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BADANIA I OCENA PRÊDKOCI PORUSZANIA SIÊ PIESZYCH
U¯YTKOWNIKÓW RUCHU DROGOWEGO
Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badañ, które mia³y na celu okrelenie prêdkoci poruszania siê pieszych u¿ytkowników ruchu drogowego na drodze w obszarze zabudowanym. Badania przeprowadzono w czterech grupach wiekowych w miejscach dozwolonych zarówno bez jak i z sygnalizacj¹ wietln¹. Dodatkowo sprawdzono zale¿noæ prêdkoci
pieszego od jego wieku i miejsca przekraczania jezdni. Porównano równie¿ rzeczywist¹ prêdkoæ pieszych u¿ytkowników ruchu drogowego z przyjêtymi rednimi wartociami prêdkoci
dla pieszych. Wartoci prêdkoci otrzymane w wyniku przeprowadzonych badañ daj¹ mo¿liwoæ precyzyjnego okrelenia czasu przebywania pieszego na jezdni. W konsekwencji umo¿liwiaj¹ sprawdzenie mo¿liwoci unikniêcia potr¹cenia pieszego przez kierowcê oraz ich wzajemnego przyczynienia siê do zaistnia³ego wypadku drogowego.
S³owa kluczowe: wypadek drogowy, prêdkoæ, pieszy, przejcie dla pieszych

WSTÊP
Obecna cywilizacja stawia ludzi wobec nowych i trudnych zadañ wynikaj¹cych z
rozwoju nauki, techniki i technologii a tak¿e destrukcyjnej dzia³alnoci cz³owieka. Bardzo szybki rozwój transportu drogowego, który obserwujemy w kraju i za granic¹,
prowadzi do coraz to wiêkszej intensywnoci ruchu samochodowego na drogach.
Powoduje to, pomimo wielu starañ i zabiegów konstrukcyjnych nad podwy¿szeniem
walorów pojazdu z uwagi na jego bezpieczeñstwo czynne i bierne, ¿e problem bezpieczeñstwa kierowcy i pasa¿erów pojazdu a tak¿e innych uczestników ruchu drogowego, nie jest w pe³ni rozwi¹zany.
Jednym z bardzo wa¿nych zadañ cz³owieka jest zminimalizowanie ofiar na drogach
oraz poprawa jakoci ¿ycia poprzez skuteczn¹ profilaktykê i edukacjê w zakresie bezpieczeñstwa ruchu drogowego. Szacuje siê, ze rocznie na drogach ca³ego wiata mieræ
ponosi prawie 900 tysiêcy osób a rannych zostaje 34 miliony. Analiza danych statystycznych prowadzona w ró¿nych krajach pozwoli³a na oszacowanie, ¿e oko³o 85%
wypadków jest spowodowanych b³êdem cz³owieka lub wiadomym podejmowaniem
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ryzyka. Prognozy wskazuj¹, ¿e liczba wypadków spowodowanych b³êdem cz³owieka
mo¿e siê zwiêkszyæ dlatego te¿ bardzo wa¿ne jest minimalizowanie tych zdarzeñ.
Sposób poruszania siê pieszych ma istotny wp³yw na bezpieczeñstwo w ruchu
drogowym, a ich prêdkoæ i natê¿enie na danym przejciu dla pieszych i skrzy¿owaniu
s¹ niezbêdnymi parametrami do zaprojektowania prawid³owo dzia³aj¹cej sygnalizacji
wietlnej. Wed³ug norm minimalny czas trwania zielonego wiat³a, aby pieszy móg³
bezpiecznie przejæ przez jezdniê, obliczano zale¿nie od szerokoci jezdni, zak³adaj¹c
prêdkoæ przekraczania jezdni przez pieszego na 1,4 m/s [1, 2, 3].
Celem artyku³u jest sprawdzenie czy wartoæ ta pokrywa siê z rzeczywistym stanem panuj¹cym na szczeciñskich ulicach a tak¿e analiza sposobów zwiêkszenia bezpieczeñstwa pieszych w ruchu drogowym i ich oddzia³ywania na zmniejszenie liczby
wypadków z ich udzia³em.

