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1. Wstęp 
 

Wraz z rozwojem technologii diod elektroluminescencyjnych pojawiły się w Polsce 

wielkopowierzchniowe reklamy z diodami świecącymi. Przyrost ilości tego typu urządzeń w Polsce jest 

szczególnie intensywny w dużych aglomeracjach. Wynika to z atrakcyjności tego typu nośnika 

reklamowego dla użytkownika: ze względu na duże możliwości graficzne, łatwość wprowadzania 

kolejnych spotów reklamowych, prostotę sterowania (łączność bezprzewodowa), niski koszt w relacji do 

oferowanych możliwości eksploatacyjnych. Reklamy elektroniczne, w przeciwieństwie do tradycyjnych 

reklam, charakteryzują się dużą powierzchnią, dużą jaskrawością oraz dynamiczną zmianą 
wyświetlanych obrazów. Szczególnie w porze nocnej jaskrawe powierzchnie reklam znajdujących się w 

ich polu widzenia uczestników ruchu drogowego, mogą powodować dyskomfort w obserwowaniu drogi i 

przeszkód i tym samym przeszkadzać w realizacji normalnych zadań  związanych z kierowaniem 

pojazdem. Reklamy z diodami świecącymi instalowane w obszarze drogowym mogą tym samym 

stanowić potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Typowe sytuacje, w 

których wielkoformatowe reklamy elektroniczne utrudniają kierowanie pojazdami w porze nocnej to: 

reklamy zbyt jaskrawe, źle umiejscowione, zbyt liczne lub nawet utrudniające rozpoznanie znaków 

drogowych. Ilustrują to rys. 1.1 – 1.3. 

 

   a)       b) 

Rys. 1.1 Reklamy w obrębie skrzyżowania: a) zbyt duża ilość, b) za niskie usytuowanie 

 

 
 

Rys. 1.2 Reklamy zbyt jaskrawe, utrudniające skręt w lewo 
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Rys. 1.2 Reklama tłem dla znaków drogowych 

 

Badania prowadzone w wielu krajach a dotyczące wielkoformatowych reklam elektronicznych są 
niejednoznaczne, ze względu na wieloczynnikowość i częściowo stochastyczny przebieg zjawiska 

destrukcji widzenia kierowcy trudno powtarzalne w realnych warunkach, a tym samym trudno poddające 

się jednoznacznej analizie. Wynika stąd zapewne brak jednoznacznych i powszechnych uregulowań 
dotyczących użytkowania wielkopowierzchniowych reklam elektronicznych. W Polsce, w zapisach 

obowiązujących norm dotyczących oświetlenia zewnętrznego i oświetlenia drogowego nie uwzględniono 

wymagań jednoznacznie związanych z reklamami wielkopowierzchniowymi. Na świecie również nie ma 

ujednoliconych wytycznych dotyczących tego typu reklam. Normy dotyczące oświetlenia zewnętrznego i 

oświetlenia drogowego nie uwzględniają wymagań odnoszących się jednoznacznie do tego typu reklam.  

Przeprowadzone w ramach grantu miasta Poznania badania pilotażowe polegające na pomiarze 

właściwości fotometrycznych reklam wielkopowierzchniowych wykazały występowanie znacznych 

wartości luminancji powierzchni reklam przy niskich poziomach luminancji ich otoczenia - co 

negatywnie wpływa na warunki widzenia kierowców. Tylko 11% badanych reklam w porze nocnej 

wykazywało luminancję nie większą niż 400 cd/m
2
 (sugerowana dopuszczalna wartość), a ponad 56% 

przekraczało ta wartość ponad 2,5 razy. Ponadto prawie wszystkie badane w Poznaniu reklamy 

charakteryzowały się bardzo dużą zmiennością prezentowanych treści (obraz wideo, nagle pojawiające 

się napisy, obrazy) oraz dużymi wartościami kontrastów luminancji wyświetlanych obrazów. Duże 

zmiany luminancji, występujące w polu widzenia, szczególnie w nocy przy niskich luminancjach 

adaptacyjnych, stanowią potencjalne źródło olśnienia kierowców i powodują zagrożenie dla ruchu 

drogowego [11]. Badania te potwierdziły powszechność i intensywność problemu niepoprawnej 

eksploatacji reklam wielkoformatowych z diodami świecącymi i stanowiły istotną motywację do 

kontynuowania badań. 
Na wydolność wzrokową (sprawność) kierowców wpływa wiele różnorodnych czynników. Spośród 

nich – szczególnie w porze nocnej – można wyróżnić także oddziaływanie wielkopowierzchniowych 

reklam z diodami świecącymi. Dla wyizolowania tego czynnika, zaproponowano zbudowanie stanowiska 

symulującego otoczenie kierowcy (kabina samochodu, projekcja obrazu pokonywanej drogi, reklama 

elektroniczna) i pozwalającego na rejestrację najistotniejszych zachowań kierowcy będących 

odpowiedzią na zdarzenia drogowe.  

Opis stanowiska badawczego wraz z uzyskanymi rezultatami badań i interpretacja wyników 

przedstawiono w dalszej części raportu. 

Pogodzenie wymagań kierowców i interesów reklamodawców jest (zdaniem autorów) możliwe po 

ustaleniu rozsądnych warunków eksploatacji wielkoformatowych reklam elektronicznych: z jednej strony 

nie ograniczających możliwości reklamowych, z drugiej nie stwarzających zagrożeń dla uczestników 

ruchu drogowego.  
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4.Stanowisko do subiektywnych badań wielkopowierzchniowych 

reklam elektronicznych 
 

4.1 Opis stanowiska badawczego  
 

Po przeanalizowaniu sytuacji występujących w ruchu drogowym, wyznaczeniu najczęstszych kątów 

obserwacji zdecydowano się na budowę stacjonarnego stanowiska do symulacji kierowania pojazdem. 

Przeanalizowano różne możliwości sposobu odwzorowania warunków panujących na drodze przy 

oddziaływaniu reklamy elektronicznej. Zdecydowano się na rozwiązanie którego szczegółowy opis 

znajduje się poniżej z uwagi na zagwarantowanie dostatecznie dużego pola widzenia kierowcy, 

możliwość rejestracji czasu reakcji i określania wydolności wzrokowej na zdarzenia różnego typu oraz 

możliwość dowolnego umieszczenia reklamy elektronicznej wraz z możliwością zmiany (regulacji) jej 

luminancji. 

 

W ramach projektu stworzone zostało w wydzielonej do tego celu sali laboratoryjnej stanowisko 

służące do badań wpływu reklamy LED na reakcję kierowcy przy zdarzeniach drogowych mogących 

wystąpić po zapadnięciu zmroku. Wymiary pomieszczenia to 5,32m x 5,86m, lokalizacja poszczególnych 

elementów i stanowisk badawczych została zaprezentowana na rysunku 4.1 i 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Szkic pomieszczenia z symulatorem – widok z góry 
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4.2 Szkic pomieszczenia z symulatorem – widok z boku 

 

W skład stanowiska wchodzą: symulator jazdy samochodem i stanowiska do pomiarów pomocniczych. 

 

4.1.1 Symulator jazdy samochodem  
 

Zgodnie z klasyfikacją przyjętą za [24] symulator zalicza się do symulatorów statycznych. Osoba 

badana jest poddawana bodźcom podobnym do tych występujących podczas rzeczywistej jazdy 

samochodem. Najważniejszymi z nich są bodźce wzrokowe którym kierujący jest poddawany dzięki 

„układowi projekcji obrazu”. Większość uwagi kierowca skupia na obrazie obserwowanym poprzez 

przednią szybę pojazdu. Kąt widzenia wyświetlanego obrazu to 67,4º w poziomie oraz 40,8º w pionie. 

