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Abstract
In the paper the results of traffic flow modelling using the parameterized and not-parameterized microscopic
traffic flow model have been presented. The acceleration, speed and intensity of car exhaust emission have been
analysed. On the base on registered motion parameters the analysis of exhaust emission intensity has been performed
for a single lane road connecting two intersections. Dynamics characteristic of carbon monoxide, hydrocarbons and
nitrogen oxides were used for calculation of the exhaust emission from passenger vehicles with SI engine and the
catalytic converter. The traffic simulation was carried out for the road network in which traffic flow is determined by
different time of traffic light phases. The functions of the maximal acceleration of vehicles were applied in the
parameterized microscopic traffic flow model. These functions were calculated as dependent on angle of road slope
and the additional vehicle load using the model of vehicle dynamics. Simulations of traffic of the vehicles stream were
carried for the communication system, where the vehicle flow was determined time of duration’s individual phases of
traffic lights. In the traffic model of the stream the maximum acceleration of vehicles relative to slope angle of a street
and the surcharge of the vehicle, appointed with using of the model of dynamics traffic were taken into account.
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WPàYW PARAMETRYZACJI WàAĝCIWOĝCI DYNAMICZNYCH
POJAZDU W MIKROSKOPOWYM MODELU RUCHU
NA OBLICZENIOWĄ EMISJĉ ZANIECZYSZCZEē
Streszczenie
Modelowanie emisji substancji szkodliwych spalin z silników pojazdów w warunkach eksploatacji trakcyjnej
wymaga zastosowania modelu ruchu potoku pojazdów. Do identyfikacji i analizy procesów zachodzących w ukáadach
komunikacyjnych o skali przestrzennej kilku skrzyzowaĔ zazwyczaj stosowane są mikroskopowe modele ruchu. Modele
ruchu tego typu umoĪliwiają symulacjĊ potoku pojazdu, w trakcie której rozpatrywany jest ruch kaĪdego z pojazdów
z uwzglĊdnieniem jego wáaĞciwoĞci dynamicznych. Fakt ten ma zasadnicze znaczenie przy wyborze sposobu obliczania
i bilansowania emisji związków szkodliwych spalin. Znając chwilowe przyspieszenie i prĊdkoĞü pojazdu, obliczenia
dotyczące emisji moĪna wykonaü w oparciu o jedną z metod: Ğredniej emisji drogowej i natĊĪenia emisji. Przy
obliczaniu emisji tymi metodami decydującego znaczenia nabiera rodzaj uwzglĊdnionych w modelu ruchu parametrów
wpáywających na przyspieszenie i prĊdkoĞü pojazdów. W pracy przedstawiono wyniki modelowania ruchu potoku
pojazdów wedáug mikroskopowego modelu ruchu z pominiĊciem i uwzglĊdnieniem parametryzacji wáaĞciwoĞci
dynamicznych pojazdów. Dla wybranego pojedynczego pojazdu z potoku analizowano przyspieszenie i prĊdkoĞü oraz
obliczone natĊĪenie emisji. Na podstawie zarejestrowanych parametrów ruchu dokonano równieĪ analizy natĊĪenia
emisji wzdáuĪ odcika drogi áączącego dwa sąsiednie wĊzáy drogowe. Symulacje ruchu potoku pojazdów
przeprowadzano dla ukáadu komunikacyjnego, w którym przepáyw pojazdów byá zdeterminowany czasem trwania
poszczególnych faz sygnalizacji swietlnej. W modelu ruchu potoku uwzglĊdniono maksymalne przyspieszenie
pojazdów w zaleĪnoĞci od kąta nachylenia jezdni i dodatkowego obciąĪenia pojazdu, wyznaczone z wykorzystaniem
modelu dynamiki ruchu.
Sáowa kluczowe: ukáad komunikacyjny, ruchu potoku pojazdów, emisja, modelowanie
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1. WstĊp
Jedną z powszechnie stosowanych metod do oceny wpáywu motoryzacji na Ğrodowisko jest
bilansowanie emisji substancji szkodliwych spalin z silników pojazdów. Metoda ta znajduje
zastosowanie w ukáadach komunikacyjnych o skali przestrzennej dzielnicy, miasta, ale moĪe byü,
takĪe stosowana do analizy emisji w podukáadach sieci drogowej (np. pojedynczego pasa drogi
