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2KĥK]K]ĥc]dKVXYļë]cQXKVSdK^Y\K
pojazdów uprzywilejowanych
w ruchu drogowym
Wstêp
DQYNXSOdZY]^KXYaSOXSKWS_]^Kac:\KaYY\_MR_N\YQYacWZYTKdNcKLc_dc]UKë]^K^_]ZYTKdN_
_Z\dcaSVOTYaKXOQYa\_MR_N\YQYacWW_]déOWS^YaKë]cQXKĥ_Z\dcaSVOTYaKXSK^dXTONXYMdOļXSOOWS^YaKë]cQXKĥļaSO^VXcSNŚaSýUYac.VK_MdO]^XSU¸a\_MR_N\YQYaOQYNŚaSýUYac]cQXKĥ
_Z\dcaSVOTYaKXSKTO]^S]^Y^XcWŚ\¸NĥOWSXPY\WKMTS>OX]KW]cQXKĥNVKdKĥYQSZYTKdN__Z\dcaSVOTYaKXOQYKa]dMdOQ¸VXYļMSTOQYUSO\YaMcTO]^TONXKUŚ\¸NĥOW_MSéŜVSaOQYRKĥK]_4KUacUKdKĥc
LKNKXSKZ\YaKNdYXOa-39::3,NŚaSýU]cQXKĥ__Z\dcaSVOTYaKXSKTO]^Qĥ¸aXcWŚ\¸NĥOWRKĥK]_
w kabinie pojazdu. W³¹czenie sygnalizacji uprzywilejowania powoduje wzrost równowa¿nego podSYW_NŚaSýU_+YYUN,aYUYVSMKMRQĥYacUSO\YaMc4ONXcWdO]U_^OMdXSOT]dcMR]ZY]YL¸a
poprawy komfortu akustycznego kierowców pojazdów uprzywilejowanych jest zmiana lokalizacji
NŚaSýUYaOQY]cQXKVSdK^Y\K_Z\dcaSVOTYaKXSKpdLOVUS]cQXKVSdKMcTXOT_WSO]dMdYXOTXKNKMR_ZYjazdu do komory silnika lub za pas przedni samochodu. Rozwi¹zanie to umo¿liwia obni¿enie ha³asu
aOaXé^\dZYTKdN_YYUN,KTONXYMdOļXSOZYaYN_TOŜOVYUKVSdKMTK]cQXKVSdK^Y\KYLXSŜK]SýYYU
WDWSKXKVYUKVSdKMTS]cQXKVSdK^Y\KWKS]^Y^XcaZĥcaXK]ĥc]dKVXYļë]cQXKĥ__Z\dcaSVOTYaKXSKa
warunkach ruchu drogowego, a zatem na bezpieczeñstwo pracy kieruj¹cego pojazdem. W artykule
Z\dON]^KaSYXYacXSUSLKNKħYLVSMdOXSYacMRNY^cMdéMcMRaZĥca_dWSKXcVYUKVSdKMTSNŚaSýUYaOQY
]cQXKVSdK^Y\K_Z\dcaSVOTYaKXSKXKTOQY]ĥc]dKVXYļëa\_MR_N\YQYacW
=ĥoaa kV_cdoaO: poTadN _prdcaiVOToaanc sĥcsdaVnoļë Raĥas
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8YS]O`]K_NSLSVS^cYP^ROaK\XSXQ]SQXKVS]K^SYXSX^\KPPSM
According to the Highway Code an on-road authorized emergency vehicle should emit visual and audible
signals at the same time. While for road users, an audible warning signal provides important information and
its A-weighted sound pressure level is acceptable, it is a source of annoying noise to the emergency vehicle
crew. Research carried out at CIOP-PIB shows that the A-weighted sound pressure levels inside an authorized
emergency vehicle, with the siren enabled, increase by about 25 dB. Moving the siren of audible warning
devices of emergency vehicles from the lightbar on the roof of the vehicle to the engine compartment is a
common solution that reduces exposure to noise of the emergency vehicle crew, particularly the driver. This
solution reduces noise inside the vehicle by about 10 dB and lowers the siren by about 2 m. This change has
a significant impact on the perception of audible warning signals of authorized emergency vehicles in traffic
conditions, and thus affects safety. This paper presents simulation results of changes in location and audibility
of audible warning signals of authorized emergency vehicles.
KOcaorNs: a_tRoridON OmOrgOncc `ORicVOs a_NiLiVitc noisO
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Zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo
o ruchu drogowym: ambulanse, pojazdy stra¿y
ZYŜK\XOTMdcZYVSMTSKLc_dc]UKë]^K^_]ZYTKdN_