Mniejsza część uwagi jest skupiana na bodźcach docierających przez szyby boczne pojazdu oraz z 

elementów kokpitu. Odwzorowano elementy otoczenia miejskiego które kierowca widzi przez szyby 

boczne pojazdu - widzenie peryferyjne poprzez zastosowanie opisanego w punkcie 4.1 b) oświetlenia 

ścian bocznych pomieszczenia. Odwzorowywało ono elewacje budynków oraz okien i witryn sklepowych 

(lub okien wystawowych) występujących w mieście Szczegółowe informacje dotyczące parametrów 

świetlnych zamieszczono w rozdziale 4.2.2. W celu zwiększenia realizmu podświetlenie ścian było 

dynamiczne, a prędkość zmian jasności uzależniona była od prędkości poruszania się pojazdu na ekranie. 

Lokalizacja ekranu reklamy elektronicznej została dobrana w sposób aby żadna jego część nie była 

przesłaniana przez elementy konstrukcyjne symulatora. Obraz wyświetlany symulujący ruch pojazdu po 

drodze oraz sterowanie obrazem prezentowanym przez ekran reklamy diodowej jest realizowany jest 

poprzez współpracujące ze sobą dwa komputery PC.  

Na obraz wyświetlany przez rzutniki ma wpływ zarówno scenariusz trasy – stworzona trasa którą 
badany ma przejechać wraz z zaprogramowanymi pojawiającymi się przeszkodami a także zachowanie 

się kierowcy. 
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Rys. 4.3 Widok fragmentu pojazdu z przodu 

 

 

 

 

 
 

Rys. 4.4 Widok kabiny pojazdu i ekranu od strony lewej 
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Rys. 4.5 Widok kabiny pojazdu i ekranu od strony prawej 

 

Symulator jazdy samochodem składa się z kabiny pojazdu, reklamy elektronicznej, układu projekcji 

obrazu, ekranu i innych elementów dodatkowych opisanych poniżej. 

 

a) Model kabiny pojazdu 
Stanowisko, w którym zasiada badany jest to przednia część pojazdu Fiat Seicento. Posiada on 

klasyczną deskę rozdzielczą z przyciskami, radiem, działającym nawiewem, podświetlanym działającym 

– wskazującym aktualną prędkość prędkościomierzem. Pojazd wyposażony jest w manualną skrzynię 
biegów oraz pedały gazu, hamulca i sprzęgła. Kierujący podczas jazdy dokonuje operacji niezbędnych 

przy kierowaniu pojazdem tj. zmiany kierunku jazdy poprzez kręcenie kierownicą, zmiany biegów 

poprzez wciśnięcie pedału sprzęgła i zmiany biegu na gałce skrzyni biegów, przyspieszenia oraz 

hamowania przyciskając pedały gazu i hamulca. Zmiany prędkości pojazdu i pracy silnika 

odwzorowywane są także poprzez zmianę bodźców dźwiękowych docierających do badanego – 

generowanych przez umieszczone w miejscu silnika głośniki. Ponadto odtwarzane zostały także drgania 

kierownicy i deski rozdzielczej związane z pracą silnika. Badany podczas jazdy ma możliwość słuchania 

radia.  

 

 

 
 

4.6 Widok na deskę rozdzielczą pojazdu [15] 

 

 

 

Podświetlany zestaw wskaźników Podświetlany obrotomierz Podświetlane włączniki i 

sterowanie nawiewem 
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b) Reklama elektroniczna 

Lokalizacja zamontowanej reklamy elektroniczna została przedstawiona na rysunkach 4.1 i 4.2. 

Składa się ona z czterech modułów połączonych ze sobą mechanicznie oraz teleinformatycznie. 

Parametry techniczne pojedynczej części umieszczono w tabeli 4.1 

 

Tabela 4.1 Dane techniczne reklamy elektronicznej 
 

Producent LED STAR 

Produkt LED Display Unit Module 

Model P12 

Rozmiar 768mm x 576mm x 150mm 

Parametry elektryczne AC110/220V±15% 50-60Hz 

Pobór energii max/min 750 / 300 W/m
2
 

Zakres temperatur pracy -15°C - +55°C 

Ciężar 45kg/m
2
 

 
Całkowite wymiary urządzenia to 1536mm x 1152mm x 150mm.  Rozdzielczość 128x96 pikseli 

fizycznych, które umożliwiają wyświetlenie 256x192 pikseli wirtualnych. Uzyskiwana wielkość 
pojedynczego piksela fizycznego to 12mm x 12mm natomiast wirtualnego to 6mm x 6mm. Jeden piksel 

fizycznie składa się z dwóch diod czerwonych, jednej zielonej i jednej niebieskiej.  Deklarowane Przez 

producenta luminancja to 6500cd/m
2
 [19]. 

 

Dobór wielkości reklamy został dokonany w oparciu o kąt obserwacji reklam elektronicznych na terenie 

miasta. Reklama umieszczona na stanowisku laboratoryjnym oddalona jest od obserwatora o 4,2m i ma 

szerokość 153cm (proporcje ekranu to 4:3). Odpowiada to standardowym sytuacjom występującym w 

centach i na obrzeżach miast.  

 

c) Układ projekcji obrazu 
Obraz wyświetlany jest na opisany ekran z dwóch rzutników: z rzutnika głównego Panasonic VX500 

XGA oraz dodatkowego NEC M300XG.  

Rzutnik główny wyświetla obraz drogi obserwowany przez badanego od lewej ściany aż do reklamy LED 

tj 26,7 º w lewo oraz 25,8 º w prawo od osi optycznej obserwatora. 

Rzutnik dodatkowy stanowiący uzupełnienie obrazu wyświetla obraz pod reklamą LED – rozszerzenie 

obserwowanego obrazu o około 15 º wprowadzone w celu ułatwienia kierowania w sytuacji skrętu w 

prawo. Określone w specyfikacji rzutników jaskości pozwalają na uzyskanie na ekranie dla obrazu 

białego maksymalnych luminancji rzędu 115 cd/m
2
. Rzeczywista maksymalna do uzyskania luminancja 

wynosiła dla wyświetlania białej powierzchni: 89 cd/m
2
. 

Widok zastosowanych rzutników przedstawiono poniżej a ich parametry techniczne w załącznikach Z.4.1 

i Z.4.2. 

 
4.7 Rzutnik Panasonic VX500 XGA 
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4.8 Rzutnik NEC M300XG 

 

d) Ekran 
Ekranem na którym wyświetlano obraz była jedna ściana pomieszczenia (o krótszym boku). Jej 

powierzchnia została przygotowana poprzez wyrównanie oraz pokrycie farbą rozpraszającą w celu 

umożliwienia obserwacji wyświetlanego na niej obrazu bez refleksów świetlnych i odbić kierunkowych 

od innych elementów świecących w pomieszczeniu.  

 

e) Oprogramowanie symulatora 
Oprogramowanie do symulatora zostało stworzone przez firmę Freemind zgodnie z wytycznymi i 

sugestiami uczestników grantu. Stworzono podstawowe oprogramowanie do tworzenia wirtualnego 

miasta – trasy przejazdu. Widok na moduł tworzenia trasy przedstawiono na rysunku 4.9.  

