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NOWE PERSPEKTYWY DLA PSYCHOLOGII TRANSPORTU
W DIAGNOSTYCE I BADANIACH NAUKOWYCH
Na zachowanie kierowców i na występowanie wypadków drogowych ma wpływ bardzo
wiele czynników. W Polsce jednym z kluczowych elementów systemu dążącego do
zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego są psychologiczne badania kierowców.
Istnieją poważne rozbieżności w opiniach środowiska psychologów transportu w wyborze
metod badań kierowców, głównie ze względu na ocenę przydatności wyników różnych
testów w prognozowaniu funkcjonowania kierowców i ich potencjalnego wpływu na
system bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Współczesna metodyka badań
powinna być oparta o wyniki przeprowadzonych w Polsce badań naukowych
weryfikujących zarówno dotychczas stosowane metody badań psychologicznych
kierowców, jak i te najbardziej obiecujące metody używane na świecie. Celem artykułu
jest wskazanie roli psychologii transportu we współczesnym systemie BRD i analiza
wybranych urządzeń badawczych, które są stosowane zarówno w diagnostyce, jak
i w badaniach naukowych.

NEW PROSPECTS FOR THE TRANSPORT PSYCHOLOGY OF
IN THE DIAGNOSTICS AND SCIENTIFIC RESEARCH
Complex set of different factors influence drivers’ behavior. In Poland psychological tests
for drivers are one of the key elements of the road safety system. There are significant
differences amongst transport psychologists concerning the choice of methods for testing
of drivers, mainly when it comes to assessment of the usefulness of results of various tests
in predicting the functioning of the drivers and their potential impact on traffic safety.
Contemporary research methodology should be based on results of scientific research
conducted in Poland, verifying the existing methods of psychological driver tests. Article
indicates role of traffic psychology in the modern road safety system and analyzes selected
research and diagnostic devices that are used in traffic psychology.
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Wprowadzenie
Większość statystyk jest zgodna co do tego, że zachowanie kierowców i popełniane
przez nich błędy są przyczynami większości wypadków drogowych zarówno w Polsce, jak
i na świecie. Zastanawiające jest, czy w danej sytuacji popełniony przez człowieka błąd
wynikał z jego wewnętrznych predyspozycji, czy też był efektem interakcji zmiennych
środowiskowych (np. złego oznakowania drogi) i funkcjonowania jego procesów
poznawczych (np. selektywności uwagi). Często jednak określone zachowanie kierowców
jest pochodną wielu czynników. W badaniach amerykańskich nad przyczynami wypadków
drogowych przeprowadzonymi na ponad 2000 przypadkach zidentyfikowano, że człowiek
jest odpowiedzialny za około 92% wypadków [14].
Istotną rolę w systemie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego pełnią
psychologiczne badania kierujących pojazdami. Pierwsze badania mające na celu
określenie przydatności zawodowej kierowców wykonywano w 1908 roku w Paryżu.
Badaniom poddano pracowników kolei i komunikacji miejskiej. Badania psychologiczne
w transporcie wprowadzono w latach dwudziestych ubiegłego wieku. Na początku
w Niemczech, Francji, USA. Badaniami tymi objęto głównie takie grupy zawodowe jak:
maszyniści kolejowi, kierowcy samochodowi, motorniczy tramwajów, piloci. Prowadzone
w tym okresie badania psychologiczne, zwane też badaniami psychotechnicznymi,
koncentrowały się na doborze zawodowym i prowadzone były przy zastosowaniu głównie
aparatury pomiarowej (rzadziej testów papierowych). W Polsce wprowadzono je w latach
trzydziestych, głównie w transporcie i przemyśle drzewnym. Akty prawne dotyczące
badań pojawiły się po raz pierwszy w Regulaminie Ruchu Samochodowego w 1910 r.,
gdzie określono warunki fizyczne, psychomotoryczne i osobowościowe kandydata na
kierowcę. Przez wiele lat zmieniały się przepisy, zakres badań i odpowiedzialności. Okres
rozkwitu psychologicznych badań kierowców nastąpił w latach 30-50-tych XX wieku.
W tym okresie w centrum zainteresowania psychologów z wielu krajów europejskich
znajdowały się problemy doboru zawodowego. Zahamowanie rozwoju tego kierunku
psychologii nastąpiło w latach 50-tych ze względu na inne, nowe możliwości
wykorzystania wiedzy psychologów na rzecz działań w zakresie bezpieczeństwa ruchu
drogowego. Innym powodem był brak poważnych analiz naukowych, które uzasadniały
stosowanie w selekcji określonych zestawów metod i dowodzących skuteczności tej formy
prewencyjnego działania. Spowodowało to, iż wiele krajów wycofało się
z psychologicznych badań kierowców i już do nich nie powróciło.
W Polsce, według aktualnie obowiązujących przepisów, celem przeprowadzania badań
psychologicznych jest: stwierdzenie istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych
do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy / do kierowania pojazdem lub orzeczenie
o istnieniu lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności
instruktora nauki jazdy / egzaminatora osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania
pojazdami [12].
Można zatem mówić o celu selekcyjnym badań, a więc o niedopuszczeniu (na etapie
badań kandydatów) lub wyeliminowanie z ruchu drogowego osób, których poziom
sprawności i/lub cechy osobowości uzasadniają stwierdzenie, że nie będą – jako kierujący
pojazdami – bezpiecznymi uczestnikami ruchu drogowego. W przypadku instruktorów
i egzaminatorów – nie będą prawidłowo funkcjonować i wykonywać swoich czynności
zawodowych. Równie ważny jest cel edukacyjny badań polegający na dostarczeniu
badanemu kierowcy określonej wiedzy na temat poziomu jego sprawności oraz
indywidualnych mechanizmów funkcjonowania w ruchu drogowym.
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Każde badanie psychologiczne kierowcy jest badaniem o charakterze diagnostycznym.
Szczególny rodzaj diagnozy stanowią badania osób z grupy ryzyka (osób zatrzymanych za
kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, kierowców, którzy przekroczyli limit
punktów karnych oraz sprawców wypadków drogowych), gdzie celem jest diagnoza, czy
i na ile istnieje związek pomiędzy zachowaniem kierowcy (przyczynami wypadku
drogowego) a stwierdzonym w wyniku badania poziomem jego sprawności lub/i cechami
osobowości. Ustalenie takiego związku stanowi podstawę do diagnozy odnoszącej się do
przyszłego funkcjonowania kierowcy w ruchu drogowym [11]
Badania te przeprowadza się dla różnych grup kierowców. Są nimi:
 Kierowcy wykonujący transport drogowy;
 Kierowcy pojazdów uprzywilejowanych lub przewożących wartości pieniężne (badania
wstępne lub okresowe);
 Kandydaci na instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów;
 Instruktorzy nauki jazdy i egzaminatorzy;
 Osoby skierowane przez Policję w związku z:
 przekroczeniem dopuszczalnej liczby punktów karnych;
 spowodowaniem lub uczestnictwem w wypadku drogowym;
 prowadzeniem pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem innego środka
psychoaktywnego;
 Osoby kierowane przez lekarza medycyny pracy (w tym kierowcy pojazdów
