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WYBRANE PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE WIDOCZNOŚCI
W AUTOBUSACH MIEJSKICH
CHOSEN PROBLEMS OF SAFETY IN THE RANGE OF VISIBILITY
IN CITY BUSES
W artykule przedstawiono problematykę związaną z zagadnieniem widoczności bezpośredniej
i pośredniej w odniesieniu do pojazdów uczestniczących w transporcie miejskim w aspekcie
bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Wskazano potrzebę systemowego rozpatrywania
układu KPO (Kierujący-Pojazd-Otoczenie) w dążeniu do zmniejszania zagrożeń wypadkowych
powstałych z tego powodu. Omówiono potrzeby i możliwości niezbędnych działań a także stosowania dodatkowych urządzeń poprawiających skuteczność monitorowania stref dotychczas
nie obserwowanych.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, widoczność, autobusy miejskie
In the report the problems connected with question of direct and indirect visibility with
reference to the vehicles participating in the city transport, in the aspect of partakers’ safety in
traffic were shown. In the aspect of the decrease of threat and risen from this reason accidents
the need of system investigation of structure (DVS) – „Driver – Vehicle – Suroundings” was
pointed. The following cases were discussed: neccessities and possibilities of indispensable
activities and the use of additional devices improving the efficiency of monitoring of so far not
observed areas.
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przesłonięć powodowanych przez elementy pojazdu

1. Wstęp
Autobusy – rozpatrywane jako pojazdy komunikacji miejskiej, z racji tego, że służą do przewozu
pasażerów oraz dlatego, że przeważnie poruszają
się w dużych aglomeracjach miejskich, powinny
podlegać szczególnemu nadzorowi i wynikających
z niego analiz stanu zagrożeń wypadkowych dla
tego środowiska.
„Kierujący otrzymuje ponad 90 % najważniejszych krytycznych informacji z zewnątrz pojazdu.
Jeśli możemy podwyższyć jakość tych wizualnych
informacji, to tym samym możemy dać kierującemu
lepszą szanse uniknięcia kolizji i wypadków. To jest
obszar o najwyższym priorytecie w Volvo SCC”
– twierdzi HANS GUSTAVSSON szef Badań, Rozwoju Produktu i Zakupu w Volvo Car Corporation
firmie, która znajduje się w czołówce producentów
pojazdów uważanych za najskuteczniej dążących do
zapewnienia bezpieczeństwa.
Jedną z przyczyn powstawania kolizji i wypadków
jest ograniczenie kierującemu możliwości obserwacji otoczenia przez tworzenie przeszkód optycznych
w wyniku istnienia niezbędnych konstrukcyjnych

– rys. 1 lub jego otoczenia.

Przekaz wizualny jest podstawowym źródłem informacji w trakcie kierowania pojazdem. Umiejętność
obserwacji jest jedną z najważniejszych właściwości
kierującego ze względu na cechę, jaką jest bezpieczeństwo czynne uczestniczących w ruchu drogowym.

Rys. 1. Widok fragmentu wnętrza kabiny kierowcy autobusu
miejskiego kategorii M3
Fig. 1. Sight of fragment of the driver’s cab interior of M3
category city bus
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Natomiast umożliwienie kierującemu (przez odpowiednią konstrukcję pojazdu oraz ukształtowanie jego
otoczenia) prowadzenia niezbędnych obserwacji jest
decydującą cechą pojazdu podczas kierowania nim
w aspekcie bezpieczeństwa czynnego uczestników
ruchu drogowego. Podstawowym aktem prawnym
jest tutaj ustawa „Prawo o ruchu drogowym”.

2. Układ kierujący-pojazd-otoczenie
Zagadnienie bezpieczeństwa w autobusach
miejskich (jak i w innych pojazdach) w aspekcie widoczności, powinno być rozpatrywane systemowo
dla układu KPO (Kierujący-Pojazd-Otoczenie rys. 2)
w celu zmniejszania zagrożeń wypadkami i kolizjami
powstałymi z tych powodów.