áączącej sąsiadujące skrzyĪowania). Bilansowanie emisji odbywa siĊ na podstawie zarejestrowanych
w rzeczywistych warunkach drogowych lub uzyskanych w wyniku modelowania parametrów
opisujących przepáyw potoku pojazdów. W obu wymienionych przypadkach istotna jest struktura
rodzajowa i wiekowa pojazdów oraz informacje o parametrach charakteryzujących ruch pojazdów.
Modele emisji, na podstawie których dokonuje siĊ bilansowania, formuáowane są w oparciu
o zarejestrowane dane pomiarowe emisji w zaleĪnoĞci od Ğredniej prĊdkoĞci pojazdu, bądĨ
w zaleĪnoĞci od chwilowej prĊdkoĞci i przyspieszenia, a niekiedy chwilowej prĊdkoĞci i innej
wielkoĞci charakteryzującej obciąĪenie jednostki napĊdowej. Oznacza to, Īe modelowanie emisji
odbywa siĊ po przyjĊciu jednej z metod opisującej zaleĪnoĞü emisji od wielkoĞci charakteryzujących
sposób eksploatacji. W praktyce najczĊĞciej stosowanymi metodami są: metoda Ğrednich emisji
drogowych lub metoda natĊĪenia emisji. Pierwsza z nich, bazuje na zaáoĪeniu, Īe iloĞü danej
substancji emitowanej w spalinach jest zaleĪna od warunków eksploatacji pojazdów
charakteryzowanych poprzez Ğrednią prĊdkoĞü. Z kolei, druga z metod, definiuje emisje skáadników
spalin poprzez natĊĪenie, które przyjmuje siĊ, Īe w pewnym okresie czasu jest staáe i jest zaleĪne od
chwilowych parametrów ruchu pojazdu lub innych parametrów opisujących stan obciąĪenia jednostki
napĊdowej. Metoda Ğrednich emisji drogowych znajduje zastosowanie w sieciach komunikacyjnych
o wiĊkszej skali przestrzennej, gdy nie są znane szczegóáowe informacje dotyczące parametrów ruchu
poszczególnych pojazdów. Natomiast, metoda natĊĪenia emisji wykorzystywana jest w przypadku
gdy istnieje moĪliwoĞü rejestracji chwilowych parametrów ruchu kaĪdego z pojazdów [1].
W celu identyfikacji zmian emisji wzdáuĪ odcinków drogowych pomiĊdzy wĊzáami sieci
komunikacyjnej, wywoáanych sposobem organizacji przepáywu pojazdów zazwyczaj stosuje siĊ
modele ruchu potoku pojazdów, w których istnieje moĪliwoĞü uwzglĊdnienia dynamiki ruchu
pojedynczych pojazdów. Do tego rodzaju modeli zaliczają siĊ mikroskopowe modele ruchu,
w których zachowanie pojazdu zaleĪy od zdefiniowanych zasad ruchu oraz od ograniczeĔ
naáoĪonych na dynamikĊ ruchu (maksymalnego przyspieszenia i opóĨnienia). W pracy
przedstawiono wpáyw przyjĊtego sposobu parametryzacji przyspieszenia pojazdów
w mikroskopowym modelu ruchu na obliczeniową emisjĊ zanieczyszczeĔ. Zastosowana
parametryzacja pozwala na uzaleĪnienie moĪliwych ekstremalnych przyspieszeĔ od prĊdkoĞci
pojazdu, kąta nachylenia jezdni oraz dodatkowego obciąĪenia pojazdu.
2. Modelowanie ruchu potoku pojazdów – mikroskopowe modele ruchu
Mikroskopowe modele ruchu umoĪliwiają modelowanie przepáywu potoku pojazdu
z uwzglĊdnieniem zasad opisujących ruchu pojedynczego pojazdu w potoku. UwzglĊdniają one
miĊdzy innymi: jazdĊ swobodną, poruszanie za innym pojazdem (tzw. podąĪanie), zmianĊ pasów
ruchu, przejazd przez skrzyĪowanie, wáączanie siĊ do ruchu oraz zawracanie. W literaturze czĊsto
spotyka siĊ okreĞlenie modeli mikroskopowych jako modeli jazdy za liderem lub modeli
podąĪających pojazdów. KlasyfikacjĊ mikroskopowych modeli ruchu potoku pojazdów
przeprowadza siĊ ze wzglĊdu na sposób realizacji procesu podąĪania. Przyjmując to kryterium za
podstawĊ klasyfikacji, wówczas moĪna wyróĪniü nastĊpujące rodzaje modeli: bodziec-reakcja,
bezpiecznej odlegáoĞci oraz psychofizyczne. KaĪda z wyszczególnionych grup modeli opisuje
poruszanie siĊ pojazdu podczas typowych sytuacji drogowych: jazdy bez ograniczeĔ, podąĪania
oraz nagáego hamowania. Gáównym zadaniem mikroskopowych modeli ruchu jest
odzwierciedlenie rzeczywistego zachowania pojedynczego pojazdu w ruchu drogowym, którego
ruch jest zdeterminowany zachowaniem pojazdu poprzedzającego [2, 3].
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Z przeprowadzonego w pracy [4] porównania mikroskopowych modeli ruchu wynika, Īe grupa