służbowych, osoby pracujące w zawodzie wymagającym szczególnej sprawności
psychomotorycznej).
Nowymi osobami zobowiązanymi do uzyskania orzeczenia psychologicznego zgodnie
z Ustawą o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 roku [13] będą:
1. Kandydaci na kierowców ubiegający się o uprawnienia do kierowania pojazdami
w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E lub
uprawnienia do kierowania tramwajem (dotychczas orzeczenia nie uwzględniały kat.
prawa jazdy, a więc zmiana kategorii nie wymagała nowych badań).
2. Osoby te muszą się legitymować orzeczeniem psychologicznym przed przystąpieniem
do szkolenia na prawo jazdy danej kategorii.
3. Osoby przedłużające ważność uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E,
C, C+E, D1, D1+E, D i D+E lub pozwolenia na kierowanie tramwajem (dotychczas
okres ważności orzeczenia nie był związany z okresem ważności prawa jazdy danej
kategorii).
4. Kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli uczestniczył
w wypadku drogowym, w następstwie którego inna osoba poniosła śmierć lub doznała
obrażeń, o których mowa w art. 156 § 1 lub art. 157 § 1 Kodeksu karnego (dotychczas
badani byli jedynie sprawcy wypadków i to wyłącznie pojazdów mechanicznych).
5. Osoby zatrzymane za kierowanie pojazdem w stanie po użyciu alkoholu, tj. przy jego
stężeniu we krwi pomiędzy 0,2 a 0,5 ‰ (dotychczas badaniami objęte były jedynie
osoby kierujące pojazdem w stanie nietrzeźwości, tj. ze stężeniem alkoholu we krwi
0,5‰ i więcej).
6. Osoby, które w 2 – letnim okresie próbnym popełniły co najmniej dwa wykroczenia
przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.
7. Osoby ubiegające się o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem
uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie terminu
ważności tego dokumentu; dotyczy kat. prawa jazdy: A1, A2 i A; B1, B i B+E; C1,
C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E.
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8. Osoby, którym cofnięte zostało prawo jazdy i które ubiegają się o jego ponowne
wydanie (przywrócenie). Dotyczy to osób, którym prawo jazdy zostało cofnięte ze
względu na ponowne przekroczenie 24 punktów karnych za naruszenie przepisów
ruchu drogowego w okresie 5 lat od wydania skierowania na obowiązkowy kurs
reedukacyjny w zakresie brd oraz osoby, które w okresie próbnym popełniły trzy
wykroczenia lub jedno przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.
Dotyczy to osób legitymujących się prawem jazdy kat. AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T.
Współcześnie metodyka badań kierowców skupia się na pogłębionych badaniach trzech
sfer funkcjonowania psychicznego osoby, które mają kluczowe znaczenie dla
funkcjonowania w roli kierowcy:
• sprawności intelektualnej rozumianej nie tylko jako poziom inteligencji płynnej
i skrystalizowanej, ale także funkcjonowania pamięci,
• sprawności psychomotorycznej obejmującej badania procesów percepcyjnych
i motorycznych m.in. szybkości reakcji na określone bodźce, ocenę odległości, ocena
prędkości, funkcjonowanie uwagi i widzenie zmierzchowe,
• osobowości, która może wykazać cechy nieprzystosowania do funkcjonowania w ruchu
drogowym.
W środowisku psychologów transportu istnieją poważne rozbieżności co do wyboru
metod badań kierowców, głównie ze względu na ocenę przydatności wyników różnych
testów w prognozowaniu funkcjonowania kierowców i ich potencjalnego wpływu na
bezpieczeństwo ruchu drogowego. Na świecie metodyki badań kierowców różnią się
w zależności od kraju, gdzie te badania są wykonywane. W wielu krajach „psychologia
transportu” nie istnieje, a badania wykonywane są przez lekarzy, psychologów lub tylko
przeszkolonych pracowników bez wykształcenia psychologicznego.
Współcześnie jednak coraz większego znaczenia nabiera diagnostyka wspomagana
komputerowo, której podstawową zaletą jest możliwość sprawniejszego prowadzenia
badań, automatyczne opracowanie wyników i norm testowych. Według opracowania
„Fitness to Drive and Cognition” [2], przygotowanego przez Brytyjskie Stowarzyszenie
Psychologiczne, najbardziej obiecujące i trafne w badaniach kierowców są zestawy badań
dedykowanych kierowcom, normalizowane i walidowane na badanych wybranych grupach
kierowców, które umożliwiają trafną predykcję wystąpienia określonego zachowania na
drodze. Brytyjskie Stowarzyszenie Psychologiczne zaznacza, że pełna ocena predyspozycji
psychologicznych kandydatów na kierowców jest czasochłonna i nieefektywna z punktu
widzenia ekonomicznego. Kluczowy jest dobór odpowiednich metod i strategii badań
tworząc jednolitą i poprawną pod względem naukowym metodykę, która będzie mogła być
stosowana przez wszystkie ośrodki wyspecjalizowane w badaniach kierowców.
W większości krajów europejskich i pozaeuropejskich można dostrzec wzrost
zainteresowania komputerowymi bateriami testów wspomagających diagnostykę
psychologiczną kierowców. Do takich baterii należą między innymi system CANTAB
i Wiedeński System Testów.
Jednym z niewielu kompleksowych narzędzi zawierających ponad 100 różnego typu
testów jest Wiedeński System Testów przygotowany przez austriacką firmę Dr. Schuhfried
Medizintechnik GmbH i Uniwersytet Wiedeński. Zakres zastosowań WST jest bardzo
szeroki i obejmuje następujące obszary:
 psychologia transportu drogowego,
 psychologia transportu kolejowego,
 psychologia lotnicza,
 psychologia sportu,
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 psychologia organizacji i pracy.
Wiedeński System Testów (WST) jest jednym z niewielu na świecie kompletnych
systemów, który został w dużej mierze poświęcony kierowcom. Poza testami stosowanymi
standardowo np. w selekcji zawodowej, system jest wyposażony w autorskie testy
przygotowane z myślą tylko i wyłącznie o kierowcach – np. Adaptacyjny Test
Spostrzeżeniowy w Ruchu Drogowym (ATAVT) i Wiedeński Test Zachowań
Ryzykownych w Ruchu Drogowym (WRBTV). Łącznie WST ma ponad 20 różnych
testów zalecanych do stosowania w obszarze Psychologii Transportu Drogowego, z czego
polski dystrybutor w swojej ofercie zaleca siedem podstawowych testów będących
podstawą baterii do badań kierowców – RT (czas reakcji), B19 (koordynacja ręka-oko)
i 2HAND (koordynacja wzrokowo ruchowa), COG i SIGNAL (funkcjonowanie uwagi),
ZBA (antycypacja czasowo-ruchowa) i AMT (sprawność intelektualna). Jedną
z największych zalet tej komputerowej baterii testów jest jej wysoka wartość
psychometryczna w porównaniu do standardowych metod aparaturowych. Wraz z testami
dostarczane są przez dystrybutorów podręczniki zawierające pełną informację o teście,
podstawy teoretyczne i szczegółowy opis kryteriów dobroci psychometrycznej wraz
z opisanymi normami dla różnych wersji testów. Między innymi dzięki przeprowadzonym
przez producenta WST badaniom można wnioskować o wysokiej korelacji między
wynikiem testowym, a zachowaniem kierowców w sytuacjach pozatestowych. Inną zaletą
tej komputerowej baterii testów jest możliwość sprawniejszego prowadzenia badań przez
psychologa m.in. dzięki automatycznemu opracowywaniu wyników badań i norm przez
program komputerowy.