uprzywilejowanego w ruchu drogowym, musz¹
WSOë aĥéMdYXc ]cQXKĥ _Z\dcaSVOTYaKXSK ZYVOQKTéMc XK TONXYMdO]XcW OWS^YaKXS_ ļaSK^ĥK
S NŚaSýU_ ?MdO]^XSMc \_MR_ N\YQYaOQY WKTé
wtedy bezwzglêdny obowi¹zek ust¹pienia
pierwszeñstwa przejazdu pojazdowi, który wy]cĥKiTONXYMdOļXSO]cQXKĥcaZY]^KMSXSOLSO]USMR
ļaSK^Oĥ Lĥc]UYacMR S NŚaSýUYaO Y dWSOXXcW
^YXSOTKNéMdaĥéMdYXcWSļaSK^ĥKWSWSTKXSKV_L
drogowymi” [1].
Uzupe³niaj¹ce siê sygna³y pojazdu uprzywilejowanego stanowi¹, nawet ze znacznej
YNVOQĥYļMS Ś\¸NĥY SXPY\WKMTS NVK ZYdY]^KĥcMR
uczestników ruchu drogowego o koniecznoļMS _]^éZSOXSK ZSO\a]dOħ]^aK S _WYŜVSaSOXSK
sprawnego przejazdu. Gdy nie jest mo¿liwe
ad\YUYaO dVYUKVSdYaKXSO ]cQXKĥ_ ļaSO^VXOQY
pojazdu uprzywilejowanego, co w warunkach
wzmo¿onego ruchu drogowego jest sytuacj¹
Mdý]^éSXPY\WKMTKYZYĥYŜOXS_ZYTKdN_WKLcë
mo¿liwa do pozyskania na podstawie sygna³u
NŚaSýUYaOQYEGD^OQYadQVýN_XSOdLýNXOTO]^
KLc NŚaSýUYaO ]cQXKĥc _Z\dcaSVOTYaKXSK Lcĥc
YNZYaSONXSYQĥYļXOS\YdZYdXKaKVXOdLOdZSOMdXOTYNVOQĥYļMSp^KUSOTU^¸\K_WYŜVSaSK]ZYUYTXO
wykonanie manewru ust¹pienia przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu przez pozosta³ych
uczestników ruchu drogowego.
=ĥc]dKVXYļë]cQXKĥ__Z\dcaSVOTYaKXSK_dKVOŜXSYXKTO]^Qĥ¸aXSOYN\¸ŜXSMcZYdSYW¸aMSļXSOXSK
akustycznego emitowanego sygna³u oraz t³a aku]^cMdXOQY,SY\éMZYN_aKQýdXKMdXédWSOXXYļë
aK\_XU¸aKU_]^cMdXcMRļ\YNYaS]UKWSOT]USOQY
(t³a akustycznego) oraz obecnie stosowane
sygnalizatory uprzywilejowania, najpewniejszym
sposobem jej zapewnienia jest wysoki poziom
MSļXSOXSK KU_]^cMdXOQY OWS^YaKXOQY ]cQXKĥ_
EG 9U\OļVOXSO iac]YUS ZYdSYW MSļXSOXSK KU_stycznego” nie jest precyzyjne, jednak w prawie
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ZYV]USWXSOWKZ\dOZS]¸aYU\OļVKTéMcMR]dMdOgó³owe wymagania parametrów akustycznych
sygna³ów uprzywilejowania. W wycofanej PNS-76006:1975, która dotyczy³a tylko obecnie
nieu¿ywanych, prze³¹czanych sygna³ów dwuNŚaSýUYacMRZYNKXYacW¸QŜOWKU]cWKVXc
ZYdSYWNŚaSýU_+NŚaSýUYaOQY]cQXKĥ__Z\dcaSVOTYaKXSKaYNVOQĥYļMSWYNMdYĥKZYTKdN_
ZYaSXSOXLcëXSOWXSOT]dcXSŜN,
W Polsce brakuje szczegó³owych wytycznych dotycz¹cych wszystkich aspektów sygna³ów uprzywilejowania. Nie jest jednak tak,
¿e nie ma ich w ogóle. Jednym z istotniejszych
dokumentów miêdzynarodowych, dotycz¹cych
tej tematyki, s¹ wytyczne >RO =ociOtc oP +_tomoLiVO /nginOOrs 3ntOrnationaV (SAE J1849). Zgodnie
dXSWSWKU]cWKVXcZYdSYWNŚaSýU_+]cQXKĥ_
Y]^\dOQKaMdOQYacdXKMdYXcaYNVOQĥYļMSW
od urz¹dzenia sygnalizuj¹cego i w jego osi g³ówXOTXSOWYŜOLcëaSýU]dcXSŜ"N,DKZS]cNY^cMdéMOWSXSWKVXcMRZYdSYW¸aNŚaSýU_+WYŜXK
^KUŜO]ZY^UKëa_]^KaYNKa]^aSO]daKTMK\]USW
i normach niemieckich. Podano w nich nieco inne
aK\^YļMSZYdSYW_MSļXSOXSKKU_]^cMdXOQYK^KUŜO
inny sposób pomiaru.
Mimo braku polskich uregulowañ dotycz¹cych sygna³ów uprzywilejowania, w praktyce
wykorzystywane s¹ g³ównie trzy rodzaje sygnaĥ¸aYZYdSYWKMRNŚaSýU_+YNNY N,
SMdý]^Y^VSaYļMSKMRddKU\O]_YNNY2d
EG -RYMSKŜ ZYdSYWc NŚaSýU_+ ZYacŜOT 
N,acNKTé]SýLcëac]YUSO^Ya\dOMdcaS]^YļMS
szczególnie w warunkach du¿ego ruchu drogoaOQYWYQéLcëTONXKUXSONY]^K^OMdXSO]ĥc]dKVXO

