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W projektowaniu geometrii krzywoliniowych odcinków tras drogowych dotychczas największe zastosowa-
nie znajduje klotoida. Oprócz klotoidy znane są krzywe przejściowe, które wyróżniają się korzystniejszymi 
właściwościami w świetle warunków dynamiki ruchu lub dają duże możliwości dopasowania przebiegu 
trasy do potencjalnych ograniczeń terenowych. W artykule pokazano optymalizację rozwiązań odcinków 
krzywoliniowych dróg. 
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Optimization in the design of curved road sec-
tions
So far clothoid has been the most widely used curve 
in the alignment design of curvilinear road sections. 
Some curves other than the clothoid are often chosen 
as a preferred option on the basis of vehicle dynamics 
or to cope with potential terrain constraints. The ar-
ticle presents an optimization in the design of curved 
sections of roads.
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Odcinki krzywoliniowe dróg kołowych projektowane są w celu 
lepszego dostosowania drogi do ukształtowania i zagospo-

darowania terenu, podniesienia walorów estetycznych drogi, wy-
eliminowania monotonii drogi, jak również ograniczenia zjawi-
ska olśnienia. Dobrze dobrane elementy geometryczne odcinka 
krzywoliniowego drogi powinny zapewnić uzyskanie właściwej 
koordynacji z elementami przekroju podłużnego oraz prawidło-
wej kompozycji drogi z otoczeniem, a także stworzyć wymaganą 
jednorodność drogi. Odcinek krzywoliniowy drogi może zawie-
rać łuk kołowy poziomy, kombinacje łuków kołowych i krzywych 
przejściowych, a także inne rodzaje krzywych. Istotne są rozwa-
żania dotyczące doboru krzywych przejściowych z uwzględnie-
niem kryteriów, które mają związek z warunkami dynamiki ruchu. 
W przypadkach gdy nie wchodzi w grę stosowanie odpowiednio 
długich krzywych przejściowych, co umożliwiałoby redukcję nie-
korzystnego oddziaływania siły odśrodkowej na uczestników ru-
chu przy dużych prędkościach lub relatywnie małych promieniach 
krzywizn, zasadne wydaje się stosowanie takich krzywych przej-
ściowych, które charakteryzowałyby się optymalnym rozkładem 

krzywizny z punktu widzenia warunków dynamiki ruchu. Kwe-
stia optymalnego rozkładu krzywizny wydaje się otwarta. Może 
to zależeć od konkretnych potrzeb lub ewentualnych ograniczeń 
swobody kształtowania krzywoliniowych fragmentów tras drogo-
wych. W niektórych opracowaniach jako kryteria doboru krzy-
wych przejściowych zaproponowano minimalizację sumarycznych 
wartości przyśpieszenia odśrodkowego lub chwilowych zmian tego 
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przyśpieszenia w ich obrębie. Wyprowadzono odpowiednie wzory 
pozwalające na sprawną realizację analitycznych lub numerycz-
nych obliczeń tych wartości. Proponowane kryteria zweryfikowa-
no w odniesieniu do wybranych krzywych przejściowych [1, 2]. 
Klotoida o liniowej zmianie krzywizny jest najczęściej stosowaną 
krzywą przejściową (rys. 1 i 2). W projektach drogowych i rozwa-
żaniach teoretycznych występują też inne krzywe, których zmia-
na krzywizny jest bardziej gładka, jak na przykład krzywe: Bossa, 
Grabowskiego, Auberlena czy Kleina. Krzywe te mają różne roz-
kłady przyrostu krzywizny. 

Rys. 1. Połączenie krzywej przejściowej z łukiem kołowym

Generalnie w całej inżynierii lądowej i wodnej stosowane są róż-
ne typy krzywych przejściowych do stopniowego wprowadzania 
krzywizn i przechyłek między stycznymi i łukami kołowymi, 
a także między dwoma łukami kołowymi o różnej krzywiźnie. 
W relacji do innych stycznych i łuków każda krzywa przejściowa 
jest łukiem do wewnątrz albo łukiem na zewnątrz. W projekto-
waniu wykorzystuje się również krzywe złożone, które umożli-
wiają przejście między dwoma łukami kołowymi o różnych pro-
mieniach. Te krzywe pomagają w zachowaniu ciągłości funkcji 
krzywizny i stanowią sposób gładkiej przechyłki przejścia przed 
łukiem. Dwoma najczęściej stosowanymi parametrami podczas 
projektowania i określania krzywych przejściowych są L (długość 
krzywej przejściowej) i R (promień łuku kołowego). Te kardy-
nalne, wymienione zasady znajdują odzwierciedlenie w funk-
cjonowaniu programu numerycznego do projektowania dróg 
– AutoCAD Civil 3D. Rys. 3 i tab. 1 przedstawiają poszczegól-
ne parametry krzywych przejściowych w sposób graficzny, jak 
również opisowy.

Rodzaje krzywych przejściowych możliwych do wygenerowa-
nia w programie AutoCAD Civil 3D to: klotoida, krzywa Blossa, 
krzywe sinusoidalne, parabole sześcienne i krzywe przejściowe 
czwartego stopnia.