Rys. 3. Obraz rozmieszczenia sferycznego i zasięgu pól
sferycznego widzenia człowieka
Fig. 3. Drawing of spherical fields of man’s vision

Rys. 2. Wzajemne powiązanie elementów i oddziaływań
układu KPO
Fig. 2. Mutual connections of elements and influences of
structure „Driver – Vehicle – Surroundings”

Człowiek kierujący pojazdem ma skończenie ograniczone możliwości odbioru zmysłem wzroku przekazu wizualnego z jego otoczenia. Przykład typowego
rozmieszczenie i zasięgu pól sferycznego widzenia
człowieka przedstawiono na rys. 3. Pogorszenie tych
możliwości związane jest między innymi ze stresem,
zmęczeniem, jakością wyszkolenia, wiekiem itp.
Pojazd na etapie projektowania (z racji obowiązywania przepisów homologacyjnych wymuszających
standardy bezpieczeństwa) konstruktor, wytwórca
wyposaża kabinę kierującego w niezbędne podpory
„słupki” o odpowiedniej wytrzymałości, tworzące tak
zwaną „klatkę przeżycia”. Są one niezbędne, aby zachować strefę przeżycia i chronić ludzi znajdujących
się wewnątrz pojazdu w chwili wypadku. Jednocześnie te elementy ograniczają widoczność w trakcie
kierowania pojazdem i powodują, że pewne obszary
wokół niego nie mogą być obserwowane – rys. 4.
Istnieje potrzeba kompromisu pomiędzy mniejszym
i większym złem.
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Rys.4. Obszary widoczne i wymagane oraz niewidoczne
wokół autobusu kategorii M2
Fig. 4. Visible and demanded areas and invisible areas
around the bus of M2 category

Podobnie lusterka ograniczają widoczność bezpośrednią, ale są niezbędne ze względu na poszerzenie
możliwości obserwacji pośredniej otoczenia samochodu – w szczególności do tyłu. Ich konieczne wymiary
(szerokość, wysokość) tworzą przeszkody optyczne.
Jest to tak zwane „zło konieczne”, które nie może być
jednak powiększane przez użytkowników w trakcie
eksploatowania pojazdu.
Kolejny elementem układu KPO, którego ukształtowanie bywa niedostosowane do potrzeb, jest otoczenie, w którym porusza się kierujący w pojeździe.
Projektanci: dróg i ich otoczenia, często nie znają
ograniczeń, które mają pojazdy w zakresie przekazu wizualnego. Tym samym nie potrafią często tak
projektować otoczenia, aby nie powodować dodat-
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kowego pogorszenia możliwości obserwacji przez
kierującego. Na rys. 5 pokazano przykład skośnego
skrzyżowania dróg, na którym kierujący praktycznie
może obserwować drogę na długości 30 m. Wymagana
przepisem minimalna długość odcinka obserwowanej
drogi wynosi dla tej sytuacji 90 m.

obserwacji sytuacji na tak ukształtowanej drodze.
Poddano ocenie wpływ niektórych parametrów tj.:
kąta γ odchylenia słupka prawego B kabiny, odległości S pojazdu od skrzyżowania oraz kąta α przecięcia
się dróg, na długość obserwowanego w bok odcinka
drogi głównej z prawej strony.
Wymiary pola widoczności na drodze są zależne
od: kąta α przecięcia się dróg, odległości S pojazdu
znajdującego się na drodze podporządkowanej od
drogi głównej oraz kąta γ wyznaczonego przez położenie słupka B prawego względem punktów ocznych
kierującego pojazdem wg rys. 7 (analogiczny kąt wyznaczony przez położenie słupka lewego oznaczono
jako β – rys. 8). Zależność opisano następująco:
3 ⎤
b
⎡
Lrzecz = ⎢ S + a1 + b ⎥ ⋅ ⎡⎣ctgα + tg (α + γ )⎤⎦ −
4 ⎦
8 ⋅ tgα
⎣

Rys. 5. Sytuacja na skrzyżowaniu skośnym
Fig. 5. Situation on the slanting crossing

Kolejną wadą jest nie uwzględnianie gabarytów
dużych pojazdów i ograniczeń w ich możliwościach
manewrowych. W efekcie zbyt małej tolerancji korytarza ruchu (zbyt mały promień połączenia jezdni
w stosunku do gabarytu autobusu) kierujący nie jest
w stanie w pełni kontrolować toru ruchu kół osi tylnej
i następuje najechanie na krawężnik. W najlepszym
przypadku kończy się to tylko niszczeniem obrzeża
jezdni – rys. 6. Kierujący koncentruje się wówczas
na obserwacji boku autobusu i odwraca tym samym
uwagę od głównego kierunku ruchu pojazdu, co wprowadza wzrost zagrożenia wypadkiem.
Wartość kąta przecięcia się osi jezdni na skrzyżowaniu „skośnym” ma istotny wpływ na możliwość