Nara¿enie na ha³as kierowców
ZYTKdN¸a_Z\dcaSVOTYaKXcMR
.VK_MdO]^XSU¸a\_MR_N\YQYaOQYNŚaSýUYwy sygna³ uprzywilejowania jest jednoznacznym
Ś\¸NĥOW SXPY\WKMTS Y PKUMSO _Z\dcaSVOTYaKXSK
pojazdu. Ten sam sygna³ dla za³ogi pojazdu
_Z\dcaSVOTYaKXOQYKa]dMdOQ¸VXYļMSTOQYUSO\YaMcTO]^TONXKUŚ\¸NĥOW_MSéŜVSaOQYRKĥK]_
Jak wykaza³y badania prowadzone w CIOP-PIB,
]cQXKĥ^OXTO]^Qĥ¸aXcWŚ\¸NĥOWRKĥK]_aUKLSnie pojazdu [3]. W tabeli 1. przedstawiono rówXYaKŜXcZYdSYWNŚaSýU_+6Aeq,T), szczytowy
ZYdSYWNŚaSýU_-6Cpeak) i maksymalny poziom
NŚaSýU_+6Amax), zmierzone wewn¹trz pojazdu
uprzywilejowanego, w okolicy g³owy kierowcy.
W trakcie pomiarów pojazd przemieszcza³ siê
w ruchu drogowym. Zmierzone poziomy ha³asu
ZY\¸aXKXYdaK\^YļMSKWSXKTaSýU]dcMRNYZ_]dMdKVXcMRXK^ýŜOħ8.8YU\OļVYXcMRdOadQVýN_
XKWYŜVSaYļë_]dUYNdOXSK]ĥ_MR_
Tabela 1. Przyk³adowe wyniki pomiaru ha³asu wewn¹trz
pojazdu uprzywilejowanego w ruchu
>aLVO . <Os_Vts oP noisO mOas_rOmOnts insiNO a_tRoridON
OmOrgOncc `ORicVOs tRO `ORicVO is in motion
=cQXKVSdK^Y\
NŚaSýUYac