modeli bezpiecznej odlegáoĞci najlepiej oddaje rzeczywisty proces podąĪania pojazdu.
NadrzĊdnym zaáoĪeniem w modelach tej grupy jest niedopuszczenie do powstania kolizji
pomiĊdzy dwoma sąsiadującymi pojazdami. ZaáoĪenie to jest realizowane w sposób, który
zapewnia utrzymywanie przed pojazd podąĪający bezpiecznej odlegáoĞci od pojazdu
poprzedzającego. Bezpieczna odlegáoĞü rozumiana jest, jako ta, która zapewnia bezkolizyjne
zatrzymanie pojazdu podąĪającego przez swoim bezpoĞrednim poprzednikiem.
Wszystkie prezentowane w niniejszej pracy wyniki dotyczące modelowania ruchu pojazdów
uzyskano po zastosowaniu modelu Kraussa. Szczegóáowy opis modelu bezpiecznej odlegáoĞci
Kraussa moĪna znaleĨü miĊdzy innymi w pracach [4, 5].
Prawidáowe odwzorowywanie zachowania pojazdu w modelach mikroskopowych, równieĪ
w modelu Kraussa wiąĪe siĊ z uwzglĊdnianiem ograniczeĔ zapewniających wystĊpowanie
realnych przyspieszeĔ. Stosowane sposoby parametryzacji maksymalnego przyspieszenia
pojazdów przedstawiono w dalszej czĊĞci pracy.
3. Parametryzacja wáaĞciwoĞci dynamicznych pojazdów w mikroskopowych modelach ruchu
Najprostszym podejĞciem wykorzystywanym w parametryzacji wáaĞciwoĞci dynamicznych
pojazdu w mikroskalowych modelach ruchu jest przyjĊcie staáych wartoĞci maksymalnego
przyspieszenia i opóĨnienia. Takie rozwiązanie niewątpliwie zabezpiecza pojazdy przed
osiąganiem przez nie nierealnych przyspieszeĔ. Jednak ze wzglĊdu na konsekwencje ograniczenia
przyspieszenia pojazdu w ten sposób, jest ono stosowane stosunkowo rzadko. Innym, powszechnie
stasowanym podejĞciem pozwalającym na ograniczenie dynamiki pojazdu jest uzaleĪnienie
wartoĞci maksymalnych przyspieszeĔ od aktualnej prĊdkoĞci oraz kategorii pojazdu. W takim
rozwiązaniu równieĪ obserwuje siĊ pewne wady. Do najistotniejszych z nich zalicza siĊ brak
uwzglĊdnienia parametrów, mających bezpoĞredni wpáyw na dynamikĊ pojazdu, związanych
z rodzajem i stanem technicznym nawierzchni jezdni oraz obciąĪeniem pojazdu.
Rozwiązaniem zapewniającym poprawne uwzglĊdnienie wáaĞciwoĞci dynamicznych pojazdu
w modelu ruchu jest wyznaczenie jego maksymalnego przyspieszenia w postaci ciągáej funkcji
zaleĪnej od dodatkowych parametrów, które istotnie wpáywają na wartoĞci przyspieszenia
uzyskiwane przez pojazdy. Takie podejĞcie zaprezentowano miedzy innymi w pracach [3, 6].
W obu przypadkach wartoĞci maksymalnego przyspieszenia w postaci funkcji ciągáej wyznaczono
z wykorzystaniem modelu dynamiki ruchu, który uwzglĊdnia parametry fizyczne pojazdu, rodzaj
jednostki napĊdowej oraz róĪne typy nawierzchni i róĪne kąty jej nachylenia. Model dynamiki
przedstawiony w drugiej z wymienionych prac, pozwala na modelowanie rozpĊdzania pojazdu
z uwzglĊdnieniem zmiany przeáoĪeĔ skrzyni biegów dla róĪnych warunków atmosferycznych.
Oba modele poddano walidacji z wynikami badaĔ drogowych uzyskując zadawalające
odzwierciedlenie rzeczywistych wartoĞci maksymalnego przyspieszenia.
W pracy podczas modelowania przepáywu potoku pojazdów stosowano parametryzacjĊ
maksymalnego przyspieszenia w zaleĪnoĞci od kategorii pojazdu, rodzaju jednostki napĊdowej,
prĊdkoĞci ruchu, kąta nachylenia jezdni oraz dodatkowego obciąĪenia pojazdu. Maksymalne
przyspieszenie pojazdu osobowego wyposaĪonego w silnik ZI w zaleĪnoĞci od prĊdkoĞci i kąta
nachylenia jezdni oraz prĊdkoĞci i dodatkowego obciąĪenia zastosowane w modelu ruchu
przedstawiono na Rys. 1.
4. Modelowanie emisji w ukáadach komunikacyjnych – wpáyw parametryzacji wáasnoĞci
dynamicznych pojazdów w modelu ruchu na obliczeniową emisjĊ
OcenĊ wpáywu przyjĊtego sposobu parametryzacji na obliczeniową emisjĊ zanieczyszczeĔ
dokonano dla pojedynczego pasa drogi pomiĊdzy dwoma skrzyĪowaniami, naleĪącego do ukáadu
komunikacyjnego przedstawionego na Rys. 2. Wszystkie symulacje ruchu potoku pojazdów
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a)