 

 
 

Rys. 4.9 Okno modułu do tworzenia trasy przejazdu 

 

Umożliwia on  utworzenie trasy prostej, łuków, skrzyżowań typu T oraz pełnych w warunkach zwartej 

zabudowy, oraz terenów o zabudowie rzadszej. Ponadto ustawiania przeszkód na drodze, znaków 

ograniczenia prędkości, oraz niewidocznych dla kierowcy znaczników rozpoczęcia świecenia reklamy 

oraz jej treści i pośrednio jasności. Ważnym elementem są także inni uczestnicy ruchu oraz piesi których 

lokalizacja i kierunek poruszania się jest także programowalny. W przypadku pojazdów stworzono 

możliwość określenia miejsca rozpoczęcia hamowania w celu uzyskania pożądanej reakcji kierowcy. Na 

rysunku 4.10 przedstawiono występujące elementy infrastruktury miejskiej.  
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a) 

 
b) 

 
c) 

   
 

4.10 Wygląd przykładowych elementów odwzorowanych w symulacji 

a) skrzyżowania typu T b) skrzyżowania typu pełnego c) przeszkody 

 

Dane uzyskane z przejazdu każdego badanego zapisywane są automatycznie do pliku tekstowego. 

Zawiera on dane dotyczące daty badania, nazwy pliku trasy, nazwy ustawień, nazwy obserwatora, opisu 

trasy, czasu wystąpienia zdarzenia z dokładnością 1ms - kolumna pierwsza w tabeli 4.2 i  rodzaju 

zdarzenia druga kolumna w tabeli. Analiza tak dużej ilości danych wymagała stworzenia autorskiego 

oprogramowania które łączyło bodziec występujący na drodze z reakcją kierowcy określając jednocześnie 

różnicę czasu ich wystąpienia. 
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Tabela 4.2 Przykładowe dane uzyskane z przejazdu trasy testowej 

5/29/2013 2:26:43 PM 

Nazwa pliku z wynikami:   O29_trasa 1 

Nazwa pliku trasy:        Trasa 1 

Nazwa ustawień:           1_5cd_m2 

Nazwa obserwatora:        29 

Opis trasy:               trasa 1 

  

0:05:376 Hamowanie przekroczyło próg 

0:18:209      Znak ograniczenie prędkości 

0:23:941      Skręcenie kierownicy przekroczyło próg 

0:26:075      Przeszkoda Pies w miejscu 

0:28:709 Hamowanie przekroczyło próg 

0:29:759 Znak końca ograniczenia prędkości 

0:30:742 Przeszkoda Piłka na ziemi 

0:31:123 Hamowanie przekroczyło próg 

 

f) Stanowisko sterowania symulacją 
Sterowanie symulatorem wraz z generacją obrazu reklamy LED zrealizowano poprzez zastosowanie 

dwóch połączonych ze sobą komputerów klasy PC. Komputer główny odpowiada za sterowanie 

symulacją, zbieraniem danych dotyczących czynności wykonywanych przez badanego (obrotu 

kierownicą, naciśnięcia pedału hamulca). Zastosowana karta graficzna z wieloma wyjściami generuje 

sygnał do dwóch rzutników oraz ekranu monitora. Komputer dodatkowy odpowiedzialny jest za 

przekazywanie sygnału mówiącego o obrazie jaki ma być wyświetlony przez reklamę LED. Moment 

rozpoczęcia wyświetlania tego obrazu (rozpoczęcie rozwijania się obrazu) jest wyzwalany poprzez sygnał 

generowany przez komputer główny i przekazywany kablem LAN.  

Komunikacja pomiędzy prowadzącym badanie a badanym prowadzona jest poprzez interkom 

zamontowany w kabinie pojazdu oraz przy stanowisku sterowania symulacją. 
 

g) Zastępcze źródło olśnienia 
W celu odwzorowania olśnienia przeszkadzającego kierowcy, wynikającego ze światła docierającego 

od opraw oświetlenia drogowego zamontowano na przedniej szybkie pojazdu diodę 
elektroluminescencyjną o barwie ciepło białej. Światło przez nią emitowane wywołuje u kierującego 

wrażenia zbliżone do występujących przy oświetleniu drogowym o przyroście wartości kontrastu 

progowego TI na poziomie 15 %. Na rysunku 4.11 przedstawiono fotografię zastosowanego źródła 

olśnienia.  
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Rys. 4.11 Źródło olśnienia 

 

h) Oświetlenie ścian bocznych pomieszczenia 
Dynamiczne oświetlenie boczne  zrealizowane zostało poprzez zamontowanie płyt mlecznych 

podświetlanych programowalnymi paskami LED (RGB). Takie rozwiązanie pozwoliło na uzyskanie 

jednolicie podświetlonej powierzchni której jasność cyklicznie się zmieniała imitując przejeżdżanie obok 

jasnych i ciemnych elewacji. Prędkość zmian dzięki zastosowanemu oprogramowaniu była uzależniona 

od prędkości pojazdu. W celu wyeliminowania wpływu świecących powierzchni bocznych 

pomieszczenia na obraz wyświetlany na ekranie konieczne było zastosowanie przesłon pokrytych czarną 
matową farbą których ustawienie zostało tak dobrane aby badany widział jak najmniejszą ich część. 
Sterowanie sekwencją pojawiających się jaśniejszych pasów dokonuje się w oprogramowaniu DockLight 

którego okno zostało przedstawione na rys 4.12 
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4.12 Okno dialogowe programu DockLight 
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5. Badania wydolności wzrokowej kierowców w warunkach 

laboratoryjnych 
 

 

5.2.5 Analiza statystyczna wyników badań kierowców (fragmenty zawierające wnioski) 
 

Przeprowadzone badania oraz analiza uzyskanych wyników wykazały negatywny wpływ 

wielkopowierzchniowych reklam elektronicznych na wydolność wzrokową obserwatorów, ocenianą 

na podstawie czasu reakcji obserwatorów na pojawienie się przeszkody na drodze w miejscu bez 
działającej na poboczu reklamy elektronicznej oraz przy jej obecności.  

 
Badania wykonane ponownie, na wybranej grupie obserwatorów, po dwumiesięcznej przerwie 

potwierdziły wpływ reklam elektronicznych na wydolność wzrokową obserwatorów. Podobnie jak w 

przypadku badań wykonanych za pierwszym razem tak i w badaniach powtórzonych uzyskano najniższe 

czasy reakcji na pojawienie się przeszkody na drodze w sytuacji, gdy nie działała reklama elektroniczna. 

Średni czas reakcji obserwatorów dla zerowej luminancji reklamy elektronicznej w przypadku obu badań 
był praktycznie taki sam. Świadczy to o tym, że czynniki związane z czasem przeprowadzania 

eksperymentu, np. samopoczucie, nie miały wpływu na wynik pomiaru. Na wynik pomiaru nie miała 

wpływu także umiejętność jazdy symulatorem. 

 

Wyniki obu pomiarów wykazały także dużą zbieżność pod względem procentowych różnic pomiędzy 

średnimi czasami reakcji badanych obserwatorów przy niedziałającej reklamie i średnimi czasami z 

wszystkich zastosowanych w eksperymencie poziomów luminancji reklamy elektronicznej. Różnice dla 

badań wykonywanych po raz pierwszy wyniosły 11 %, a po raz drugi 13 %. Analizując otrzymane wyniki 

można jednak zauważyć rozbieżności pomiędzy poszczególnymi wynikami dla obu eksperymentów. 

Największe, kilkunastoprocentowe różnice pomiędzy wynikami pomiarów, występują dla wyższych 

poziomów luminancji – 800 cd/m
2
 i 1600 cd/m

2
. Zdaniem autorów są to poziomy luminancji, przy 

których obserwatorzy posiadali niską wydolność wzrokową i na wynik pomiaru mogły mieć wpływ 

czynniki dodatkowe, takie jak: kolejność reklam o określonych luminancjach na trasie przejazdu, 

szybkość powiększania się reklamy w trakcie jazdy, liczba reklam mających zmylić czujność 
obserwatorów, kolejność przeszkód na trasie, rodzaj zadania wzrokowego postawionego przed 

obserwatorem (jak najszybsze reagowanie na pojawienie się przeszkody na drodze). Potwierdzenie 

hipotez postawionych przez autorów wymaga przeprowadzenia dodatkowych badań ukierunkowanych na 

ustalenie kryteriów badania wydolności wzrokowej kierowców w warunkach laboratoryjnych. 