LAeq,T [dB]

LCpeak [dB]

L+WKb [dB]

Wy³¹czony

65

102

69

W³¹czony

90

115

94

4KU dK^OW WYŜXK dK_aKŜcë aĥéMdOXSO
sygnalizacji uprzywilejowania powoduje wzrost
\¸aXYaKŜXOQY ZYdSYW_ NŚaSýU_+ 6 Aeq,T)
o ok. 25 dB w okolicach g³owy kierowcy. W przyZKNU_]dMdc^YaOQYZYdSYW_NŚaSýU_-6Cpeak)
ten wzrost wynosi ok. 13 dB, a maksymalnego podSYW_NŚaSýU_+6AmaxpN,ASNKë\¸aXSOŜ
¿e [5], wewn¹trz pojazdu nie zanotowano przeU\YMdOXSK8.8]dMdc^YaOQYZYdSYW_NŚaSýU_
- S WKU]cWKVXOQY ZYdSYW_ NŚaSýU_+ U^¸\O
wynosz¹ odpowiednio 135 i 115 dB). W skrajnych
przypadkach – np. klêsk ¿ywio³owych, katastrof
pWYŜOac]^éZSëZ\dOU\YMdOXSOZYdSYW_OU]ZYzycji odniesionego do 8-godzinnego dnia pracy.
8KVOŜc TONXKU YQ¸VXSO dKĥYŜcë ŜO ļ\ONXS MdK]
jazdy za³ogi pojazdu uprzywilejowanego z w³¹MdYXé]cQXKVSdKMTéNŚaSýUYaéacXY]SYU WSX
dziennie, a wtedy poziom ekspozycji odniesiony
do 8-godzinnego dnia pracy wyniesie ok. 80 dB.
Mimo ¿e obecnie nie ma w Polsce specjalnych
Z\dOZS]¸a\OQ_V_TéMcMRaK\^YļMSNYZ_]dMdKVXcMR
poziomów ha³asu wewn¹trz pojazdów uprzywilejowanych, to ze wzglêdu na szczególny charakter pracy kierowcy pojazdu uprzywilejowanego
WYŜXK\YdaKŜcëacWKQKXSK:88!$##
E G 9U\OļVK YXK NYZ_]dMdKVXO aK\^YļMS RKĥK]_
a ļ\YNYaS]U_ Z\KMc dO adQVýN_ XK WYŜVSaYļë
realizacji przez pracownika jego podstawowych
dKNKħ^TaK\^YļMS]^KXYaSéMOU\c^O\S_W_MSéŜVSaYļMSRKĥK]_DKUĥKNKTéMŜO]^KXYaS]UYZ\KMc
kierowcy pojazdu uprzywilejowanego wymaga
wykonywania prac precyzyjnych (kierowanie
pojazdem) zwi¹zanych z du¿¹ odpowiedzialnoļMSéWYŜXKZ\dcTéëTKUYaK\^YļëNYZ_]dMdKVXé
\¸aXYaKŜXc ZYdSYW NŚaSýU_+ acXY]déMc
65 dB. Jest to uzasadnione tak¿e tym, ¿e wy¿szy
poziom ha³asu powoduje dodatkowy stres, wp³ywaj¹cy na zagro¿enie swojego ¿ycia i zdrowia
Y\KdSXXcMR-YZ\KaNKdKZ\YZYXYaKXKaK\^Yļë
\¸aXYaKŜXOQYZYdSYW_NŚaSýU_+acXY]déMK
65 dB, jest, przy obecnym stanie techniki, trudna
w realizacji. Niezbêdne jest jednak podjêcie dyskusji, maj¹cej na celu wyznaczenie kierunków
zmian, umo¿liwiaj¹cych zmniejszenie nara¿enia
na ha³as kierowców pojazdów uprzywilejowanych.
W przypadku kierowcy pojazdu uprzywilejoaKXOQYNYNK^UYac]^\O]acXSUKdUYXSOMdXYļMS
szybkiego dzia³ania (wywo³anego presj¹ czasu),
a co wiêcej, wymaga siê od niego równie¿ bezpiecznego przemieszczania pojazdu uprzywilejowanego [7]. Jak wskazuj¹ badania prowadzone
w CIOP-PIB, jednym z g³ównych czynników
powoduj¹cych wyczerpanie psychiczne ratowników medycznych w trakcie pracy, jest ha³as
YNNŚaSýUYaOQY]cQXKVSdK^Y\K_Z\dcaSVOTYaKXSK
[8]. Problem ten jest dostrzegany od d³u¿szego
czasu, jednak dzia³ania, podejmowane przez
ļ\YNYaS]UYXK_UYaOaMOV_YLXSŜOXSKXK\KŜOXSK
na ha³as kierowców pojazdów uprzywilejowanych s¹ ci¹gle ma³o skuteczne.
Prób¹ rozwi¹zania tego problemu jest zmiana
VYUKVSdKMTSNŚaSýUYaOQY]cQXKVSdK^Y\K_Z\dcaSlejowania – z belki sygnalizacyjnej umieszczonej
na dachu pojazdu do komory silnika lub za pas
przedni samochodu.