b)

Rys. 1. Maksymalne przyspieszenie a [m/s2] pojazdu osobowego wyposaĪonego w silnik ZI w trakcie rozpĊdzania
przez biegi w zaleĪnoĞci od a) prĊdkoĞci pojazdu v i kąta nachylenia jezdni , b) prĊdkoĞci pojazdu
v i dodatkowego obciąĪenia pojazdu md
Fig. 1. Maximal acceleration a [m/s2]of passenger car with SI engine during speeding up with changing shifts of
a gearbox in dependence on a) the vehicle speed v and the angle of road slope
b) the vehicle speed v and
an additional vehicle load md

przeprowadzano dla jednej wybranej kategorii pojazdów (samochody osobowe z silnikiem
ZI wyposaĪonym w reaktor katalityczny) dla czasu T = 3600 s. Przepáyw pojazdów
w rozpatrywanym ukáadzie byá zdeterminowany czasem trwania poszczególnych faz sygnalizacji
Ğwietlnej (Ğwiatáo zielone: 50 s, Īóáte: 5 s, czerwone: 70 s). Maksymalną prĊdkoĞü pojazdów
ustalono na 50 km/h. DáugoĞü analizowanego odcinka drogi przyjĊto za D = 1000 m. ĝrednie
natĊĪenie ruchu pojazdów na wlocie drogi ksztaátowaáo siĊ na poziomie Q = 1000 poj./h.