(1)

Wzór (1) opisuje zależność wielkości widoczności
rzeczywistej – Lrzecz = f (s, α, γ), oznaczenia wg rysunku.
∂Lrzecz .
= ctgα + tg (α + γ )
∂S

(2)

Wzór (2) przedstawia wrażliwość widoczności
Lrzecz. na zmienną S opisującą usytuowanie pojazdu
dojeżdżającego do skrzyżowania z drogą nadrzędną.
Zaprezentowany na rys. 9 przykład analizy wrażliwość widoczności (delta Lrzecz/delta S) zależną od
kąta α wskazuje, że funkcja jest bardzo wrażliwa na

Rys. 7. Obszar widoczności rzeczywistej (α = 30°, γ = 7°)
Fig. 7. The area of real viesibility (α = 30°, γ = 7°)

Rys. 6. Zniszczenie pobocza drogi spowodowane zbyt małą
wartością promienia połączenia jezdni
Fig. 6. Damages of the side-space caused by the wrongfitting shape of the road to the bus possibilities

Rys. 8. Kąty charakterystyczne pola widoczności kabiny
samochodu
Fig. 8. Characteristic angeles of viesibility area of vechicle
cab

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOŚĆ NR 1/2006

61

NAUKA I TECHNIKA

Rys. 9. Wrażliwość widoczności (Δ Lrzecz/Δ S) w funkcji kąta α
Fig. 9. The sensitive of viesibility (Δ Lrzecz/Δ S) in angel
α function

zmianę kąta przecięcia się dróg w zakresie wartości
powyżej 75O przy których kierowca ma dostateczną
widoczność. Poniżej tych wartości funkcja jest mało
wrażliwa a kierujący ma niedostateczną widoczność
odcinka drogi na tak ukształtowanym skrzyżowaniu
rys. 10. Z dotychczasowych analiz wynika, że układ
Kierujący – Pojazd – Otoczenie nie jest rozpatrywany kompleksowo. Aby umożliwić kierującemu
obserwację należy stosować w takich sytuacjach
lustra ustawiane na drodze w tych newralgicznych
miejscach. Pozwalają one uczestnikom ruchu drogowego obserwować sytuacje w strefach, które były
wcześniej niewidoczne. Przykład takiego rozwiązania
pokazano na rys. 11.
Dokonujący się postęp techniczny powoduje doskonalenie urządzeń, które mogą być wykorzystane
w samochodach a jednocześnie coraz niższe ceny
tych urządzeń (szczególnie przy masowej produkcji)
stwarzają możliwość ich stosowania powszechnego w
pojazdach. Jak przedstawiono powyżej cofanie w trakcie parkowania itp. przy ograniczonej widoczności
skutkuje wcale nie rzadko powstawaniem kolizji. Ma-

Rys. 10. Autobus na skrzyżowaniu skośnym z torowiskiem
tramwajowym
Fig. 10. The bus on the slanting crossing with the tramway
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Rys.11. Zwierciadło umieszczone na drodze, umożliwiające
obserwację niewidocznych obszarów
Fig. 11. Mirror on the roadcrossing with limitations of
visibility

newrowanie (z jazdą do tyłu) w strefach przebywania
ludzi, może doprowadzić w szczególnych sytuacjach
do wypadku.
Kamery zainstalowane w newralgicznych punktach pojazdu z wyświetlaczem w kabinie kierowcy
pozwalają obserwować sytuację: w pojeździe, za
pojazdem. Na rysunkach 12, 13, 14, przedstawiono
przykład: sposobu umieszczenia kamer na zewnątrz
i wewnątrz autobusu miejskiego oraz obrazu otrzymywanego za pośrednictwem kamery z rejonu wejściawyjścia dla pasażerów.
Podobną rolę mogą spełniać soczewki umieszczane na tylnej szybie autobusu, bez której pieszy za
autobusem nie jest widziany przez kierowcę w trakcie
manewru cofania – rys. 15, 16. Dotyczy to jednak niezbyt długich autobusów, w których takie rozwiązanie
zapewni możliwość obserwacji.