Tabela 2. Przyk³adowe wyniki pomiaru ha³asu wewn¹trz
pojazdu uprzywilejowanego dla ró¿nych lokalizacji syreny
sygnalizatora uprzywilejowania
TaLVe . <es_Vts oP noise meas_rements insiNe a_tRorideN
emergencc `eRicVes Por NiPPerent Vocations oP sirens oP
emergencc `eRicVes
6YUKVSdKMTK
]cQXKVSdK^Y\K

LAeq,T
[dB]

LCpeak
[dB]

L+WKb
[dB]

W belce sygnalizacyjnej

87

99

88

W komorze silnika

76

88

84

Rozwi¹zanie to umo¿liwia obni¿enie poziomu
NŚaSýU_+YYUN,aOaXé^\dZYTKdN__Z\dcaSVOTYaKXOQY^KLOVKKVOTONXYMdOļXSOWYŜO
WSOëS]^Y^XcaZĥcaXKZYQY\]dOXSO]ĥc]dKVXYļMS
sygna³u uprzywilejowania przez pozosta³ych
uczestników ruchu drogowego.

=ĥc]dKVXYļë]cQXKĥ__Z\dcaSVOTYaKXSK
przez uczestników ruchu drogowego
W przypadku ambulansów zmiana lokalizacji
NŚaSýUYaOQY ]cQXKVSdK^Y\K _Z\dcaSVOTYaKXSK
(z dachu pojazdu do komory silnika) oznacza
obni¿enie jego usytuowania o ok. 2 m. W warunkach ruchu drogowego o znacznym natê¿eniu
sygna³ uprzywilejowania jest zwykle „ekranowany akustycznie” przez innych uczestników
ruchu drogowego, tzn. pojazdy znajduj¹ce siê
w pobli¿u pojazdu uprzywilejowanego stanowi¹
ekrany akustyczne odbijaj¹ce lub poch³aniaj¹ce
energiê akustyczn¹ emitowanego sygna³u. Im
ni¿ej umieszczony jest sygnalizator, tym bardziej
sygna³ od niego jest ekranowany przez pozosta³e
ZYTKdNcdWXSOT]dKTéMTOQY]ĥc]dKVXYļë
AMOV_YU\OļVOXSKS]^Y^XYļMSaZĥca_dWSKXc
VYUKVSdKMTSNŚaSýUYaOQY]cQXKVSdK^Y\K_Z\dcaSVOTYaKXSKXKTOQY]ĥc]dKVXYļëZ\dOdZYdY]^KĥcMR
uczestników ruchu drogowego przeprowadzone
zosta³y badania symulacyjne. W badaniach
wykorzystano scenariusze opisuj¹ce kilka
RSZY^O^cMdXcMR ]c^_KMTS U^¸\O WYQé ac]^éZSë
podczas przejazdu pojazdem uprzywilejowanym
TONXYTOdNXSYaé N\YQé VYUKVXé UVK]c . ZYļ\¸N
6-piêtrowej zabudowy.
Droga klasy D to droga o dwóch pasach
\_MR_UKŜNcY]dO\YUYļMSWSdMRYNXSUSOW
Y]dO\YUYļMSWZYYL_TOT]^\YXKMR:YTKdNOW
uprzywilejowanym by³ nieprzemieszczaj¹cy
siê ambulans sanitarny, zbudowany na bazie
pojazdu Mercedes-Benz G 280 z sygnalizatorem
umieszczonym w belce sygnalizacyjnej na dachu
(na wys. 2,7 m – wariant 1) lub w komorze
silnika (na wys. 0,6 m – wariant 2). W badaniach przyjêto, ¿e sygna³em uprzywilejowania
LýNdSO ]cQXKĥ NŚaSýUYac Y Mdý]^Y^VSaYļMSKMR
z zakresu od 500 do 2000 Hz i o poziomie
NŚaSýU_+dWSO\dYXOQYaYNVOQĥYļMSW\¸anym ok. 118 dB, co w przybli¿eniu odpowiada
parametrom akustycznym wykorzystywanych
obecnie sygna³ów uprzywilejowania. W badaniach symulacyjnych pominiêto zagadnienia
kierunkowej emisji sygna³u.
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Rys 1. Rozmieszczenie punktów pomiarowych (rzut z boku)
0ig. . TRe Vocation oP meas_ring points a siNe `iea