Rys. 2. Analizowany ukáad drogowy
Fig. 2. Investigated road network

Symulacje ruchu potoku pojazdów w rozpatrywanym ukáadzie komunikacyjnym
przeprowadzono, zmieniając kąt nachylenia jezdni oraz uwzglĊdniając dodatkowe obciąĪenie
pojazdów. Najpierw analizowano róĪnice w obliczonych przyspieszeniach i prĊdkoĞciach
(Rys. 3 i 4) dla pojedynczego pojazdu z potoku. NastĊpnie, na podstawie zarejestrowanych
w trakcie symulacji parametrów dynamiki ruchu obliczono natĊĪenie emisji tlenku wĊgla,
wĊglowodorów i tlenków azotu. W tym celu wykorzystano charakterystyki dynamiczne emisji
przedstawione na Rys. 5. Na Rys. 6 przedstawiono uzyskane wyniki obliczeĔ natĊĪenia emisji dla
pojazdu w zaleĪnoĞci od kąta nachylenia jezdni oraz gdy byá on obciąĪony dodatkową masą.
Na Rys. 3, 4, 6, oznaczenie WP odnosi siĊ do modelu ruchu, który nie uwzglĊdnia
parametryzacji wáasnoĞci dynamicznych pojazdu. Natomiast, oznaczenie P odnosi siĊ do modelu
ruchu, w którym zastosowano parametryzacjĊ maksymalnego przyspieszenia w zaleĪnoĞci od
prĊdkoĞci ruchu, kąt nachylenia jezdni i dodatkowego obciąĪenia.
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Rys. 3. Przyspieszenie a [m/s2] i prĊdkoĞü v [m/s] pojazdu w potoku w trakcie rozpĊdzania w zaleĪnoĞci od kąta
nachylenia jezdni
Fig. 3. The acceleration a [m/s2] and speed v [m/s] of vehicle in traffic during speeding up in dependence on the
angle of road slope

Rys. 4. Przyspieszenie a [m/s2] i prĊdkoĞü v [m/s] pojazdu w potoku w trakcie rozpĊdzania w zaleĪnoĞci od
dodatkowego obciąĪenia pojazdu
Fig. 4. The acceleration a [m/s2] and speed v [m/s] of vehicle in traffic during speeding up in dependence on the
additional vehicle load

a)

b)

c)

Rys. 5. NatĊĪenie emisji a) tlenku wĊgla, b) wĊglowodorów, c) tlenków azotu dla pojazdu z silnikiem ZI wyposaĪonym
w reaktor katalityczny
Fig. 5. Emission intensity of a) carbon monoxide, b) hydrocarbon, c) nitrogen oxides for the passenger vehicle with
SI engine and the catalytic converter