Rys. 1. Wiedeński System Testów
Fig. 1. Vienna Test System
Źródło: Zbiory własne, Instytut Transportu Samochodowego

Budowa Wiedeńskiego Systemu Testów jest stosunkowo prosta. Podstawą systemu jest
monitor zwykły lub dotykowy i komputer stacjonarny klasy PC, na którym są
zainstalowane testy i oprogramowanie do administracji badaniami. Ponadto w skład
systemu wchodzą urządzenia zewnętrzne, którymi operuje osoba badana podczas
wykonywania odpowiednich testów. Są to: panel uniwersalny wyposażony w przyciski
funkcyjne i drążki, urządzenie do badania widzenia peryferyjnego (stosowane w teście
PP), pedały i urządzenie do badania zdolności motorycznych (stosowane w teście MLS).
Badania w tym systemie przeprowadzane są indywidualnie, a zadaniem psychologa są
przede wszystkim czynności administracyjne związane z przygotowaniem badanego do
konkretnego testu. Instrukcje do każdego z testów są pokazywane przy każdej próbie
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rozwiązania testu, a osoba badana musi przed rozpoczęciem właściwego badania przejść
próbny test zapewniający pełne zrozumienie instrukcji. W przypadku zbyt wielu
popełnianych przez osobę badaną błędów osobie badanej proponowana jest pomoc,
a w przypadku dalszych błędów na ekranie pojawia się informacja o konieczności kontaktu
z osobą przeprowadzającą badanie. Od razu po zakończeniu testu psycholog ma dostęp do
wyników osoby badanej. Składają się one z wyników surowych i odniesień do norm. Dla
każdego wyniku podawany jest także przedział ufności.
Firma Schuhfried udostępnia badania, które przeprowadza w ramach walidacji
wybranych testów z Wiedeńskiego Systemu Testów. W jednej z publikacji dotyczącej
poznawczych i osobowościowych determinantów zdolności do prowadzenia pojazdów
[10] badacze użyli Wiedeńskiego Systemu Testów w celu zbadania związku między
kilkoma badanymi zmiennymi przy pomocy WST, a zachowaniami drogowymi. Wśród
badanych zmiennych poznawczych znalazły się m.in.: szybkość percepcji, selektywność
i podzielność uwagi, czas reakcji i inteligencja ogólna. Do badania sprawności procesów
poznawczych zastosowano następujące testy – AMT – wersja S1, DT – wersja S1 i RT –
wersja S3, TAVT – wersja S1 i Cognitrone – wersja S11. Każda osoba badana była
dodatkowo poddana 45-minutowemu standaryzowanemu testowi jazdy w obecności
instruktora nauki jazdy i w pojazdach do szkoleń kierowców. Zachowanie kierowców było
następnie oceniane przez trzech niezależnych sędziów kompetentnych. Korelacja wyników
testów z oceną zachowania kierowców, dokonana przez sędziów kompetentnych wykazała,
że najmocniej korelującymi testami były tachistoskopowy test spostrzeżeniowy w ruchu
drogowym, test czasu reakcji DT i test badający selektywność uwagi Cognitrone.
Walidacji niektórych z metod Wiedeńskiego Systemu Testów dokonano w Centralnym
Instytucie Ochrony Pracy [6]. Pracownicy CIOP dokonywali wyboru testów, które byłyby
przydatne do diagnozy osób pracujących w zawodach trudnych i niebezpiecznych.
Walidacja wybranych testów pozwoliła na określenie ich parametrów psychometrycznych,
tj. trafności, rzetelności oraz norm testowych, co z kolei umożliwia praktyczne ich
wykorzystanie w diagnozie psychologicznej. W wyniku przeprowadzonych badań i analiz
za trafne i rzetelne na poziomie zadowalającym uznano testy: Test koordynacji rąk –
2HAND, Standardowe matryce progresywne – SPM, Test wykrywania sygnałów
SIGNAL, Test Wydajności Pracy – ALS, Test ciągłości uwagi – DAUF.
Wiedeński System Testów jest aktualnie jedynym dostępnym na rynku polskim
kompleksowym zestawem testów komputerowych służących do badań kierowców
i spełniających kryteria dobroci psychometrycznej. Jedyną barierą jego szerszego
stosowania jest stosunkowo wysoka cena, która sprawia, że pozostaje wciąż rozwiązaniem
niszowym i służącym raczej jednostkom naukowym do prowadzenia badań, niż do
codziennej diagnostyki prowadzonej w przeciętnej pracowni psychologicznej. Wśród
pięciu najczęściej stosowanych przez doświadczonych psychologów transportu testów
z Wiedeńskiego Systemu Testów należy wymienić: adaptacyjny test spostrzeżeniowy
w ruchu drogowym (ATAVT), test czasu reakcji (RT), test adaptacyjnych matryc (AMT),
test antycypacji czasowo-ruchowej (ZBA), test widzenia peryferyjnego (PP) [8].
Obecnie wciąż trwają spory czy badania w zakresie widzenia powinny być prowadzone
przez psychologów czy okulistów. Jednak psychologowie w ramach swoich obowiązków
prowadzą pomiar wrażliwości zmysłowej i wrażliwości na olśnienie. Nowoczesnym
urządzeniem, będącym w posiadaniu Zakładu Psychologii Transportu i Fizjologii
wykorzystywanym do badania widzenia zmierzchowego oraz tzw. „kurzej ślepoty” jest
Functional Vision Analyzer (FVA). Ma on zastosowanie w badaniu widzenia kontrastu.
Stanowi szczególny rodzaj pomiaru widzenia polegający na ocenie czułości kontrastowej
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osoby badanej, a tym samym ocenie zdolności jej widzenia. Zasada: im większy kontrast
(większa różnica w jasności) tym niższa zdolność widzenia tj. rozróżniania obrazów
inaczej oświetlonych. Badanie takie polega najczęściej na prezentacji optotypu na tle
o różnych poziomach jasności. Na polskim rynku jest to urządzenie innowacyjne,
działające jak dotąd w kilku wiodących ośrodkach klinicznych.
Urządzenie zawiera następujące testy:
 ostrość wzroku do dali (6 m, system ETDRS),
 ostrość wzroku do bliży (40 cm, system ETDRS),
 widzenie przestrzenne do dali (kółka Wirtha),
 widzenie barw (tablice pseudoizochromatyczne Ishihary),
 potencjalna ostrość wzroku (system ETDRS),
 widzenie mezopowe/fotopowe,
 olśnienie (2 poziomy),
 pole widzenia w płaszczyźnie horyzontalnej (45o – 85o),
 wrażliwość na kontrast (testy FACT).

Rys. 2. Zaawansowany tester wzroku z funkcją kontrastomierza
- Functional Vision Analyzer (FVA).
Fig. 2. Advanced vision tester with the contrast measuring function
- Functional Vision Analyzer (FVA)
Źródło: zbiory własne ITS