 

Dokonując podziału osób badanych ze względu na wiek można stwierdzić, że największy negatywny 

wpływ luminancji reklamy elektronicznej na wydolność wzrokową wystąpił u osób powyżej 35 roku 

życia (grupa obserwatorów złożona z samych mężczyzn). Dla tych osób występowała największa różnica 

pomiędzy czasem reakcji na przeszkodę (najkrótszym dla zastosowanego kryterium wieku) przy 

wygaszonej reklamie, a uśrednionym czasem reakcji na pojawienie się przeszkody na drodze z 

wszystkich badanych poziomów luminancji reklam. Zdaniem autorów niższa wydolność wzrokowa 

obserwatorów powyżej 35 roku życia, przy zapalonych reklamach elektronicznych, spowodowana była 

zmianami fizjologicznymi w układzie optycznym oka (np. zmiany zachodzące w soczewce), a tym 

samym większą wrażliwością na olśnienie przeszkadzające. Podobne wnioski można sformułować 
dokonując podziału obserwatorów pod względem czasu posiadania prawa jazdy, ponieważ osoby 

posiadające prawo jazdy powyżej 20 lat są jednocześnie grupą wiekową powyżej 35 roku życia. Pozostałe 

osoby z racji wieku nie mogą posiadać prawa jazdy dłużej niż kilka lat, dlatego też krzywa obrazująca 

zależność czasu reakcji od luminancji reklamy dla osób posiadających prawo jazdy od 2 do 10 lat jest 

prawie krzywą wypadkową dla osób z przedziałów wiekowych poniżej 25 lat i 25 – 35 lat. 

 

 Dokonując selekcji wyników ze względu na płeć osób badanych można stwierdzić, że luminancja 

reklamy elektronicznej miała większy negatywny wpływ na wydolność wzrokową kobiet, aniżeli badanej 

grupy mężczyzn. Kobiety uczestniczące w eksperymencie miały w każdym przypadku dłuższy średni 

czas reakcji na zaistniałe zdarzenie drogowe. Świadczyć to może o tym, że mężczyźni wykazywali w 

trakcie jazdy większą koncentrację uwagi na wykonywanym zadaniu wzrokowym.  

 



 17 

 Stosując podział wyników pomiarów ze względu na deklarowane umiejętności jazdy samochodem 

zauważono, że najmniejszy wpływ luminancji reklamy elektronicznej na wydolność wzrokową występuje 

u osób o bardzo dobrych umiejętnościach. Osoby deklarujące bardzo dobre umiejętności posiadały 

najkrótszy średni czas reakcji prawie w każdym rozpatrywanym przypadku, a tym samym najlepszą 
wydolność wzrokową wśród badanych grup. Osoby o przeciętnych umiejętnościach najdłuższy średni 

czas reakcji – najgorszą wydolność wzrokową. Zdaniem autorów świadczy to o tym, że zbudowane 

stanowisko laboratoryjne bardzo dobrze odzwierciedlało warunki panujące w trakcie rzeczywistej jazdy 

samochodem, a doświadczenie nabyte w warunkach naturalnych zostało wykorzystane w trakcie badań 
laboratoryjnych.  

 

 Zastosowanie kryteriów podziału obserwatorów ze względu na częstość jeżdżenia samochodem, 

liczbę pokonywanych rocznie kilometrów, rodzaj tras i ich długość oraz częstość grania w gry symulujące 

jazdę samochodem nie pozwoliło na jednoznaczne określenie wpływu luminancji reklam elektronicznych 

na wydolność wzrokową osób badanych.  

 

5.2.6 Podsumowanie badań 
Ocena wpływu wielkopowierzchniowych reklam z diodami świecącymi na warunki widzenia 

kierowców w ruchu drogowym przeprowadzona została na podstawie analizy wpływu luminancji reklam 

elektronicznych na wydolność wzrokową kierowców. Badania wykonano w warunkach laboratoryjnych z 

zastosowaniem symulatora jazdy samochodem osobowym. Przeprowadzenie badań w warunkach 

laboratoryjnych umożliwiło wyznaczenie czasów reakcji osób badanych na zasymulowane zdarzenie 

drogowe w dokładnie tych samych warunkach panujących w otoczeniu i według tego samego scenariusza 

badań. Wykonanie badań w laboratorium pozwoliło na wyeliminowanie wpływu wielu czynników 

dodatkowych mogących mieć wpływ na ostateczny wynik badań, a występujących w rzeczywistych 

warunkach drogowych np. nieprzewidywalne zachowanie innych uczestników ruchu drogowego, różne 

natężenie ruchu pojazdów, warunki atmosferyczne. Zastosowanie w badaniach symulatora jazdy 

samochodem pozwoliło na uzyskanie efektu jazdy kierowcy po ulicach miasta. Poprzez zastosowanie w 

badaniach nagłego wtargnięcia przeszkody na jezdnię możliwe także było zbadanie rzeczywistego czasu 

reakcji kierowcy na pojawienie się przeszkody na drodze. Przez zastosowanie takiego rozwiązania 

wyeliminowano czas związany z podejmowaniem decyzji o wykonaniu jakiegokolwiek manewru. W 

warunkach rzeczywistych stworzenie takiej sytuacji byłoby niemożliwe. 

Podstawową jednak wadą badań laboratoryjnych jest przeprowadzanie pomiarów w warunkach 

odbiegających od rzeczywistości zarówno pod względem doznań związanych z prowadzeniem 

samochodu, jak i pod względem wykonywanego zadania wzrokowego. W trakcie wykonywania badań 
obserwatorzy bardzo często swoją uwagę poświęcali na wypatrywanie przeszkody na drodze. W sytuacji, 

gdy nie było w otoczeniu drogi czynników zakłócających jej obserwację – przeszkody pojawiające się na 

drodze przy zerowej luminancji powierzchni reklamy elektronicznej - uzyskano prawie takie same 

średnie czasy reakcji na pojawienie się przeszkody. W przypadku, gdy przeszkoda miała pojawić się na 

drodze, w miejscu, gdzie na poboczu działała reklama elektroniczna, to na wynik indywidualnego czasu 

reakcji obserwatora mógł mieć duży wpływ efekt przewidywania pojawienia się przeszkody na drodze 

przy pojawieniu się obrazu na ekranie reklamy elektronicznej.  

Podsumowując, mimo pewnych ograniczeń związanych z wykonywaniem badań w laboratorium, 

wyniki pomiarów pozwalają udowodnić negatywny wpływ wielkopowierzchniowych reklam z diodami 

świecącymi na warunki widzenia kierowców w ruchu drogowym. 
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6 Wytyczne dla eksploatacji wielkopowierzchniowych reklam 

elektronicznych 
 

6.1 Wprowadzenie 
 

Badania laboratoryjne wykonane w ramach projektu koncentrowały się na znalezieniu dopuszczalnej 

wartości luminancji powierzchni elektronicznej reklamy, która nie będzie powodowała pogorszenia 

warunków widzenia kierowców w ruchu drogowym. Propozycje wymagań związanych z luminancją 
reklam zostaną przedstawione na podstawie wyników badań wykonanych przez zespół autorów projektu. 

Propozycje pozostałych wymagań zostaną przedstawione na podstawie analizy literatury przedmiotu. 

Wyniki badań dotyczą ruchu drogowego w zabudowie miejskiej i dla takich warunków zostaną 
przedstawione propozycje wymagań.  

Przeprowadzone przez autorów badania laboratoryjne, terenowe oraz literaturowe potwierdzają 
konieczność ustalenia i wprowadzenia jednoznacznych wymagań i ograniczeń w odniesieniu do tego typu 

reklam. Wymagania, które autorzy proponują wprowadzić zostaną opisane w kolejnych punktach 

niniejszego rozdziału. 