<c]AK\^YļMSZYdSYW¸aNŚaSýU_+]cQXKĥ__Z\dcaSVOTYaKXSKaacL\KXcMRZ_XU^KMR
pomiarowych: a – sygnalizator umieszczony w belce sygnalizacyjnej (wariant 1), b – sygnalizator umieszczony w komorze silnika (wariant 2) w przypadku braku pojazdów na drodze
0ig. . <es_Vts oP sim_Vation tests oP A-aeigRteN so_nN press_re Ve`eVs oP a_NiLVe aarning
signaVs at tRe PoVVoaing meas_ring points: a - tRe emergencc `eRicVe siren is VocateN at
tRe ReigRt oP . m `ariant , L - tRe emergencc `eRicVe siren is VocateN at tRe ReigRt oP
. m `ariant % tRere are no otRer `eRicVes on tRe roaN

Zgodnie ze schematem przedstawionym
na rys. 1., pierwszy punkt pomiarowy (A) znajdowa³ siê 1 m od sygnalizatora i by³ punktem
referencyjnym, kolejne punkty umieszczono
aYNVOQĥYļMSKMRYNZYaSONXSY,pW-pW
D – 30 m, E – 40 m i F – 60 m od pojazdu w osi
drogi. Na schemacie kolorem czerwonym oznaczono pojazd uprzywilejowany, a kolorem bia³ym
„pojazd ekranuj¹cy” – innego uczestnika ruchu.
Wszystkie analizowane w badaniach symulacyjnych punkty pomiarowe (raster) znajdowa³y siê
XKac]YUYļMSWXKNZYaSO\dMRXSéN\YQS
Na rys. 2. przedstawiono wyniki badañ symulacyjnych propagacji sygna³u uprzywilejowania
w przypadku, gdy przed pojazdem uprzywilejowanym nie ma jakichkolwiek innych pojazdów
(pojazd uprzywilejowany oznaczono czerwonym
prostok¹tem). Taki przypadek brany jest pod
uwagê w trakcie badañ homologacyjnych [9],
^dXWSO\dYXcTO]^ZYdSYWNŚaSýU_+aYNVOQĥYļMS

10
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<c]AK\^YļMSZYdSYW¸aNŚaSýU_+]cQXKĥ__Z\dcaSVOTYaKXSKaacL\KXcMRZ_XU^KMR
pomiarowych: a – sygnalizator umieszczony w belce sygnalizacyjnej (wariant 1), b – sygnalizator umieszczony w komorze silnika (wariant 2) w przypadku ekranowania sygna³u
uprzywilejowania przez pojedynczy samochód
0ig. . <es_Vts oP sim_Vation tests oP tRe A-aeigRteN so_nN press_re Ve`eVs oP a_NiLVe
aarning signaVs at tRe PoVVoaing meas_ring points: a - tRe emergencc `eRicVe siren is
VocateN at tRe ReigRt oP . m `ariant , L - tRe emergencc `eRicVe siren is VocateN at
tRe ReigRt oP . m `ariant % one car is a noise Larrier

7 m od czo³a pojazdu w przestrzeni otwartej i bez
¿adnych przeszkód akustycznych.
4KU WYŜXK dKYL]O\aYaKë a YNXSO]SOXS_
do wszystkich punktów pomiarowych szacowane
aK\^YļMSZYdSYW_MSļXSOXSKKU_]^cMdXOQY]édLVS¿one w stosunku do obu wariantów lokalizacji
NŚaSýUYaOQY ]cQXKVSdK^Y\K _Z\dcaSVOTYaKXSK
<¸ŜXSMOZYWSýNdcZYdSYWKWSMSļXSOXSKKU_]^cMdnego w referencyjnych punktach A, pomiêdzy
wariantami 1 i 2, wynikaj¹ jedynie ze zmiany
YNVOQĥYļMS ZYWSýNdc Z_XU^OW ZYWSK\YacW
+_WSO]dMdYXcWXK]^KĥOTac]YUYļMSWKWYdelowan¹ lokalizacj¹ sygnalizatora (zmieniana
ac]YUYļë WV_L!WSXSOZ\dOU\KMdKTéN,
4ONXKU QNc LOdZYļ\ONXSY Z\dON ZYTKdNOW
uprzywilejowanym pojawi siê jakikolwiek inny
pojazd, sytuacja zmienia siê diametralnie, szczególnie w odniesieniu do wariantu 2. Przyk³ad
takiej sytuacji przedstawiono na rys. 3. Przed
ZYTKdNOW _Z\dcaSVOTYaKXcW a YNVOQĥYļMS
ok. 1 metra, ustawiono inny pojazd, o podobnych