Poziomy oświetlenia fotopowego i mezopowego zostały precyzyjnie wykalibrowane
(niezależnie od warunków zewnętrznych jest to luminancja 85 cd/m² oraz 3 cd/m²),
podobnie jak dwa stopnie olśnienia (I stopień 10 lux/1 lux, II stopień 135 lux/28 lux).
Dzięki temu urządzenie wykorzystywane jest na świecie jako podstawowe w badaniach
klinicznych widzenia funkcjonalnego. Badania wrażliwości na kontrast pozwalają na
wczesne wykrycie zaćmy, jaskry i AMD, jeszcze zanim pojawią się objawy widoczne
w standardowych badaniach okulistycznych. Dołączone do FVA oprogramowanie
EyeView® pozwala na wykreślenie i analizę graficzną i obrazową krzywych wrażliwości
na kontrast. Testy potencjalnej ostrości wzroku są jedynymi dostępnymi testami (poza
testami elektrofizjologicznymi) pozwalającymi określić czynność siatkówki u pacjentów
z zaćmą, co jest kluczowe w przypadku podejmowania decyzji o operacji.
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Urządzenie ma duże zastosowania w medycynie pracy, a szczególnie do badania grup
o specyficznych, restrykcyjnych wymaganiach dot. funkcjonowania wzroku.
Badania prowadzone w placówkach naukowych
Powyżej opisana aparatura stanowi element rozwijanej przez producentów krajowych
i zagranicznych oferty przeznaczonej dla psychologów orzeczników. Psychologowie
badając predyspozycje psychiczne do bezpiecznych lub ryzykownych zachowań
kierowców, nie mają możliwości przewidzenia splotu wszystkich czynników, które mogą
wystąpić w konkretnej sytuacji niebezpiecznej. Stąd szukanie rozwiązań, pozwalających
na wnioskowanie o wielu aspektach, w tym zależnościach między błędnymi reakcjami
kierowcy, a wpływami otoczenia na liczbę i jakość popełnianych błędów. Dzięki
postępowi jaki dokonuje się w ostatnich latach w zakresie metod diagnostycznych zarówno
w psychologii jak i medycynie, coraz częściej w badaniach kierowców, prócz tradycyjnych
testów stosowanych w psychologii transportu, wykorzystuje się metody
psychofizjologiczne. Niektóre z nich wymieniono w tabeli poniżej.
Tabela 1
Zastosowanie metod psychofizjologicznych w badaniach kierowców
Table 1
The use of psychophysiological methods in the tests of drivers
METODA
Okulografia (eye-tracking)
EKG (elektrokardiografia)
GSR (reakcja skórno-galwaniczna)
EMG (elektromiografia)
EEG (elektroencefalografia)

ZASTOSOWANIE
Postrzeganie, zauważalność i pomijanie bodźców, poziom
uwagi, przeładowanie poznawcze
Obciążenia emocjonalne, poziom stresu, stopień pobudzenia
organizmu, czujność, napięcie emocjonalne
Bioelektryczna aktywność mózgu, epilepsja, poziom uwagi,
zmęczenie

Źródło: opracowanie własne za [9]

Zestaw do badań psychofizjologicznych realizuje funkcje elektrokardiografu (EKG),
aparatu do GSR (badania reakcji skórno-galwanicznej), aparatu do badania oddechu
i elektromiografu (EMG). Aparatura służy przede wszystkim do badań kierowców
z zakresu obciążenia emocjonalnego, poziomu stresu, stopnia pobudzenia organizmu,
czujności, napięcie emocjonalnego i zmęczenia organizmu.

Rys.3. Aparatura do badań psychofizjologicznych ADInstruments
Fig. 3. Equipment for psycho-physiological tests from AD Instruments
Źródło: Zbiory własne, Instytut Transportu Samochodowego
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EEG to nieinwazyjna metoda diagnostyczna, służąca do badania bioelektrycznej
czynności mózgu za pomocą elektroencefalografu. Badanie to polega na rejestracji zmian
potencjału elektrycznego na powierzchni skóry głowy, pochodzące od aktywności
neuronów kory mózgowej. Aparat EEG daje możliwość rejestracji czynności mózgowej
kierowcy podczas wykonywania czynności związanej z prowadzeniem pojazdu. Możliwa
jest również diagnostyka schorzeń, np. padaczki, która może stanowić przeciwwskazanie
do kierowania. Badanie EEG ma również istotne znaczenie w terapii BioFeedback.
Pacjenci z zaburzeniami neurologicznymi wymagają odpowiednio dobranej i
przygotowanej metody i formy pracy treningowej.

Rys. 4. Stanowisko badań EEG i modułu biofeedback (elektroencefalograf)
Fig.4. The EEG and biofeedback module test stand (electroencephalograph)
Źródło: Zbiory własne, Instytut Transportu Samochodowego

Możliwości badawcze symulatorów jazdy
Zapoczątkowany w latach 70-tych proces rozwoju technik symulacyjnych związany
z tworzeniem coraz bardziej doskonałych modeli ruchu drogowego, rozwija się nadal
i spotka się z coraz większym uznaniem środowiska naukowego. Od lat ’80-tych XX
wieku zwiększa się grono badaczy zainteresowanych prowadzeniem badań zachowań
kierowców w środowisku wirtualnym. Dodatkowo wykorzystując metody popularne
i stosowane w psychofizjologii można uzyskać wiele cennych informacji, które mogą mieć
wpływ m.in. na projektowanie drogi, usytuowanie znaków drogowych, tworzenie
stosownych przepisów. Zależności między kierowcą, pojazdem, drogą i jej otoczeniem
uwzględniane są w różnych badaniach i programach zmierzających do poprawy
bezpieczeństwa drogowego. Szczególna uwaga zwrócona jest na kierowcę – jego
zachowania i reakcje w trakcie prowadzenia pojazdu. Do takich badań wykorzystywane są
symulatory jazdy. Symulatory to urządzenia znajdujące zastosowanie w wielu obszarach,
m.in. w doskonaleniu umiejętności jazdy (symulator umożliwia w bezpieczny sposób
realizację ćwiczeń w warunkach specjalnych, symulowanych przez operatora), z uwagi na
zaawansowane możliwości pomiarowe, służy także do badań związanych z infrastrukturą
drogową i "ekojazdą". Ważną rolę przypisuje się jego wykorzystaniu w badaniu
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kierowców w zakresie wpływu różnego rodzaju bezpośrednich oddziaływań na możliwość
bezpiecznego prowadzenia pojazdu [7, 4, 3].
Najważniejsze elementy symulatorów to:
• oryginalna kabina pojazdu,
• system ruchu o 3 lub 6 stopniach swobody,
• wielokanałowy układ projekcji obrazu,
• symulacja dźwięku i wibracji,
• odwzorowanie rzeczywistych warunków drogowych,
• odpowiedni model dynamiki pojazdu,
• sterowane zachowania innych uczestników ruchu,
• rozbudowany system akwizycji danych.
W Instytucie Transportu Samochodowego znajdują się obecnie dwa symulatory
badawcze, wykorzystywane w badaniach kierowców – symulator samochodu osobowego
AS1200-6 i symulator samochodu ciężarowego i autobusu AS1300.