 

6.2 Wytyczne wynikające z realizacji badań laboratoryjnych 
 

Jak wykazano w przeprowadzonych badaniach laboratoryjnych luminancja powierzchni reklam 

elektronicznych jest istotnym czynnikiem wpływającym na wydolność wzrokową kierowców. W 

literaturze opisywane jest zjawisko polegające na przyciąganiu uwagi kierowców przez jaskrawo 

świecące reklamy (efekt ćmy, efekt Zeigarnika). Zjawisko to powoduje odwracanie uwagi kierowców od 

podstawowego ich zadania związanego z prowadzeniem pojazdu. Ponadto luminancja reklamy, która 

zazwyczaj w nocy jest znacznie większa od luminancji otoczenia występującego w polu widzenia 

powoduje zmniejszenie adaptacji kierowców do ciemności. Wtedy może wystąpić upośledzenie zdolności 

widzenia obiektów znajdujących się w polu widzenia, w tym innych pojazdów oraz pieszych.  

Reklamy obserwowane w ciągu dnia wydają się mniej jaskrawe niż obserwowane w nocy. Wynika to 

z faktu, że jaskrawość jest subiektywnym wrażeniem, które zmienia się m.in. wraz ze zmianą stopnia 

adaptacji obserwatora do danych warunków oświetlenia. Luminancja jest wielkością fizyczną wyrażającą 
intensywność świecenia powierzchni. Z tego względu wymagania dotyczące luminancji reklam powinny 

być opracowane osobno dla reklam obserwowanych w ciągu dnia i osobno obserwowanych w nocy. 

Jednocześnie zwracając uwagę na znacznie mniejsze luminancje występujące w nocy w polu widzenia 

kierowców, to istotniejsze będzie zmniejszenie luminancji reklam właśnie w nocy. 

Przedstawiane w literaturze dopuszczalne wartości luminancji reklam w nocy mieszczą się w zakresie 

od około 300 cd/m
2
 do 500 cd/m

2
, a ciągu dnia od 2500 cd/m

2
 do 7000 cd/m

2
. Biorąc pod uwagę wyniki 

badań laboratoryjnych autorzy uważają, że maksymalna luminancja powierzchni reklamy w nocy (po 
zachodzie słońca) nie powinna przekraczać wartości 400 cd/m2

. Propozycja takiej wartości luminancji 

powierzchni reklam wynika z wniosków przeprowadzonych po analizie wyników badań laboratoryjnych. 

W ramach tych badań określono na podstawie czasów reakcji kierowców ich wydolność wzrokową w 

warunkach jazdy miejskiej. W trakcie przejazdu zaplanowaną trasą kierowcy mieli na swojej drodze 

przeszkody, przed którymi mieli zahamować lub je ominąć. Na trasie przejazdu kierowca mijał reklamy o 

luminancji 200 cd/m
2
, 400 cd/m

2
, 800 cd/m

2
 i 1600 cd/m

2
. Przeszkody pojawiały się na drodze w 

sytuacjach, w których w polu widzenia kierowcy występuje reklama oraz wtedy kiedy reklamy w polu 

widzenia nie ma. Wydolność wzrokowa malała w sytuacji, w której w polu widzenia kierowcy pojawiała 

się reklama. Ponadto zwiększenie luminancji powierzchni reklamy powodowało zmniejszenie wydolności 

wzrokowej. Zaobserwowano, że średnie czasy reakcji przy obecności reklam o luminancjach 200 cd/m
2
 

oraz 400 cd/m
2

 są zbliżone, natomiast przy zwiększeniu luminancji do wartości 800 cd/m
2
 następowało 

również zauważalne zwiększenie czasu reakcji kierowców. Analizując wyniki badań należy stwierdzić, 

że zwieszenie luminancji reklamy w warunkach widzenia nocnego powyżej wartości 400 cd/m2 
powoduje zmniejszenie wydolności wzrokowej kierowców. Na tej podstawie autorzy projektu 

rekomendują wprowadzenie wymagania polegającego na ograniczeniu średniej luminancji powierzchni 

reklamy do wartości 400 cd/m
2
. Ponieważ na powierzchni reklamy mogą być wyświetlane obrazy o 

różnym rozkładzie luminancji to powyższe zalecenie należy zrealizować w taki sposób aby luminancja 
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najjaśniejszego obrazu, który można uzyskać na powierzchni reklamy (tzw. stan wysoki, ang. high state) 

była ograniczona do maksymalnej wartości 400 cd/m
2
. 

Przy braku możliwości regulacji jasności reklamy w ciągu dnia przy zmieniających się warunkach 

atmosferycznych autorzy proponują aby ograniczyć maksymalną luminancję powierzchni reklamy w 
ciągu dnia do wartości 5000 cd/m2

. Każda reklama powinna być wyposażona w czujnik wymuszający 

jej przyciemnienie w nocy. Czujnik powinien zadziałać, gdy poziome natężenie oświetlenia pochodzące 

od nieosłoniętej części nieboskłonu spadnie poniżej poziomu 50 lx. Wartość zalecanego natężenia 

oświetlenia wynika z wymagań normatywnych [34] przyjmowanych dla oświetlenia stref konfliktowych 

na drodze. Czujnik nie może być́ oświetlony światłem sztucznym np. nie może znajdować się w pobliżu 

opraw oświetlenia drogowego. 

 

6.3 Wytyczne wynikające z przeglądu literatury 
 

Na podstawie analizy literatury dotyczącej zagadnienia wpływu reklam elektronicznych na 

bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz na podstawie przeglądu wymagań przyjętych przez administrację 
w niektórych państwach autorzy badan proponują wprowadzenie wymagań w odniesieniu do 

wielkopowierzchniowych reklam z diodami świecącymi. 

W wielu publikacjach podkreśla się, że reklamy elektroniczne rozpraszają uwagę kierowców 

stajać się̨ potencjalnym źródłem zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nie powinny być 
lokalizowane bezpośrednio na skrzyżowaniach, rozjazdach dróg oraz w miejscu wymagającym 

zachowania szczególnej uwagi przez kierowców (np. przy przejściach dla pieszych). Przedstawiane w 

literaturze minimalne odległości reklamy od skrzyżowania w obrębie miast wynoszą od ok. 10 metrów do 

ok. 50 metrów. Autorzy opracowania uważają, że zalecana minimalna odległość najbliższego boku 

reklamy (najbliższej krawędzi) od krawędzi jezdni powinna, dla danej kategorii drogi, być zgodna z 

Ustawa o drogach publicznych [43]. W tabeli 6.1. przedstawiono minimalne odległości obiektów 

budowlanych od zewnętrznej krawędzi jezdni dla dróg o różnych kategoriach. Ustawienie powierzchni 

reklamy powinno być takie, aby w jak najmniejszym stopniu wpływało negatywnie na proces widzenia 

kierowców. Powierzchnia reklamy powinna być usytuowana względem krawędzi jezdni w zakresie katów 

90°÷180
0
 (w stosunku do krawędzi jezdni) oraz kierunki świecenia powinny być przeciwne do miejsca o 

podwyższonym ryzyku kolizji (wypadku) np. przeciwne do skrzyżowania, ronda.  
 
Tabela 6.1. Minimalne odległości obiektów budowlanych od zewnętrznej krawędzi jezdni dla dróg 

różnych kategoriach [43]  

 

L.p. Kategoria drogi W terenie zabudowanym Poza terenem zabudowanym 

1 Droga krajowa 10  m 25 m 

2 Droga wojewódzka 8  m 20 m 

3 Droga powiatowa 8  m 20 m 

4 Droga gminna 6  m 15 m 

 
W literaturze przedmiotu jednoznacznie przyjmuje się̨ zakaz wyświetlania ruchomych obrazów, 

dlatego też autorzy opracowania zalecają wprowadzenie takiego zakazu w odniesieniu do animacji i 

wideo.  

