierciedlać zachowania kie-
rowców w określonych warunkach. Z 
tego względu badania tego parame-
tru i czynników go determinujących 

stanowią cenne źródło informacji. Ce-
lem niniejszego artykułu jest zbadanie 
wpływu wybranych parametrów dro-
gowych na prędkość odcinkową na 
drogach zamiejskich. 

Obszar badawczy

Obszar badawczy objął łącznie 28 
odcinków dróg zamiejskich. Pomiary 
prowadzono na 10 odcinkach dróg 
krajowych (DK), 9 odcinkach dróg wo-
jewódzkich (DW) i 9 odcinkach dróg 
powiatowych (DP). Wszystkie odcinki 
były zlokalizowane na obszarze woje-
wództwa podlaskiego i były to drogi 
jednojezdniowe, dwupasowe z po-
boczami gruntowymi. Podstawowe 
parametry geometryczne odcinków 
badawczych przedstawiono w tabe-
lach 1-3. Wytypowane do badań od-
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cinki charakteryzowały się zmiennymi 
szerokościami pasów ruchu i poboczy 
gruntowych oraz zmienną krętością i 
dostępnością. Na wszystkich analizo-
wanych odcinkach występowało ad-
ministracyjne ograniczenie prędkości 
na poziomie 90 km/h. Stan techniczny 
nawierzchni określono wizualnie jako 
dobry. Długości odcinków pomiaro-
wych wahały się od 5300 m do  8000 
m w przypadku dróg krajowych, od 
2640 m do 9590 m w przypadku dróg 
wojewódzkich i od 2800 m do 8380 m 
w przypadku dróg powiatowych.

Pomiary prędkości odcinkowej

Badania prędkości odcinkowej zosta-
ły wykonane za pomocą zestawu 2 
kamer ANPR Rapier 50IQ (Automatic 
Number Plate Recognition) automa-
tycznie rejestrujących i odczytujących 
tablice rejestracyjne przejeżdżających 
samochodów. Kamery ustawiano w 
dwóch punkach kontrolnych na po-
czątku i końcu badanego odcinka, 
gdzie każdy przejeżdżający pojazd był 
rejestrowany wraz z czasem rejestracji. 
W oparciu o znany czas przejazdu i dłu-
gość odcinka badawczego obliczano 
prędkość odcinkową. Punkty pomia-
rowe każdorazowo lokalizowane były 
minimum 250 m od znaku D-43. Bada-
nia prędkości zostały przeprowadzone 
porze dziennej. W czasie pomiarów 
nie występowały żadne utrudnienia 
wpływające na warunki ruchu.

Wyniki i badań i ich analiza

Wcześniejsze badania autora w zakre-
sie prędkości odcinkowych pozwoliły 
na stwierdzenie występowania istot-
nych różnic w prędkościach odcin-
kowych w powiązaniu ze strukturą 
rodzajową pojazdów. Stwierdzono, 
że średnie prędkości odcinkowe po-
jazdów ciężarowych są istotnie niższe 
od średnich prędkości samochodów 
osobowych i dostawczych przy braku 
takich istotnych różnic pomiędzy tymi 
dwoma ostatnimi grupami pojazdów. 
Z tego względu w dalszych analizach 
uwzględniono tylko dwie kategorie 
pojazdów: samochody osobowe i sa-
mochody dostawcze.
 W tabeli 4 przedstawiono średnie 
wartości prędkości odcinkowej na 
odcinkach badawczych wraz z obli-
czonym odchyleniem standardowym 

Odcinek badawczy/

Nr drogi

Klasa 

techniczna

Długość 

odcinka [m]

Szerokość pasa 

ruchu [m]

Szerokość 

pobocza [m]
Krętość [o]

Dostępność

 [1/km]

DK_1 GP 6600 3,5 1,5 16,3 4,7

DK_2 GP 8000 3,5 1,5 5,5 4,7

DK_3 GP 5000 3,5 1,5 1,8 4

DK_4 GP 6000 3,5 1,5 33,6 8

DK_5 GP 6300 3,5 1,5 20,7 6

DK_6 GP 5700 3,5 1,5 9,9 5,1

DK_7 G 6100 3,0 1,5 11,3 4,7

DK_8 G 5300 3,0 1,5 13,4 6,6

DK_9 G 7600 3,25 1,5 5,5 7,8

DK_10 G 7300 3,25 1,5 4,3 6,4

Tab. 1. Charakterystyka geometryczna odcinków badawczych dróg krajowych

Odcinek badawczy/

Nr drogi

Klasa 

techniczna

Długość 

odcinka [m]

Szerokość pasa 

ruchu [m]

Szerokość 

pobocza [m]
Krętość [o]

Dostępność

 [1/km]