Rys. 5. Symulator jazdy samochodu osobowego AS1200-6
Fig. 5. The AS1200-6 car driving simulator
Źródło: Zbiory własne, Instytut Transportu Samochodowego

Rys. 6. Symulator jazdy samochodu ciężarowego i autobusu AS1300
Fig. 6. The AS1300 truck and bus driving simulator
Źródło: Zbiory własne, Instytut Transportu Samochodowego

W działaniu symulatora wykorzystuje się zjawiska złudzenia, jakiemu podlegają
ludzkie zmysły. Kierowca siedząc w pojeździe ma wrażenie uczestniczenia
w rzeczywistym ruchu drogowym. Kabina kierowcy, która jest repliką prawdziwej kabiny
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(SCANIA, OPEL ASTRA IV), umieszczona jest na ruchomej platformie z trzema lub
sześcioma stopniami swobody (DOF). Siłowniki poruszają kabiną w sposób dający
poczucie prowadzenia prawdziwego pojazdu (wibracje kabiny i fotela kierowcy),
a znajdujące się wewnątrz głośniki zapewniają realne efekty dźwiękowe. Ważnym
elementem symulatora jest układ wizualizacji, złożony z zestawu projektorów
i cylindrycznego ekranu, na którym widoczne jest to, czego kierowca aktualnie
doświadcza. Z symulatorem dostarczany jest zestaw baz danych wizualnych: miasto,
autostrada, drogi dwupasmowe, małe wioski, teren górzysty. Znaki drogowe i oznaczenie
dróg są konwertowane do standardu lokalnego. Zaawansowany ruch drogowy to
autonomiczne pojazdy przyspieszające, hamujące, zmieniające kierunek jazdy,
wyprzedzające, poruszające się w obrębie sieci drogowej i przestrzegające wskazań
świateł, znaków drogowych i oznakowania poziomego. Możliwe jest jednoczesne
działanie dużej liczby pojazdów (rowerów, pieszych) bez zauważalnego zmniejszenia
częstotliwości odświeżania. Dostępnych jest również wiele rodzajów pojazdów (motocykl,
rower, autobus, samochód osobowy, samochód ciężarowy).
Symulatory jazdy znajdujące się w Instytucie Transportu Samochodowego są wysokiej
klasy urządzeniami przeznaczonymi do badania kierowców w zakresie wpływu istotnych
dla funkcjonowania w ruchu drogowym czynników np. tendencji do podejmowania
zachowań ryzykownych. Te czynniki wiążą się z kierowcą – pojazdem – otoczeniem
drogowym. Elementy systemu ruchu drogowego wpływają na siebie nawzajem
i wzajemnie się warunkują. Oznacza to, że na zachowanie i funkcjonowanie kierowcy
w ruchu drogowym wpływają droga, pojazd i organizacja ruchu drogowego. Przyjęcie
założenia, że to człowiek – kierowca stanowi najważniejsze ogniwo systemu ruchu
drogowego decyduje o tym, że badania psychofizjologiczne kierowców, mają do
spełnienia istotną rolę w zmniejszaniu zagrożeń na drogach [12].
Okulografia
O ile wiele osób miało do czynienia z badaniami EKG, czy EEG to zapewne niewielu
doświadczyło badań okulografem (ang. eye-tracking). Obserwacja ruchu oczu człowieka
w nadziei odkrycia cudzych zamiarów bądź nastrojów ma swoją długą historię, jednakże
jest badaniem intuicyjnym. W okulografii podstawą jest rejestracja ruchów gałki ocznej za
pomocą aparatury pomiarowej. Eyetracking jest techniką o ponad 100-letniej historii
stosowaną w różnych dziedzinach naukowych obejmujących zagadnienia, w których
wymagana jest analiza ruchu gałek ocznych człowieka. Badanie okularograficzne
sprowadza się do rejestracji aktywności wzrokowej człowieka w trakcie wykonywania
określonych czynności. Pierwsze z nich były wykonywane w sposób typowo inwazyjny,
poprzez umieszczenie na powierzchni oka badanego soczewki wyposażonej w specjalny
otwór na źrenicę. Postęp technologiczny umożliwił jednak zmianę metody badawczej do
stosowanego dziś urządzenia zakładanego na głowę badanego, dokonującego pomiarów
zupełnie bezinwazyjnie.
Najczęściej mierzonym w badaniach okularograficznych parametrem są fiksacje.
Określają one długość trwania stanów, w których oko skupia się na określonym obszarze.
Uznaje się, że pomiar fiksacji pociąga za sobą również pomiar przyciągnięcia przez
badanego uwagi do obserwowanego punktu. Szybkie przemieszczenie się oka z jednego
punktu fiksacji do kolejnego nazywa się sakkadą. Jest to jeden z najszybszych