Rys. 12. Kamera do obserwacji obszaru za pojazdem
Fig. 12. Camera to observe the area behind the vehicle
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Rys. 13. Kamera do obserwacji pasażerów w wejściu
Fig. 13. Camera to observe the passengers in the
entrance

Rys. 15. Pieszy za cofającym autobusem
Fig. 15. The pedestrian behind the bus of rear going

Rys. 14. Obraz pasażera w wejściu na monitorze w kabinie
kierowcy
Fig. 14. Drawing of the passenger in the entrance shown
on the monitor placed in the driver’s cab

Rys. 16. Pieszy widziany w dodatkowej soczewce umieszczonej na tylnej ścianie autobusu
Fig. 16. The pedestrian observed in the lens placed on the
rear window

Odrębnym zagadnieniem, ale ściśle związanym
z widocznością jest oświetlenie zewnętrzne autobusu.
Niedostatecznie oświetlony obiekt na drodze w warunkach nocnych jest zbyt późno zauważany i stanowi
duże zagrożenie wypadkowe dla innych uczestników
ruchu drogowego. Sposób oświetlenia przedniej
i tylnej ściany pojazdu jest od dawna ujednolicony
i przewiduje oświetlenie czynne i bierne.
Dla pojazdów o dużych gabarytach, jakimi są
również autobusy, problemem jest widoczność tych
obiektów w sytuacji gdy są one ustawione poprzecznie do kierunku ruchu innych pojazdów. Na rysunku
17 pokazano jak ważne jest czynne i bierne boczne
oświetlenie autobusu w warunkach nocnego użytkowania pojazdów.
Wcześniej obowiązujące przepisy w tym zakresie nie nakładały obowiązku wyposażania tego typu
pojazdów w boczne światła pozycyjne. Autobusy
dopuszczane do ruchu pod rządami tych przepisów

Rys. 17. Czynne i bierne boczne pozycyjne światła autobusu
w nocy
Fig. 17. Active and passive side lights in the bus at night
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nie były w nie wcześniej wyposażane. Problem zapewnienia w omawianym zakresie pełnej widoczności
w autobusach miejskich jest ważnym elementem systemu bezpieczeństwa czynnego oraz biernego.

3. Podsumowanie
W ujęciu syntetycznym omawianego zagadnienia
problemy związane z zagrożeniem wypadkowym
w pojazdach miejskich można pogrupować następująco:
• Kierujący pojazdem – ograniczenia możliwości odbioru informacji optycznych wynikające
z budowy anatomicznej oraz percepcji wzroku
i skończonej możliwości przetworzenia informacji w jednostce czasu. Dodatkowe parametry
to poziom wyszkolenia, wiek, zmęczenie, stan
wzroku.
• Pojazd – strefy wokół samochodu zasłonięte
przez jego elementy w tym części kabiny: przed
pojazdem, po jego bokach oraz za pojazdem.
Obserwacje wnętrza pojazdu – w tym wejścia
i wyjścia pasażerów.
• Otoczenie – ograniczone możliwości obserwacji:
na skrzyżowaniach skośnych, wlotach z lewej
strony, prostopadłych skrzyżowaniach z zasłonięciami, zmiana pasów ruchu, manewrowanie
do przodu i tyłu.
Ponadto występują dodatkowe problemy:
• Lampy – sygnalizatory na skrzyżowaniach w słoneczne dni, niejasne sygnały, które kierujący nie
jest w stanie odczytać. W nocy świecą zbyt

jasnym światłem. Rozwiązaniem byłyby lampy
adaptacyjne.
• Oświetlenie boczne autobusów (czynne i bierne)
– brak w starych autobusach tego oświetlenia,
zaskakuje innych uczestników przy prostopadłym
ustawieniu autobusu do kierunku ruchu innych
uczestników.
• Zbyt małe promienie skrzyżowań dróg powodujące konieczność najeżdżania na krawężniki i niszczenia ich, także przy niewłaściwie ustawionych
lustrach pojazdu oraz konieczność odwracania
wzroku od kierunku jazdy.

4. Wnioski
Na podstawie przeprowadzonych rozważań można
sformułować następujące wnioski:
- Należy rozważyć wprowadzenie zmian do wymagań obowiązujących obecnie przepisów homologacyjnych, dotyczących cech samochodu związanych z widocznością, w kierunku obowiązkowego
zwiększenia możliwości obserwowania obszarów
dotychczas niewidocznych wokół pojazdu podczas manewrowania nim.
- Podobnie należy postąpić w kwestii kształtowania
otoczenia, w którym porusza się autobus uwzględniając ograniczenia pojazdu.
- Należy rozpropagować potrzebę oraz korzyści
z wprowadzenia dodatkowych urządzeń (w zakresie widoczności), które wspomogą kierowców
w pojazdach już eksploatowanych.
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