Analiza wyników rozpĊdzania pojazdu wedáug modelu ruchu z i bez parametryzacji (Rys. 3, 4)
pozwala na stwierdzenie, Īe mniejsze przyspieszenia pojazd uzyskuje wówczas gdy w modelu
ruchu uwzglĊdnia siĊ dodatkowe parametry uzaleĪniające maksymalne przyspieszenie pojazdu od
kąta nachylenia jezdni oraz obciąĪenia dodatkową masą. Ponadto, w modelu ruchu
uwzglĊdniającym parametryzacjĊ, prĊdkoĞü docelowa osiągana jest póĨniej, faza przyspieszenia
trwa dáuĪej, bezpoĞrednio wpáywa to na róĪnice w chwilowym natĊĪeniu emisji związków
szkodliwych spalin, jak przedstawiono na Rys. 6.
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Kolejnym krokiem byáo porównanie wyników obliczeĔ emisji drogowej dla rozpatrywanego
przypadku rozpĊdzania. RóĪnice procentowe w obliczonej emisji drogowej dla modelu ruchu
uwzglĊdniającego parametryzacjĊ i modelu ruchu, który tej parametryzacji nie uwzglĊdnia
przedstawiono na Rys. 7. Jak áatwo moĪna zauwaĪyü, kaĪdorazowo emisjĊ wiĊkszą uzyskano
wedáug modelu ruchu uwzglĊdniającego parametryzacjĊ maksymalnego przyspieszenia. ZwiĊksza
siĊ ona wraz ze wzrostem kąta nachylenia jezdni i obciąĪeniem pojazdu.
a)

b)

Rys. 6. NatĊĪenie emisji tlenku wĊgla, wĊglowodorów i tlenków azotu dla pojazdu w potoku w trakcie rozpĊdzania
w zaleĪnoĞci od a) kąta nachylenia jezdni oraz b) dodatkowego obciąĪenia samochodu
Fig. 6. Emission intensity of carbon monoxide, hydrocarbons and nitrogen oxides for passenger vehicle in traffic
during speeding up in dependence on a) the angle of road slope and b) the additional vehicle load

RóĪnice procentowe w obliczonej emisji drogowej wahają siĊ w przedziale kilku do
kilkunastu procent (CO – 11,1%-17,6% i 12,7%-15.9%, HC – 9,6%-15,2% i 11%-13,6%,
NOx – 7,4%-10% i 8%-9,1%). NajwiĊkszą róĪnice zanotowano dla tlenku wĊgla, a najmniejszą
dla tlenków azotu. Natomiast, analizując emisjĊ drogową wyáącznie dla modelu ruchu
uwzglĊdniającego parametryzacjĊ maksymalnego przyspieszenia dostrzega siĊ, Īe róĪnice
w obliczonej emisji nie są juĪ tak duĪe i wynoszą kilka procent (CO – 6,5% i 3,2%,
HC – 5,6% i 2,6%, NOx – 2,6% i 1,1%).
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a)

b)

Rys. 7. RóĪnica w emisji drogowej ER [%] obliczonej w trakcie rozpĊdzania pojazdu w zaleĪnoĞci od a) kąta
nachylenia jezdni oraz b) odciąĪenia pojazdu dodatkową masą, w stosunku do modelu bez parametryzacji
Fig. 7. Difference in road emission ER [%] calculated during vehicle speeding up in dependence on a) the angle of
road slope and b) the additional vehicle load, in relation to emission calculated for non-parameterized model

RóĪnica w obliczonej emisji jest równieĪ widoczna w wzdáuĪ caáego rozpatrywanego ukáadu
drogowego, po którym poruszają siĊ pojazdy. Sterowanie przepáywem potoku pojazdów przez
sygnalizacjĊ Ğwietlną ma zasadnicze znaczenie w procesie formowania siĊ kolejki przed
skrzyĪowaniem. Na dáugoĞü kolejki, oprócz czasu faz sygnalizacji Ğwietlnej ma równieĪ wpáyw
sposób parametryzacji maksymalnego przyspieszenia w modelu ruchu. SytuacjĊ tą moĪna
obserwowaü na wykresie Ğredniego natĊĪenia danego skáadnika spalin odniesionego do jednostki
dáugoĞci. Dla analizowanego pasa drogi wykresy zmian natĊĪenia emisji tlenku wĊgla
w zaleĪnoĞci od kąta nachylenia jezdni oraz obciąĪenia pojazdów dodatkowa masą wzdáuĪ caáej
dáugoĞci drogi przedstawiono Rys. 8.
a)

b)