wytworzonych przez ludzki organizm ruchów, trwający 30 do 80 ms. Można powiedzieć,
że w czasie trwania sakkad brak skupienia na którymkolwiek punktów otoczenia
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powoduje, że człowiek jest praktycznie ślepy. Ruch gałki ocznej podczas sakkad rzadko
kiedy przyjmuje najkrótszą drogę – może ona przyjmować kilka różnych kształtów
i zakrzywień. Duża część sakkad nie zatrzymuje się od razu na punkcie zainteresowania,
gałka oczna przez krótką chwilę drga wokół lub powoli przesuwa do punktu fiksacji. Te
ruchy przejściowe między sakkadami, a fiksacjami nazywa się glissadami.
W przypadku powolnego wodzenia wzrokiem za poruszającym się obiektem (np.
lecącym ptakiem ) dokonywany jest wolniejszy ruch, za który odpowiedzialny jest inny
obszar mózgu niż w przypadku sakkad, zwany płynnym podążaniem.
Badania okulograficzne pozwalają stwierdzić np. na jakie bodźce zwraca uwagę
kierowca w trakcie prowadzenia pojazdu, a jakie pomija. Jest to niezmiernie ważne
z punktu widzenia bezpieczeństwa. Bowiem nieustanne odbieranie i przetwarzanie stale
napływających informacji wymaga adekwatnej odpowiedzi na nie.
Technologia okulograficzna jest szeroko stosowana w przemyśle motoryzacyjnym oraz
badaniach zachowań kierowców w rzeczywistych warunkach na drodze lub warunkach
laboratoryjnych w symulatorach jazdy. Kierowanie samochodem jest czynnością
absorbującą całkowitą uwagę prowadzącego pojazd, wykorzystującą głównie zmysł
wzroku. To dzięki niemu kierowcy są w stanie zapoznać się z sytuacją drogową.
Poruszanie się w tak złożonym środowisku niesie za sobą potrzebę analizy poczynań
kierowców. W związku z faktem głównego wpływu wzroku na prowadzenie pojazdu, do
badań takich najlepiej nadają się okulografy zwane również potocznie z języka
angielskiego eye-trackerami. Okulografy zapewniają ogromne możliwości badawcze, ale
najczęściej stosuje się je w badaniach:
 uwagi kierowcy w czasie jazdy ze względu na obsługę urządzeń peryferyjnych:
o telefonu komórkowego,
o modułu nawigacji satelitarnej,
o elementów sterowania autem (wyposażenia seryjnego),
 zaburzenia uwagi ze względu na otoczenie drogi:
o ograniczone strefy widoczności,
o obecność przydrożnych reklam, billboardów i ekranów świetlnych,
 szybkość postrzegania i inne parametry związane z badaniami psychologicznymi
kierowców.
W przypadku badań kierowców na symulatorze wykorzystuje się przede wszystkimi
okulograf mobilny, gdzie oprogramowanie pozwala prócz nagrywania ruchu gałek
ocznych i odtwarzania zarejestrowanego filmu z nałożonym ruchem gałki ocznej, także na
analizy statystyczne, tworzenie ścieżek przejścia oraz możliwość samodzielnego
programowania dodatkowych elementów.
Stanowisko okulograficzne Instytutu Transportu Samochodowego składa się
z następujących elementów:
 SMI EyeTracking Glasses, Urządzenie wykorzystuje bezdotykową metodę optyczną,
polegającą na badaniu położenia odbicia światła podczerwonego od rogówki oka,
względem środka źrenicy. Systemem Glasses zbudowany jest na bazie okularów. Waga
urządzenia wynosi 75 gramów. Urządzenie posiada automatyczną kompensację błędu
paralaksy, która zapewnia bardzo dokładne wyniki w każdej odległości (bez potrzeby
ręcznej regulacji). Okulary SMI posiadają możliwość wymiany szkieł korekcyjnych,
w związku z czym mogą być używane do badania osób z wadami wzroku. System
działa w trybie binokularnym, czyli jednocześnie obserwacji poddawane są oboje oczu.
Urządzenie wyposażone jest w wysokiej rozdzielczość kamerę sceny (1280 x 960)
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umożliwiającą dokładny i szczegółowy zapis pozycji oka w relacji do obiektów
rozmieszczonych na różnych, nawet najdalszych dystansach, z niedokładnością do 0.5o.
Częstotliwość zapisu wynosi 30 Hz, co umożliwia zaobserwowanie fiksacji wzroku
oraz ogólnej charakterystyki sakkad (ruchów wynikających ze zmiany obiektu
obserwacji). Urządzenie umożliwia również nagrywanie dźwięku.