METODA I WARUNKI BADAÑ
Celem przedstawionych badañ by³o wyznaczenie ruchu pieszych w wieku od 8
do 70 lat, z uwzglêdnieniem p³ci i tempa ruchu. Wyniki otrzymane w badaniach stanowi¹ g³ówny czynnik warunkuj¹cy mo¿liwoæ okrelenie prawdopodobnego czasu
przebywania pieszego na jezdni od chwili powstania stanu zagro¿enia do chwili wypadku drogowego. W konsekwencji umo¿liwiaj¹ ustalenie mo¿liwoci unikniêcia potr¹cenia pieszego.
Badania zosta³y przeprowadzone w Szczecinie na przejciach dla pieszych,
usytuowanych na ró¿nych typach ulic o ró¿nych natê¿eniach ruchu pojazdów.
Pieszych podzielono na cztery grupy uwzglêdniaj¹c ich p³eæ i wiek. Badanie polega³o na mierzeniu czasu pokonania danego przejcia dla pieszych o danej szerokoci. Pomiary dokonywano dla typowego tempa poruszania siê pieszego w danym wieku przy u¿yciu stopera o dok³adnoci pomiaru 0,01 s. Warunki atmosferyczne by³y bardzo dobre.
Korzystano z zale¿noci:
v=
gdzie: s  droga,
t  czas.

V
W

WYNIKI BADAÑ
Wyniki badañ przedstawiono w tabelach 15 oraz na rysunkach 15.
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Tabela 1. Pomiar prêdkoci poruszania siê pieszych na przejciu dla pieszych  Ku S³oñcu.
Jednokierunkowa dwupasmowa  na wiat³ach
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Tabela 2. Pomiar prêdkoci poruszania siê pieszych na przejciu dla pieszych  Ku S³oñcu.
Jednokierunkowa dwupasmowa  bez wiate³
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Tabela 3. Pomiar prêdkoci poruszania siê pieszych na przejciu dla pieszych  Piastów.
Jednokierunkowa trzypasmowa  bez wiate³
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Tabela 4. Pomiar prêdkoci poruszania siê pieszych na przejciu dla pieszych  Piastów.
Jednokierunkowa trzypasmowa  na wiat³ach
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Tabela 5. Pomiar prêdkoci poruszania siê pieszych  Narutowicza. Dwukierunkowa dwupasmowa  przekraczanie jezdni przez pieszych w miejscu niedozwolonym
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Rys. 1. Prêdkoæ poruszania siê pieszych na przejciu
 ulica jednokierunkowa dwupasmowa  na wiat³ach

Rys. 2. Prêdkoæ poruszania siê pieszych na przejciu
 ulica jednokierunkowa dwupasmowa  bez wiate³

Rys. 3. Prêdkoæ poruszania siê pieszych na przejciu
 ulica jednokierunkowa trzypasmowa  bez wiate³
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Rys. 4. Prêdkoæ poruszania siê pieszych na przejciu
 ulica jednokierunkowa dwupasmowa  na wiat³ach

Rys. 5. Prêdkoæ poruszania siê pieszych w miejscu niedozwolonym
 ulica dwukierunkowa dwupasmowa

PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Wiemy, ¿e koniec XX oraz pocz¹tek XXI wieku nacechowane s¹ dynamicznym
rozwojem nowoczesnej technologii, a w szczególnoci motoryzacji. Wi¹¿e siê z tym
bardzo szybki wzrost ruchu drogowego, który pokaza³ spo³eczny problem nieprzystosowania siê cz³owieka do bezpiecznego uczestnictwa w tym ruchu. Tak szybkiemu
wzrostowi motoryzacji nie towarzyszy dynamiczny rozwój infrastruktury drogowej
oraz budowa skutecznego systemu, który u³atwi³by wszystkim uczestnikom ruchu
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drogowego dostosowanie siê do wymogów bezpiecznego w nim uczestnictwa. Jak
widaæ szczególnie s³abym ogniwem w systemie komunikacji drogowej jest pieszy uczestnik ruchu, w której najbardziej nara¿one s¹ dzieci i m³odzie¿ w wieku szkolnym.
Przeprowadzone badania pozwalaj¹ na sformu³owanie nastêpuj¹cych wniosków:
1. Przyjmowana w normach rednia prêdkoæ pieszych na poziomie 1,4 m/s jest adekwatna do warunków panuj¹cych na szczeciñskich ulicach. Oczywicie, analizujemy redni¹ arytmetyczn¹ prêdkoci gdy¿ widaæ i¿ osoby starsze poruszaj¹ siê znacznie
wolniej, a dzieci, m³odzie¿ i doroli znacznie szybciej.
2. rednia prêdkoæ poruszania siê zale¿y tak¿e od organizacji ruchu na przejciu dla
pieszych. Widaæ, ¿e na przejciu dla pieszych wyposa¿onym w wiat³a piesi, czuj¹c
siê zapewne bezpieczniej, poruszaj¹ siê wolniej, ni¿ na tej samej ulicy szeædziesi¹t
metrów dalej na przejciu bez wiate³.
3. Wejcie pieszego na jezdniê i jego zachowanie podczas jej przekraczania zale¿y m.in.
od prêdkoci nadje¿d¿aj¹cego pojazdu i odleg³oci od niego. Pieszy, przekraczaj¹cy
jezdniê w miejscu dowolnym lub na przejciu wyznaczonym lecz bez sygnalizacji
wietlnej, kieruje siê w³asn¹ ocen¹ sytuacji i ocenia prêdkoæ nadje¿d¿aj¹cego pojazdu pod k¹tem mo¿liwoci bezpiecznego przejcia.
4. Na przejciach w centrum miasta o wiêkszym natê¿eniu pojazdów prêdkoæ poruszania siê pieszych jest znacznie wiêksza ni¿ na ulicach o mniejszym natê¿eniu ruchu.
Na podstawie przeprowadzonych badañ i ich oceny oraz analizy statystyk policyjnych mo¿na jednoznacznie stwierdziæ, ¿e najwiêcej osób traci ¿ycie i jest rannych
w wypadkach drogowych wynikaj¹cych z nadmiernej prêdkoci jazdy i niedostosowania jej do warunków panuj¹cych na drodze. To stwierdzenie jest jednak nie do
koñca prawdziwe.
Wiêkszoæ wypadków ma miejsce w wyniku na³o¿enia siê na siebie w jednym
czasie wiêcej ni¿ jednej przyczyny gdy¿ wiele wypadków ma równie¿ miejsce z
winy nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego przez pieszych u¿ytkowników np. w wyniku nieprawid³owego przechodzenia pieszych przez przejcia dla
pieszych.
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TESTS FOR SPEED EVALUATION OF PEDESTRIAN TRAFFIC USERS MOVE
Abstract
The manuscript presents the results of the tests which were conducted to determine the
speed of pedestrian traffic users move on a built-up area road. The tests were carried out
within four age groups in spaces allowed, both with traffic lights and without them. Additionally, the dependence of pedestrians walking speed on his age and a place of crossing the
road was checked. Real walking speed of pedestrian traffic users and given average values of
pedestrians walking speed were compared too. The speed values received as a result of tests
give possibility of determining the pedestrians time of residence on the road in a precise way.
Consequently they allow to check if it is possible for pedestrians to avoid knocking over by
a driver and what way each of them could cause a car crash.
Keywords: car crash, speed, pedestrian, pedestrian crossing
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