DW_1 G 3600 3.25 1.25 36.6 3,6

DW_2 Z 3620 3.00 1.00 10.59 1,4

DW_3 G 2640 3.0 1.00 16.91 4,5

DW_4 G 3010 3.25 1.25 23.40 3,7

DW_5 G 3320 3.00 1.25 33.05 1,8

DW_6 Z 9590 3.25 1.00 2.6 2,3

DW_7 Z 3840 2.75 1.00 45.39 5,2

DW_8 G 3220 3.00 1.00 56.47 2,2

DW_9 G 7760 3.25 1.25 61.70 2,6

Tab. 2. Charakterystyka geometryczna odcinków badawczych dróg wojewódzkich

Odcinek badawczy/

Nr drogi

Klasa 

techniczna

Długość 

odcinka [m]

Szerokość pasa 

ruchu [m]

Szerokość 

pobocza [m]
Krętość [o]

Dostępność

 [1/km]

DP_1 Z 2970 2.50 0.50 6.69 4

DP_2 Z 8380 2.75 0.75 8.03 3

DP_3 Z 3670 2.75 0.50 17.51 5

DP_4 Z 4300 3.00 0.75 33.54 5

DP_5 Z 2800 2.50 0.50 34.12 3

DP_6 Z 4710 2.75 0.50 41.82 6

DP_7 Z 4370 3.00 0.75 45.58 5

DP_8 Z 3320 2.50 0.50 58.00 4

DP_9 Z 3660 2.75 0.50 71.54 3

Tab. 3. Charakterystyka geometryczna odcinków badawczych dróg powiatowych

Parametr Drogi krajowe

DK_1 DK_2 DK_3 DK_4 DK_5 DK_6 DK_7 DK_8 DK_9 DK_10

Vśr 

[km/h]
92,6 87,7 89,3 85,5 86,4 92,5 84,8 94,5 92,5 90,5

SD [-] 10,6 11,6 9,3 8,2 9,1 11,3 8,1 11,5 11,2 12,1

Drogi wojewódzkie

DW_1 DW_2 DW_3 DW_4 DW_5 DW_6 DW_7 DW_8 DW_9

Vśr 

[km/h]
80,9 80,2 80,4 75,9 74,4 75,9 73,1 72,5 72,9

SD [-] 13,5 12,8 8,9 9,6 11,5 12,2 10,5 9,4 10,9

Drogi powiatowe

DP_1 DP_2 DP_3 DP_4 DP_5 DP_6 DP_7 DP_8 DP_9

Vśr 

[km/h]
77,6 90,5 77,5 79,8 74,8 70,6 81,8 66,9 76,0

SD [-] 9,1 13,5 12,7 8,9 10,5 12,2 11,6 8,6 11,9

Tab. 4. Średnie prędkości i odchylenia standardowe badanych odcinków
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(SD). Liczba przy symbolu drogi (DK, 
DW, DP) jest liczbą porządkową bada-
nego odcinka i nie wiąże się z istnieją-
cą numeracją dróg publicznych.
 Drogi krajowe w porównaniu do 
dróg wojewódzkich i powiatowych 
charakteryzują się lepszymi parame-
trami technicznymi. Taka sytuacja 
stwarza kierowcom dogodniejsze 
warunki do szybszej jazdy, co znala-
zło odzwierciedlenie w zarejestrowa-
nych wartościach średnich prędkości. 
W grupie analizowanych odcinków 
badawczych najwyższe średnie pręd-
kości zanotowano na drogach krajo-
wych, a najniższe na drogach powia-
towych. Najwyższa średnia prędkość 
w grupie dróg krajowych wyniosła 
92,6 km/h i była o 14,5% wyższa od 
najwyższej średniej prędkości zareje-
strowanej na drogach wojewódzkich 
(80,9 km/h) oraz tylko o 2,3% od naj-
wyższej prędkości zarejestrowanej na 
drogach powiatowych (90,5 km/h). W 
przypadku dróg powiatowych zwraca 
uwagę duży rozrzut średnich pręd-
kości. Rozrzut między maksymalną 
i minimalną średnią prędkością od-
cinkową zanotowany w grupie dróg 
powiatowych wyniósł 63,5% i był naj-
wyższy. Najniższy rozrzut zanotowano 
w grupie dróg krajowych (9,2%), a w 
grupie dróg wojewódzkich rozrzut był 
niewiele wyższy i wyniósł 11,6%.
 Na Rys. 1 przedstawiono wykres 
średnich prędkości odcinkowych z 
uwzględnieniem funkcji drogi. Z ry-
sunku wyraźnie widać występujące 
różnice pomiędzy średnimi w zależ-
ności od klasy funkcjonalnej grupy 
odcinków badawczych. W celu ustale-
nia statystycznej istotności tych różnic 
przeprowadzono analizę wariancji, w 
wyniku której uzyskano potwierdze-
nie bardzo istotnej różnicy pomiędzy 
średnimi (p= .0000). W dalszych anali-
zach wpływ poszczególnych parame-
trów drogowych na średnie prędkości 
odcinkowe analizowano osobno w 
grupie dróg krajowych, wojewódzkich 
i powiatowych. 
 Na rysunkach 2÷4 przedstawiono 
wyniki analiz statystycznych odzwier-
ciedlające wpływ podstawowych pa-
rametrów geometrycznych drogi na 
średnią prędkość odcinkową. W ana-
lizach uwzględniono: szerokości pasa 
ruchu, szerokości pobocza, krętość i 
dostępność drogi. W przypadku dróg 
krajowych nie analizowano wpływu 