Rys. 7. Mobilne stanowisko okulograficzne (SMI EyeTracking Glasses)
Fig.7. Mobile oculographic stand (SMI Eye-tracking Glasses)
Źródło: Zbiory własne, Instytut Transportu Samochodowego

 SMI iViewX™Hi-Speed500/1250 jest systemem wykorzystującym do badań
okulograficznych bezdotykową metodę optyczną. Należy on do systemów statycznych,
w których głowa osoby badanej pozostaje w bezruchu co pozwala na znaczące
zwiększenie dokładności pomiarów. Urządzenie umożliwia badanie pojedynczego,
wybranego oka z częstotliwością 1250Hz, lub obu oczu z częstotliwością 500 Hz.
Typowa dokładność pomiarów wynosi poniżej 0.01o. Latencja przetwarzania wynosi
poniżej 0,5 milisekundy, a całego systemu poniżej 2 milisekund. System charakteryzuje
się wysoką tolerancją na okulary i szkła kontaktowe. System mierzy pozycję wzroku
(x/y) w pikselach lub milimetrach, szerokość źrenicy (pomiar relatywny i absolutny).
Wysoka częstotliwość działania systemu pozwala na rejestrowanie dodatkowo ruchów
oka, niemożliwych do zarejestrowania w innych systemach. System umożliwia
dokładną rejestrację parametrów sakkad (ruchu związanego ze zmianą obiektu
obserwacji), oraz mikroruchów: drżeń o częstotliwości około 90Hz, które wynikają
najprawdopodobniej z nieprecyzyjnej roli mięśni, przesunięć mimowolnych
oddalających oko od centrum fiksacji, mikrosakkad powodujących powrót oka do
swojej docelowej pozycji.
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Rys. 8. Stacjonarne stanowisko okulograficzne - SMI iViewX™Hi-Speed500/1250
Fig. 8. Oculographic stationary stand - SMI iViewX ™ Hi-Speed500/1250
Źródło: Zbiory własne, Instytut Transportu Samochodowego