Wiele z przyjętych rozwiązań zakłada możliwość corocznej analizy wpływu reklamy elektronicznej na 

bezpieczeństwo ruchu w danej lokalizacji. Spowodowane jest to również tym, że w międzyczasie mogą 
zostać przyjęte nowe wymagania, co wymusi zmianę warunków wydawania pozwoleń. Postuluje się aby 

właściciel otrzymywał pozwolenie na jeden rok użytkowania reklamy z diodami świecącymi i odnawiał 

je po każdym roku eksploatacji. 

Przedstawiane w literaturze minimalne czasy wyświetlania jednego obrazu reklamy instalowanej przy 

drodze wynoszą od ok. 6 sekund do 60 sekund. Jednak w przypadku reklam instalowanych w centrach 

miast czas przeznaczony na przeczytanie reklamy powinien być związany ze średnim czasem cyklu 

zmiany sygnalizacji świetlnej. Zaleca się aby minimalny czas wyświetlania reklamy wynosił tyle co 

średni czas cyklu zmiany sygnalizacji świetlnej, ale nie mniej niż 10 sekund. 

W literaturze przedmiotu jednoznacznie przyjmuje się zakaz stosowania efektów wizualnych 

pomiędzy wyświetlanymi obrazami reklam. Wyświetlanie kolejnych obrazów reklam powinno 
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następować bez żadnej zwłoki. Zabronione jest przyciemnianie, rozjaśniania, przenikanie oraz inne efekty 

wizualne. 

Autorzy wielu publikacji są zgodni, że nie powinno się umieszczać na reklamach adresów 

internetowych, numerów telefonów i instrukcji do wysyłania sms-ów. Informacje tej treści wymuszają 
szczególnego zaangażowania kierowcy w zapamiętanie (zapisanie) przeczytanej informacji powodując w 

ten sposób rozproszenie uwagi. 

 

6.4 Zestawienie wymagań 
 

Zestawienie, proponowanych przez autorów niniejszego opracowania, zaleceń dotyczących 

wielkopowierzchniowych reklam z diodami świecącymi przedstawiono w tabeli 6.2. 

 

Tabela 6.2. Zestawienie zaleceń dotyczących wielkopowierzchniowych reklam z diodami świecącymi 

 
Lp Nazwa Zalecenie 

1 
Maksymalna luminancja 

powierzchni reklamy 

W nocy 400 cd/m
2
 

W ciągu dnia 5000 cd/m
2
 

2 Lokalizacja reklamy 

W zakresie kątów 90 180 w stosunku do krawędzi jezdni. 

Dozwolone kierunki świecenia przeciwne do miejsca o 

podwyższonym ryzyku kolizji (wypadku). 

Poza skrzyżowaniami. 

3 
Wyświetlanie ruchomych 

obrazów  
Zabronione 

4 Wydawanie zezwoleń  Czasowo na jeden rok 

5 
Minimalny czas wyświetlania 

reklamy  
10 sekund 

6 

Efekty wizualne oraz przerwa 

pomiędzy kolejno 

wyświetlanymi obrazami 

Zabronione 

7 
Rodzaj wyświetlanych 

informacji  
Zabronione adresy internetowe, numery telefonów, sms 
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8. Podsumowanie 
 

Celem realizowanego projektu badawczego było zbadanie wpływu wielkopowierzchniowych reklam z 

diodami świecącymi na warunki widzenia kierowców. Istotą projektu było wykonanie pomiarów 

terenowych i laboratoryjnych oraz przeprowadzenie badań subiektywnych na wybranej grupie 

obserwatorów. 

Autorzy projektu przeprowadzili rozpoznanie literatury dotyczącej problematyki wpływu 

wielkopowierzchniowych reklam elektronicznych na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Na podstawie 

analizy literatury wyodrębniono najbardziej istotne czynniki pochodzące od reklam, które negatywnie 

wpływają na wydolność wzrokową kierowców. Jednocześnie zebrano i opisano wymagania przyjęte 

przez administrację w niektórych państwach i na tej podstawie zaproponowano wprowadzenie 

stosownych wymagań w odniesieniu do wielkopowierzchniowych reklam z diodami świecącymi. W 

literaturze polskiej jedyne publikacje związane z prezentowaną tematyką pochodzą od członków zespołu 

realizującego niniejszy projekt. Wykorzystano doświadczenia oraz wyniki badań uzyskane w trakcie 

realizacji grantu dla Miasta Poznania. W szczególności przeprowadzenie przeglądu istniejących na 

terenie miasta Poznania reklam wielkopowierzchniowych z diodami świecącymi pozwoliło na 

wyodrębnienie grup reklam o własnościach reprezentatywnych (typowych) dla pozostałych. Pomiary 

terenowe parametrów fotometrycznych i geometrycznych wybranych reklam o typowych dla pozostałych 

występujących na terenie miasta właściwościach umożliwiły określenie podstawowych cech reklam. 

Stwierdzono, że średnia wartość luminancji powierzchni reklam czterokrotnie przewyższała wartości 

zalecane w literaturze, a prawie wszystkie badane reklamy charakteryzowały się bardzo dużą zmiennością 
prezentowanych treści (obraz wideo, nagle pojawiające się napisy). Tak duże zmiany luminancji, 

występujące w polu widzenia, szczególnie w nocy przy niskich luminancjach adaptacyjnych, stanowią 
potencjalne źródło olśnienia kierowców i powodują zagrożenie dla ruchu drogowego. 

Jednym z elementów jakie początkowo zamierzano zbadać był wpływ położenia i wielkości reklamy 

na warunki widzenia kierowców. Parametrem, który pozwala uwzględnić zarówno położenie, wielkość i 
luminancję reklamy jest natężenie oświetlenia mierzone na powierzchni oka. Analizując sytuacje, jakie 

spotykają kierowców w ruchu miejskim stwierdzono, że podczas jazdy zarówno wielkość jak i położenie 

reklamy względem kierowcy zmieniają się bardzo dynamicznie. Z tego względu postanowiono odtworzyć 
w badaniach subiektywnych warunki widzenia, które można określić jako gorsze od przeciętnych. 

Umieszczona na stanowisku badawczym reklama elektroniczna odpowiada dużej reklamie znajdującej się 
stosunkowo blisko głównego kierunku obserwacji. 

 

Podstawowy cel projektu został zrealizowany w oparciu o wyniki badań przeprowadzonych na 

symulatorze jazdy. Symulator, zbudowany na potrzeby projektu, składa się z dwóch projektorów 

odtwarzających na ekranie obraz ulicy wraz z zabudową miejską, kabiny samochodu małolitrażowego, 

którą wyposażono w układ sterowania (koło kierownicy, pedały, drążek zmiany biegów). Układ 

sterowania powiązany jest za pośrednictwem komputera z programem, który umożliwia edycję trasy 

przejazdu. Program umożliwia zbudowanie trasy z elementów odzwierciedlających drogę w zabudowie 

miejskiej (ulica, chodnik, skrzyżowanie, zakręt, sygnalizacja świetlna, znaki drogowe, budynki, inni 

uczestnicy ruchu). Istotnym elementem budowy stanowiska była kalibracja wyświetlanego obrazu do 

wartości luminancji spotykanych w typowych sytuacjach na drodze. Na potrzeby kalibracji wykonano 

pomiary terenowe rozkładów luminancji na drodze i w jej otoczeniu dla kilku lokalizacji na terenie miasta 

Poznania oraz Wrocławia. Na podstawie rozkładów luminancji wyznaczonych w warunkach terenowych 

możliwe było odtworzenie na stanowisku laboratoryjnym wartości średnich luminancji określonych 

powierzchni w wyświetlanej scenie drogowej (luminancja jezdni, chodnika, budynków, świecących 

okien, witryn sklepowych, słupów oświetleniowych, pasów znajdujących się na jezdni, otoczenia drogi 

bez zabudowań, nieboskłonu). Obraz drogi został skalibrowany tak, aby pod względem parametrów 

oświetleniowych realizować klasę oświetlenia ME3a. Kalibracja symulatora drogi pod względem 

odtwarzanych luminancji w polu widzenia obserwatora przeprowadzona była poprzez zmianę, w menu 

ustawień programu, współczynników mających wpływ na luminancję określonych elementów symulatora 

drogi. Jednocześnie wykonywano pomiary rozkładów luminancji wyświetlanego przez rzutniki obrazu. 