szerokości pobocza gruntowego z 
uwagi na jego stałą wartość wynoszą-
cą 1,5 m. 
 Z rysunku 2a i 2b wynika, że w przy-
padku dróg krajowych średnia pręd-
kość odcinkowa istotnie zależy od sze-
rokości pasa ruchu oraz krętości drogi. 
W obu tych sytuacjach uzyskano bar-
dzo wysoką istotność wpływu szero-
kości pasa ruchu (poziom p=.0000). 
Analizując wpływ szerokości pasa ru-
chu widać również, że w przypadku 
dróg o szerokości pasa ruchu 3,25 m 

i 3,0 m średnie prędkości pozostają 
praktycznie na takim samym pozio-
mie i, co charakterystyczne, jest to po-
ziom wyższy w porównaniu do dróg o 
szerokości pasa ruchu 3,5 m. Analizu-
jąc krętość dróg (Rys. 2b, 3c i 4c) i jej 
wpływ na średnią prędkość odcinko-
wą z przedstawionych rysunków wy-
raźnie wynika fakt, że drogi niższych 
klas technicznych charakteryzują się 
wyższą krętością. W przypadku dróg 
krajowych i wojewódzkich wzrost krę-
tości powyżej 20o istotnie wpływa na 
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spadek średniej prędkości odcinko-
wej. Dodatkowo dają się wyodrębnić 
dwie grupy jednorodne, których jed-
norodność została potwierdzona w 
teście Post-hoc RIR Tukeya. Pierwszą 
grupę tworzą drogi o krętości do 20o, 
a w grupie drugiej znajdują się drogi o 
krętości powyżej 20o. Można również 
zauważyć wpływ dostępności drogi 
na spadek średniej prędkości jazdy 
(Rys. 2c) ale jest to wpływ statystycz-
nie nieistotny (p=0.27919).
 Dostępność drogi nie ma również 
istotnego wpływu na średnią pręd-
kość odcinkową w przypadku dróg 
wojewódzkich (p=0.12937). Bardzo 

istotny wpływ stwierdzono w przy-
padku szerokości pasa ruchu i pobo-
cza gruntowego oraz krętości drogi 
(na poziomie p odpowiednio równym 
p=.00056 oraz p=0.0000). Wpływ 
krętości na prędkość odcinkową w 
przypadku dróg wojewódzkich jest 
podobny jak na drogach krajowych. 
Wzrost krętości powyżej 20o przekłada 
się w na istotny spadek prędkości, a 
analizowane odcinki, w oparciu o test 
Post-hoc RIR Tukeya, można przypo-
rządkować do dwóch jednorodnych 
grup (Rys. 3c). Jedną grupę tworzą 
drogi o krętości 0÷20o, a drugą drogi o 
krętości 20÷40o.
 Analizując wpływ rozpatrywanych 
parametrów na średnią prędkość od-
cinkową na drogach powiatowych w 
oparciu o analizę wariancji stwierdzo-
no bardzo istotny wpływ szerokości 
pasa ruchu (Rys. 4a), szerokości po-
bocza (Rys. 4b) oraz dostępności (Rys. 
4c) - w każdym z tych przypadków 
p=.0000. Nie stwierdzono, w przeci-
wieństwie do pozostałych odcinków 
badawczych, istotnego wpływu kręto-
ści drogi (p=.14177).

Wnioski 

W artykule przedstawiono wyniki po-
miarów prędkości odcinkowej prze-
prowadzonych na zamiejskich odcin-
kach dróg krajowych, wojewódzkich 
i powiatowych. Celem badań było 
określenie istotności wpływu wy-
branych parametrów drogowych na 
prędkość odcinkową pojazdów. W wy-
niku przeprowadzonych badań i analiz 
stwierdzono, że:
- w przypadku dróg krajowych pręd-

kość odcinkowa pojazdów istot-
nie zależy od szerokości pasa ru-
chu i krętości drogi, a nie zależy od 
dostępności drogi,

- w przypadku dróg wojewódzkich 
prędkość odcinkowa pojazdów 
istotnie zależy od szerokości pasa 
ruchu i pobocza gruntowego oraz 
krętości drogi, a nie zależy od do-
stępności drogi,

- w przypadku dróg powiatowych 
prędkość odcinkowa pojazdów 
istotnie zależy od szerokości pasa 
ruchu i pobocza gruntowego oraz 
dostępności drogi, a nie zależy od 
jej krętości.  
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