Rys. 8. ĝrednie natĊĪenie emisji tlenku wĊgla odniesione do jednostki dáugoĞci wzdáuĪ rozpatrywanego ukáadu
komunikacyjnego w zaleĪnoĞci od a) kąta nachylenia jezdni oraz b) odciąĪenia pojazdów dodatkową masą
Fig. 8. Mean emission intensity of carbon monoxide per length unit along investigated road in dependence on a) the
angle of road slope and b) the additional vehicles load

UwzglĊdnienie parametryzacji w modelu ruchu wyraĨnie skutkuje zwiĊkszeniem kolejki
pojazdów przed skrzyĪowaniem, co wpáywa na rozkáad przestrzenny natĊĪenia emisji
zanieczyszczeĔ pomiĊdzy dwoma skrzyĪowaniami. Zmniejszenie przepáywu pojazdów wpáywa na
zwiĊkszenie sumarycznej emisji.
Do potwierdzenia istotnoĞci prowadzonych rozwaĪaĔ w kontekĞcie problemu bilansowania
emisji, wystarczy porównaü wyniki obliczeĔ sumarycznej emisji przedstawione na Rys. 9. RóĪnica
w obliczonej sumarycznej emisji wedáug modelu ruchu uwzglĊdniającego i nieuwzglĊdniającego
ograniczenia dynamiki w skrajnych przypadkach moĪe siĊgaü prawie 40%.
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a)

b)

Rys. 9. RóĪnice w sumarycznej emisji ER [%] obliczonej dla rozpatrywanego pasa drogowego w ciągu 1 h
w zaleĪnoĞci od a) kąta nachylenia jezdni oraz b) odciąĪenia pojazdów dodatkową masą, w stosunku do
modelu bez parametryzacji
Fig. 9. Difference in total emission ER [%] calculated for investigated road lane during 1h in dependence on a) the
angle of road slope and b) the additional vehicles load, in relation to emission calculated for
non-parameterized model

6. Podsumowanie
Z przeprowadzonych w pracy symulacji numerycznych wynika, Īe uwzglĊdnienie
parametryzacji maksymalnego przyspieszenia w mikroskopowym modelu ruchu ma zasadniczy
wpáyw na wáasnoĞci dynamiczne pojazdu, jak i caáego potoku. Obliczona emisja zanieczyszczeĔ,
na podstawie zarejestrowanych wartoĞci prĊdkoĞci i przyspieszeĔ wedáug modelu ruchu,
uwzglĊdniającego i nieuwzglĊdniającego parametryzacjĊ, róĪni siĊ znacząco. Sumaryczna emisja
zanieczyszczeĔ obliczona wedáug nieparametryzowanego modelu ruchu jest kaĪdorazowo
zaniĪana. Sytuacja ta jest spowodowana niedoszacowaniem kolejki pojazdów w warunkach
zmiennego kąta nachylenia, rodzaju i stanu nawierzchni jezdni.
Zastosowany sposób parametryzacji maksymalnego przyspieszenia pojazdu w zaleĪnoĞci od
kąta nachylenia jezdni i obciąĪenia dodatkową masą pojazdów umoĪliwia modelowanie ruchu
potoku pojazdów z uwzglĊdnieniem rzeczywistych czynników mających wpáyw na ruch pojazdu.
Jak wykazano w pracy uwzglĊdnienie tego typu czynników moĪe mieü decydujący wpáyw na
przepáyw potoku pojazdów, tworzenie siĊ zatorów drogowych oraz bilans emisji. Dlatego,
zdaniem autora w trakcie modelowania przepáywu z wykorzystaniem mikroskopowego modelu
ruchu powinno uwzglĊdniaü siĊ parametryzacjĊ maksymalnego przyspieszenia pojazdów.
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