Układ symulatora uzupełniono o dynamiczne oświetlenie ścian bocznych pomieszczenia, tak aby 

uwzględnić zmieniające się w czasie jazdy obrazy obserwowane przez kierowcę w widzeniu 

peryferyjnym. 

Kolejnym elementem wyposażenia symulatora była reklama elektroniczna ustawiona tak aby 

znajdowała się w polu widzenia kierowcy. Na powierzchni reklamy wyświetlano obrazy o ustalonych, 
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średnich wartościach luminancji. Obraz na reklamie pojawiał się w określonych miejscach przejazdu 

trasy testowej. Wymagało to powiązania sterowania wyświetlanego na reklamie obrazu z programem 

realizującym symulacje jazdy. 

Kalibracja właściwości jezdnych symulatora samochodu osobowego przeprowadzona została na 

podstawie uśrednionych danych katalogowych popularnych małolitrażowych samochodów osobowych 

jeżdżących po polskich drogach, a następnie skorygowana w oparciu o subiektywne odczucia 

obserwatorów testujących stanowisko symulatora. Przy wykonywaniu kalibracji uwzględniono drogę 
hamowania, promień skrętu, przyspieszenie, opór silnika oraz prędkość wskazywaną przez 

prędkościomierz. Zasymulowano odgłosy pracy silnika, które zmieniały się wraz ze zmianą obrotów.  

Badania subiektywne rozpoczęto od badań pilotażowych, na wybranej grupie siedmiu obserwatorów. 

W wyniku analizy uzyskanych pomiarów zmieniono m.in. rodzaj wyświetlanych przeszkód, wysokość 
horyzontu na wyświetlanym obrazie, rozkład luminancji na budynkach, przebieg i liczbę tras przejazdu. 

Wprowadzono ruchu obrazu przy hamowaniu i ruszaniu oraz przechylaniu się na zakrętach, uzyskując w 

ten sposób symulację efektu przechylania się samochodu. Poszerzono kąt obserwacji obrazu drogi 

wprowadzając drugi projektor. Wewnątrz kabiny pojazdu umieszczono diodę świecącą w kierunku 

kierowcy, która odtwarza  olśnienie przeszkadzające pochodzące od opraw oświetleniowych. 

Wprowadzenie tych oraz szeregu innych zmian pozwoliło na ostateczne ustalenie sposobu 

przeprowadzania badań subiektywnych. 

Podstawowym celem eksperymentu była rejestracja czasów reakcji obserwatorów na pojawiające się 
na drodze przeszkody. W trakcie przejazdu zaplanowaną trasą przed kierowcami pojawiały się 
przeszkody, przed którymi mieli zahamować lub je ominąć. Na trasie przejazdu kierowca mijał reklamy o 

luminancji 200 cd/m
2
, 400 cd/m

2
, 800 cd/m

2
 i 1600 cd/m

2
. Przeszkody pojawiały się na drodze w 

sytuacjach, w których w polu widzenia kierowcy występowała reklama oraz wtedy kiedy reklamy w polu 

widzenia nie było. Eksperyment został przeprowadzony na grupie 46 osób różniących się wiekiem, płcią i 
doświadczeniem związanym z kierowaniem samochodem. Przeprowadzono analizę statystyczną 
otrzymanych wyników. Obliczono średnie, maksymalne i minimalne czasy reakcji uzyskiwane przez 

obserwatorów. W szczególności wyznaczono średnie czasy reakcji dla zdarzeń, przy których pojawiał się 
obraz o danej wartości luminancji na powierzchni reklamy. Wzrost luminancji od 0 cd/m

2
 do 800 cd/m

2
 

powoduje wzrost średniego czasu reakcji obserwatorów na zaistniałe zdarzenie drogowe, a tym samym 

obniżenie wydolności wzrokowej. Zaobserwowano, że średnie czasy reakcji przy obecności reklam o 

luminancjach 200 cd/m
2
 oraz 400 cd/m

2
 są zbliżone, natomiast przy zwiększeniu luminancji do wartości 

800 cd/m
2
 następowało również zauważalne zwiększenie czasu reakcji kierowców. Zastosowane kryteria 

podziału obserwatorów umożliwiły przeprowadzenie analizy wpływu różnych czynników na wyniki 

badań. Dokonując podziału osób badanych ze względu na wiek można stwierdzić, że największy 

negatywny wpływ luminancji reklamy na wydolność wzrokową wystąpił u osób powyżej 35 roku. Dla 

tych osób występowała największa różnica pomiędzy czasem reakcji na przeszkodę (najkrótszym dla 

zastosowanego kryterium wieku) przy wygaszonej reklamie, a uśrednionymi czasem reakcji na 

pojawienie się przeszkody na drodze dla wszystkich badanych poziomów luminancji reklam. 

Wykonanie badań w laboratorium pozwoliło na wyeliminowanie wpływu wielu czynników 

dodatkowych, występujących w rzeczywistych warunkach drogowych, mogących mieć wpływ na 

ostateczny wynik badań. Zastosowanie w badaniach przeszkody, która nagle pojawia się na jezdni 

pozwoliło na jednoznaczną rejestrację czasu reakcji i wyeliminowało czas związany z podejmowaniem 

decyzji o wykonaniu jakiegokolwiek manewru. W warunkach rzeczywistych stworzenie takiej sytuacji 

byłoby niemożliwe. Jednak należy również zauważyć, że badania wykonane w sztucznych, 

laboratoryjnych warunkach powodują wystąpienie odbiegających od normalnych odczuć związanych z 

prowadzeniem pojazdu. Nie są również zapewnione wszystkie spotykane w trakcie rzeczywistego 

prowadzenia samochodu doznania związane z wykonywaniem zadania wzrokowego. 

Pomimo pewnych ograniczeń związanych z wykonywaniem pomiarów w laboratorium, przeważają 
zalety tego rozwiązania. Badania przeprowadzone w ramach niniejszego projektu są pionierskie. Autorom 

nie są znane przykłady podobnych badań wykonywanych w innych ośrodkach naukowych w Polsce czy 

na świecie. Wyniki badań pozwalają stwierdzić negatywny wpływ wielkopowierzchniowych reklam z 

diodami świecącymi na warunki widzenia kierowców w ruchu drogowym. 