Dopełnieniem systemów (zarówno SMI Glasses jak i SMI iViewX™HiSpeed500/1250)
jest
oprogramowania
do
przeprowadzania
eksperymentów
okulograficznych oraz do obróbki danych. Experiment Center™ jest edytorem, służącym
do łatwego projektowania i przeprowadzania eksperymentów eyetracking'owych
w urządzeniach typu Hi-Speed. Prezentacja bodźców wykonywana jest w dowolnej
kolejności (również z automatycznym sortowaniem). Prowadzący badanie może losowo
dobierać i grupować bodźce, definiować badanych za pomocą dowolnej cechy (wiek, płeć,
wykształcenie, itd.). Podczas przeprowadzania eksperymentu badający ma podgląd
„on-line” wyników oraz możliwość dodawania komentarzy. Po zakończeniu badania
otrzymujemy szczegółowy protokół wyników z precyzyjnym pomiarem czasu wykonania.
Interfejs programu podzielony jest na kilka obszarów, w których użytkownik ma dostęp
m.in. do scenariusza badania, parametrów bodźca, podglądu twarzy osoby badanej
i wyników przedstawianych w czasie rzeczywistym. Użytkownik oprogramowania ma
praktycznie nieograniczone możliwości doboru bodźców. Mogą być nimi tekst, obraz,
video, strona www, pdf, gry konsolowe, czy dowolnie inne bodźce prezentowane
w oprogramowaniu napisanym przez użytkownika (np. w języku Java, czy C++).
BeGaze™ jest programem służącym do zarządzania wynikami oraz ich analizą. Specjalnie
zaprojektowane opcje pozwalają przedstawić wyniki w postaci: map ciepła, map
skupienia, „roju pszczół”, obszarów zainteresowania, w tym dynamicznych AOI (Area of
Interest), kluczowych wyników AOI, macierzy, wykresów liniowych, rozkładu
procentowego danych i innych, ponad 100, zmiennych statystycznych. Wszystko to
z funkcją filtrowania, z uwzględnieniem danych grupowych i randomizacyjnych
pochodzących z Experiment Center ™. Oprogramowanie umożliwia eksport wyników do
pliku odczytywanego przez wszystkie popularne programy statystyczne, np. MATLAB,
SPSS, Exel.
Podsumowanie
Postęp techniczny i badania na całym świecie prowadzone w szerokim zakresie
wskazują jednak na pewne niedoskonałości w obecnie wykorzystywanym systemie,
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wynikające głównie ze stosowania przestarzałych metod badawczych (niektóre swoje
korzenie mają nawet w XIX wieku), które są daleko mniej dokładne od dostępnych
współcześnie. Aktualnie stosowana metodyka nie uwzględnia również zmian jakie zaszły
w samym charakterze ruchu drogowego, który stał się elementem masowym, ale także
zmian technicznych w pojazdach (systemy wspomagania kierowcy, w tym np. ABS, ESP,
wspomaganie hamowania), jak również zmian w infrastrukturze drogowej. Tak daleko
idące zmiany musiały wpłynąć na ten element systemu ruchu drogowego jakim jest sam
kierowca. Zmiana warunków ruchu i układu elementów prowadzi z jednej strony do
istotnych ułatwień w samej technice prowadzenia pojazdów, ale też wymaga od
kierującego daleko większego stopnia koncentracji i podzielności uwagi ze względu na
śledzenie mnogości wskaźników i obiektów, oraz wzrost komplikacji sytuacji drogowych.
Wzrost bezpieczeństwa w pojeździe czy poprawa warunków drogowych prowadzić może
do wzrostu subiektywnego poczucia bezpieczeństwa i co za tym idzie zwiększenia
tendencji do zachowań ryzykownych. Zmiany w poszczególnych elementach systemu –
w myśl teorii systemów – prowadzą do zmian funkcjonowania człowieka jako elementu
tego systemu. Zmiany te powinny być więc uwzględnione ze względu na wymagania, jakie
powinien spełniać kierowca.
Weryfikacja obecnie stosowanych, teoretycznych podstaw i założeń metodyki
psychologicznych badań kierujących pojazdami połączona z analizą trafności teoretycznej
i kryterialnej metod i narzędzi, pozwoliłaby na określenie braków i koniecznych zmian
w obecnie istniejącym systemie badań. Dodatkowo możliwe byłoby wskazanie nowych
obszarów badań psychologicznych, które trafniej opisują cechy indywidualne człowieka
istotne ze względu na system bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.
Przedstawiona w artykule aparatura psychofizjologiczna w połączeniu z symulatorami
jazdy pozwala na przeprowadzanie badań wpływu szeregu czynników, które bez tego
wsparcia technologicznego nie byłyby możliwe do przeprowadzenia. Symulatory jazdy
jako narzędzie badawcze szeroko stosowane przez wiodących producentów pojazdów
i instytucje badawcze mogą być stosowane w pionierskich badaniach kierowców. Zaletą
przeprowadzania badań z użyciem symulatora jest przede wszystkim ich powtarzalność
oraz bezpieczeństwo. W połączeniu ze współcześnie stosowanymi metodami
diagnostycznymi kierowców tworzą potężną baterię badawczą, która w wyniku dobrze
przeprowadzonych badań może ustanawiać nowe standardy w legislacji związanej
z bezpieczeństwem ruchu drogowego.
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