wymiarach co pojazd uprzywilejowany. Podobnie
jak na poprzednim przyk³adzie pojazd uprzywilejowany oznaczono czerwonym prostok¹tem.
O ile w punkcie B ró¿nice pomiêdzy wariantami nadal s¹ nieznaczne (ok. 2 dB), to w kolejnych
punktach zwiêkszaj¹ siê, aby w punkcie F przeU\YMdcëN,DXKMdXSOaSýU]dc]ZKNOUZYdSYW_
MSļXSOXSKKU_]^cMdXOQY]cQXKĥ__Z\dcaSVOTYaKXSK a P_XUMTS YNVOQĥYļMS YN ZYTKdN_ _Z\dcaSlejowanego, obserwowany jest w przypadku
lokalizacji sygnalizatora w komorze silnika (wariant 2). W punkcie C ró¿nica ta wynosi ju¿ 10,4
N,XKUY\dcļëaK\SKX^_^dXac]^ýZ_TOa^ONc
WXSOT]dc]ZKNOUZYdSYW_MSļXSOXSKKU_]^cMdXOgo), w punkcie D 11,3 dB, w punkcie E 11,7 dB,
a w punkcie F 12,4. Z przeprowadzonych w CIOP-PIB badañ symulacyjnych wynika, ¿e w kolejnych
punktach pomiarowych ró¿nica ta stale wzrasta.
DLKNKħaXSY]UYaKëWYŜXK^KUŜOŜOaSýU]dK
liczba pojazdów nie wp³ywa w znacz¹cy sposób
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XK dWSKXý ZYdSYW¸a MSļXSOXSK KU_]^cMdXOQY
w punktach pomiarowych.
4KUWYŜXKdK_aKŜcëXK\c]aZ\dcZKNU_
pojawienia siê innego pojazdu przed pojazdem
_Z\dcaSVOTYaKXcW a YNVOQĥYļMS aSýU]dOT XSŜ
YU  W WYŜXK dKYL]O\aYaKë a ]^Y]_XU_
do wariantu umieszczenia sygnalizatora w komorze silnika, znacznie wiêkszy spadek poziomu ciļXSOXSKKU_]^cMdXOQYpaYNVOQĥYļMSW\¸ŜXSMK
pomiêdzy wariantami wynosi ju¿ ok. 10 dB. Ró¿niMK^K\YļXSOa\KddOdaSýU]dKXSOW]SýYNVOQĥYļMS
od pojazdu uprzywilejowanego. W wariancie 1
wp³yw ekranowania sygna³u uprzywilejowania
Z\dOd SXXO ZYTKdNc WKVOTO a YNVOQĥYļMS  W
wynosi mniej ni¿ 3 dB), a w wariancie 2 pozostaje
XSOdWSOXXcaYNVOQĥYļMSYNNY WacXY]S
stale ok. 10 dB).
Na rys. 4. przedstawiono zbiorcze wyniki
LKNKħ ]cW_VKMcTXcMR =c^_KMTý YU\OļVYXé TKUY
„korek” przedstawiono w modelu przez umieszczenie na obu pasach ruchu, co 1 m, pojazdów
Y^OT]KWOTaSOVUYļMSMYZYTKdN_Z\dcaSVOTYaKXc
4KUaMdOļXSOTa]ZYWXSKXYTONcXSOaZ\dcpadku pustej drogi przed pojazdem uprzywilejowanym wyniki badañ symulacyjnych w odniesieniu do obu wariantów lokalizacji sygnalizatora
uprzywilejowania s¹ do siebie zbli¿one, a ró¿nica
nie przekracza 1 dB. Je¿eli sygnalizator umieszczony jest w komorze silnika pojazdu uprzywilejowanego (wariant 2), pojawienie siê przed nim
innego pojazdu powoduje znaczne pogorszenie
]ĥc]dKVXYļMS ]cQXKĥ_ _Z\dcaSVOTYaKXSK a ZY\¸aXKXS_dTOQY]ĥc]dKVXYļMSéQNc_WSO]dMdYXc
jest na dachu pojazdu w belce sygnalizacyjnej
(wariant 1). Pojawienie siê dodatkowych pojazdów przed pojazdem uprzywilejowanym
ma pomijalny wp³yw na wyniki badañ symulaMcTXcMR$\¸ŜXSMOZYWSýNdcZYdSYWKWSNŚaSýU_
nie przekraczaj¹ wtedy 3 dB.