 Przeprowadzone przez autorów badania laboratoryjne, terenowe oraz rozpoznanie literatury 

potwierdzają konieczność ustalenia i wprowadzenia jednoznacznych wymagań i ograniczeń w 

odniesieniu do wielkopowierzchniowych reklam z diodami świecącymi. W rozdziale szóstym 

zaproponowano przyjęcie zestawu wymagań. Jako najważniejsze zalecenie, wynikające bezpośrednio z 

wykonanych pomiarów laboratoryjnych autorzy projektu proponują ograniczenie luminancji powierzchni 
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reklamy w nocy do poziomu nie większego niż 400 cd/m
2
. Pozostałe, przedstawione w rozdziale szóstym 

wymagania pochodzą z rozpoznania literatury przedmiotu. 
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Załącznik nr 1 - Słownik pojęć 
 
Reklama – w zależności od kontekstu pod pojęciem reklama rozumiemy urządzenie wykonane w celu 

prezentacji treści reklamowych składających się z napisów, znaków i obrazów. Jednak w pewnych 

sytuacjach pojęcie to stosowano także do opisu samych treści reklamowych przedstawianych na danym 

urządzeniu (np. reklama telewizyjna, reklama produktu, reklama wideo). W całym opracowaniu pojęcie 

reklama odnosi się do reklamy zewnętrznej (instalowanej przy drogach, na budynkach). 

 

Reklama elektroniczna (reklama z diodami świecącymi, reklama LED) – urządzenie przeznaczone do 

wyświetlania obrazów reklamowych zbudowane z zastosowaniem diod świecących (LED). 

 

Reklama tradycyjna – urządzenie przeznaczone do prezentacji treści reklamowych w postaci 

wielkoformatowych plakatów. 

 

Reklama oświetlana - urządzenie przeznaczone do prezentacji treści reklamowych w postaci 

wielkoformatowych plakatów, które są oświetlane (zazwyczaj tylko po zapadnięciu zmroku) za pomocą 
zamontowanych na zewnątrz konstrukcji opraw oświetleniowych lub do reklam, w których oprawy 

oświetleniowa są zainstalowane wewnątrz urządzenia, a plakat reklamowy jest przeświecany 

(podświetlany). 

 

Reklama z animacją – przedstawianie treści reklamowych w postaci ruchomych obrazów lub napisów. 

 

Reklama wideo (obraz wideo) - przedstawianie treści reklamowych będących odtworzeniem 

zarejestrowanych (lub stworzonych komputerowo) sekwencji ruchomych obrazów najczęściej 

przedstawiających (lub imitujących) rzeczywiste sytuacje i obiekty. 

 

Dioda świecąca, dioda elektroluminescencyjna, LED – element półprzewodnikowy zawierający złącze 

p-n, emitujący promieniowanie optyczne (w odniesieniu do reklam promieniowanie widzialne) po 

wzbudzeniu złącza prądem elektrycznym. 

 

2R1G1B – technologia wyświetlania obrazu na reklamie z diodami świecącymi, w której pojedynczy 

piksel utworzony jest z czterech diod elektroluminescencyjnych (dwie czerwone, jedna zielona, jedna 

niebieska).  

 

Jaskrawość – subiektywne odczucie obserwatora polegające na tym, że obserwowana powierzchnia 

wydaje się jaśniejsza lub ciemniejsza. Odczucie to może się zmieniać w zależności od panujących 

warunków oświetleniowych (adaptacja obserwatora). Dla przykładu światła mijania samochodów wydają 
się mniej jaskrawe w ciągu dnia, a bardziej jaskrawe w nocy, pomimo ze nie zmieniła się intensywność 
ich świecenia. Taką samą sytuację można odnieść do reklam elektronicznych. Reklamy obserwowane w 

ciągu dnia wydają się mniej jaskrawe niż obserwowane w nocy. 

 

Luminancja – obiektywne wyrażenie za pomocą wielkości fizycznej intensywności świecenia 

powierzchni. Jednostką luminancji są kandele przypadające na metr kwadratowy powierzchni (cd/m2). 

Luminancję można mierzyć za pomocą specjalistycznych przyrządów. Należy zaznaczyć, że luminancja 

nie opisuje jednoznacznie jaskrawości obiektu (czyli odczucia obserwatora), a jedynie właściwości 

fizyczne powierzchni wysyłającej lub odbijającej światło. 

 

Natężenie oświetlenia – miara strumienia świetlnego (potocznie ilości światła) padającego na daną 
powierzchnię odniesiona do wielkości tej powierzchni. Jednostką natężenia oświetlenia są luksy (lx). 

 

Olśnienie – to stan w procesie widzenia opisywany jako odczucie niewygody lub zmniejszenia zdolności 

widzenia. Olśnienie występuje na ogół wtedy, kiedy w polu widzenia znajduje się obiekt (lub obiekty) o 

zbyt dużej jaskrawości lub kiedy występują zbyt duże różnice w jaskrawości pomiędzy obserwowanymi 

obiektami (np. pomiędzy obserwowanym obiektem, a tłem). Opisywana sytuacja może wystąpić kiedy 

jaskrawa powierzchnia reklamy elektronicznej będzie obserwowana na ciemnym tle (obserwacja 

świecącej reklamy w nocy). 
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Wydolność wzrokowa – to wydolność systemu wzrokowego, mierzona na przykład szybkością i 

dokładnością wykonania pracy wzrokowej. 

 

Czas reakcji kierowcy – to zarejestrowany czas jaki upłynął od pojawienia się przeszkody na drodze do 

reakcji kierowcy na to zdarzenie. Reakcją kierowcy może być naciśnięcie pedału hamulca lub gwałtowny 

ruch kierownicą pozwalający na ominięcie przeszkody. 
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Załącznik nr 2 - Zestawienie zastosowanych oznaczeń 
 
Lśr – średnia luminancja reklamy elektronicznej wyznaczona w warunkach laboratoryjnych w [cd/m

2
] 

Lmaks – maksymalna luminancja reklamy elektronicznej wyznaczona w warunkach laboratoryjnych w 

[cd/m
2
] 

Lpśr – średnia luminancja powierzchni drogi lub jej bezpośredniego otoczenia mierzonej w warunkach 

rzeczywistych w [cd/m
2
], 

LR – średnia luminancja powierzchni reklamy elektronicznej będącej częścią stanowiska laboratoryjnego 

w [cd/m
2
] 

tprśr – średnie czasy reakcji poszczególnych obserwatorów na pojawienie się przeszkody na drodze w 

trakcie badań pilotażowych w [ms], 

Tprśr – uśrednione czasy reakcji dla wszystkich obserwatorów w zależności od rodzaju przeszkody 

pojawiającej się na drodze w trakcie badań pilotażowych w [ms], 

tp – średniego czasu przejazdu obserwatora trasą podstawową w trakcie badań pilotażowych w [s], 

tpśr – wartość uśredniona czasu reakcji dla rozpatrywanego zdarzenia drogowego ze średnich dla 

wszystkich obserwatorów w trakcie badań pilotażowych w [ms] 

tśr – wartość uśredniona czasu reakcji dla rozpatrywanego zdarzenia drogowego ze średnich dla 

wszystkich obserwatorów w [ms], 

t’śr – wartość uśredniona czasu reakcji dla rozpatrywanego zdarzenia drogowego ze średnich dla 12 

obserwatorów w trakcie badań powtórzonych po dwóch miesiącach w [ms], 

tmax – wartość maksymalna czasu reakcji dla rozpatrywanego zdarzenia drogowego dla wszystkich 

obserwatorów w [ms], 

tmin – wartość minimalna czasu reakcji dla rozpatrywanego zdarzenia drogowego dla wszystkich 

obserwatorów w [ms], 

Trśr  uśrednione czasy reakcji dla wszystkich obserwatorów w zależności od rodzaju przeszkody 

pojawiającej się na drodze w [ms], 

T – czas odczytywania informacji [s], 

t – czas wyświetlania reklamy [s], 

V.o.u. (visus oculi utriusque) – wynik badania ostrości widzenia przy patrzeniu obuocznym. 

σ – odchylenie standardowe dla badanej próbki w [ms], 

α poziom istotności [-], 

v – prędkość [m/s], 

d – odległość od reklamy [m], 

p – przedział ufności w [ms], 

P – poziom ufności w [%] 
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