4KUY ZK\KWO^\ YU\OļVKTéMc aZĥca OU\KXYwania sygna³u uprzywilejowania przez inne
pojazdy przyjêto ró¿nicê pomiêdzy poziomami
NŚaSýU_aNKXcWZ_XUMSOZYWSK\YacWa]ctuacji, gdy przed pojazdem uprzywilejowanym
XSOWKSXXcMRZYTKdN¸aLéNŚa]c^_KMTSQNc]Sý
tam znajduj¹. Zak³adaj¹c, ¿e efektywny poziom
]ĥc]dKVXYļMS]cQXKĥ__Z\dcaSVOTYaKXSKacXY]S"
N,WYŜXKZ\dcTéëLýNdSOYX]ĥc]dKVXcaaK\SKXMSODYNVOQĥYļMSNYYU WKaaK\SKXMSO
TONcXSONYYUW8KVOŜcZ\dc^cWdKdXKMdcë
ŜO OPOU^caXc ZYdSYW ]ĥc]dKVXYļMS _dKVOŜXSYXc
jest od poziomu i widma t³a akustycznego.

Podsumowanie
Przedstawione wyniki badañ i doniesienia
literaturowe dowodz¹, ¿e konieczne jest prowadzenie dzia³añ maj¹cych na celu zmniejszenie
nara¿enia na ha³as (sygna³) wytwarzany przez
sygnalizator uprzywilejowania [4]. Dzia³ania te
XSOWYQéTONXKUXOQK^caXSOaZĥcaKëXK]ĥc]dKVXYļë ]cQXKĥ¸a _Z\dcaSVOTYaKXSK Z\dOd SXXcMR
uczestników ruchu drogowego. Stosowane rozwi¹zanie, maj¹ce na celu zmniejszenie nara¿enia
na ha³as kierowcy pojazdu uprzywilejowanego
(przeniesienie sygnalizatora uprzywilejowania
z dachu pojazdu do komory silnika) umo¿liwia
obni¿enie ha³asu wewn¹trz pojazdu o ok. 10 dB,
KTONXYMdOļXSOZYaYN_TOŜOVYUKVSdKMTK]cQXKlizatora obni¿a siê o ok. 2 m. Zmiana lokalizacji
sygnalizatora ma jednak istotny wp³yw na s³y]dKVXYļë]cQXKĥ__Z\dcaSVOTYaKXSKaaK\_XUKMR
ruchu drogowego, a zatem na bezpieczeñstwo
pracy kieruj¹cego pojazdem.
W przypadku pojazdu uprzywilejowanego
z sygnalizatorem umieszczonym w komorze
silnika, pojawienie siê przed nim jakiegokolwiek
innego pojazdu powoduje wiêksze pogorszenie
]ĥc]dKVXYļMS ]cQXKĥ_ _Z\dcaSVOTYaKXSK XSŜ QNc

sygnalizator umieszczony jest na dachu pojazdu.
<¸ŜXSMKZYdSYW¸aNŚaSýU_]cQXKĥ__Z\dcaSVOTYaKXSK]SýQKN,XKUY\dcļëaK\SKX^_d]cQXKlizatorem umieszczonym na dachu. Przek³ada
]Sý ^Y XK daSýU]dOXSO YNVOQĥYļMS YN ZYTKdN_
uprzywilejowanego, w której bêdzie s³yszalny
jego sygna³ uprzywilejowania, z 20 m do 60 m.
.ŚaSýUYac ]cQXKVSdK^Y\ _Z\dcaSVOTYaKXSK
ZYaSXSOX Lcë dK^OW _WSO]dMdKXc a WYŜVSaSO
najwy¿szym miejscu pojazdu, czyli na jego dachu
w belce sygnalizacyjnej.
W zwi¹zku z brakiem skutecznych metod
ograniczania nara¿enia kierowcy pojazdu uprzywilejowanego na ha³as zwi¹zany z sygna³em
uprzywilejowania, konieczne jest poszukiwanie
metod innowacyjnych, takich jak aktywne
metody redukcji ha³asu, modyfikacja kierunkoaYļMS OWS^YaKXOQY ]cQXKĥ_ Mdc dK]^Y]YaKXSO
sygnalizatorów z adaptacyjn¹ regulacj¹ poziomu
MSļXSOXSKKU_]^cMdXOQYOWS^YaKXOQY]cQXKĥ_EG
Obecnie brak jest tego typu gotowych rozwi¹zañ,
jednak znane s¹ ju¿ modele rozwi¹zañ dotycz¹ce
zastosowania metod aktywnych [10].
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