Klotoida
Program AutoCAD Civil 3D obsługuje kilka wymienionych typów 
krzywych przejściowych, przy czym klotoida jest najczęściej stoso-
wanym rodzajem krzywej przejściowej. Zbadana po raz pierwszy 
przez szwajcarskiego matematyka Leonarda Eulera funkcja krzy-
wizny klotoidy to funkcja liniowa, której krzywizna w miejscu ze-
tknięcia ze styczną wynosi zero (0), w funkcji długości. Następnie 
krzywizna rośnie liniowo, aż do zrównania z sąsiednim łukiem 
w punkcie zetknięcia krzywej przejściowej i łuku. Tego rodzaju 
linia trasowania zapewnia ciągłość funkcji pozycji i jej pierw-
szej pochodnej (lokalny azymut), tak jak w przypadku stycznej 
i łuku w punkcie krzywizny (PC). Jednak inaczej niż w przypad-
ku łuku prostego zachowana jest także ciągłość drugiej pochod-
nej (krzywizna lokalna), co staje się szczególnie ważne przy wyż-
szych prędkościach.
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Parametr krzywej 

przejściowej
Opis

i1
Środkowy kąt łuku L1 krzywej przejściowej, który 

jest kątem krzywej przejściowej.

i2
Środkowy kąt łuku L2 krzywej przejściowej, który 

jest kątem krzywej przejściowej.

T1 Całkowita długość stycznej od PP do TS.

T2 Całkowita długość stycznej od PP do ST.

X1 Długość stycznej od TS, w SC.

X2 Długość stycznej od ST, w CS.

Y1 Odległość odsunięcia stycznej od TS, w SC.

Y2 Odległość odsunięcia stycznej od ST, w CS.

P1
Odsunięcie stycznej początkowej w stronę 

PS łuku przesuniętego.

P2
Odsunięcie stycznej początkowej od PT łuku 

przesuniętego.

K1
Wartość odciętej przesuniętego 

PC w odniesieniu do TS.

K2
Wartość odciętej przesuniętego PT w odniesieniu 

do ST.

LT1 Krzywa wyjściowa długiej stycznej.

LT2 Krzywa wyjściowa długiej stycznej.

ST1 Krzywa wyjściowa krótkiej stycznej.

ST2 Krzywa wyjściowa krótkiej stycznej.

  Inne parametry krzywej przejściowej.

A1

Wartość A jest równa pierwiastkowi 

kwadratowemu długości krzywej przejściowej,

pomnożonemu przez promień. Miara płaskości 

krzywej przejściowej.

A2

Wartość A jest równa pierwiastkowi 

kwadratowemu długości krzywej przejściowej,

pomnożonemu przez promień. Miara płaskości 

krzywej przejściowej.

Tab. 1. Parametry krzywej przejściowej według oznaczeń na rys. 3

Krzywa Blossa
Zamiast klotoidy jako przejście można zastosować krzywą Blos-
sa z parabolą piątego stopnia. Ta krzywa przejściowa ma przewa-
gę nad klotoidą, ponieważ przesunięcie P jest mniejsze i dlatego 
przejście jest dłuższe, przy większym przedłużeniu (K) krzywej 
przejściowej. Ten czynnik ma jednak wyjątkowe znaczenie w pro-
jektach kolejowych, a nie projektach dróg kołowych.

Krzywe sinusoidalne
Krzywe sinusoidalne przedstawiają stały przebieg zakrzywienia 
i można je stosować do przejść ugięć stycznych z przedziału 
od 0 do 90 stopni. Krzywe sinusoidalne nie są jednak powszech-
nie stosowane, ponieważ są one bardziej strome niż krzywe „rze-
czywiste”, i z tego względu są też trudniejsze do ujęcia w tabele 
oraz do kontrolowania.

Parabole sześcienne
Parabole sześcienne zbiegają się mniej gwałtownie niż krzywe sze-
ścienne, dzięki czemu są często stosowane w projektowaniu linii 
kolejowych i autostrad.

Krzywe przejściowe czwartego stopnia
(krzywe przejściowe Schramma)
Krzywe przejściowe czwartego stopnia (krzywe przejściowe 
Schramma) mają niewielkie wartości przyspieszenia pionowego. 
Zawierają one dwie parabole drugiego stopnia, których promie-
nie zmieniają się wraz z funkcją długości łuku.

Wyselekcjonowane, niektóre funkcje programu AutoCAD 
Civil 3D w generowaniu odcinków krzywoliniowych, z przy-
kładowym tokiem postępowania: 

Dodawanie grup krzywa przejściowa – łuk – krzywa przejściowa 
do linii trasowania
1. Kliknij linię trasowania. Kliknij kartę Linia trasowania/panel 

Zmień/Edytor geometrii .
2. Na pasku narzędzi Narzędzia układu linii trasowania kliknij na-

rzędzie  Krzywa dowolna – łuk – krzywa przejściowa (między 
dwoma elementami).

3. Wybierz element, od którego chcesz dodać grupę krzywa przej-
ściowa – łuk – krzywa przejściowa. 

4. Wybierz element, do którego chcesz dodać grupę krzywa przej-
ściowa – łuk – krzywa przejściowa.

5. Wybierz długość krzywej wejściowej: wskaż dwa punkty na ry-
sunku lub wprowadź wartość wewnętrzną A krzywej.
Podaj nową wartość lub naciśnij klawisz Enter, aby zaakcepto-

wać wartość wyświetlaną w wierszu polecenia.
• Jeśli z linią trasowania skojarzono kryteria projektowe, zostaje 

wyświetlona minimalna wartość bieżącej prędkości projektowej.
• Jeśli do linii trasowania nie zastosowano kryteriów projekto-

wych, wyświetlana jest domyślna wartość określona w ustawie-
niach łuku i krzywej przejściowej.

6. Wybierz długość krzywej wyjściowej: wskaż dwa punkty na ry-
sunku lub wprowadź wartość A wyjścia krzywej.

7. Określ, czy kąt rozwiązania łuku będzie większy, czy mniejszy 
niż 180 stopni.

8. Określ promień, wprowadzając wartość lub wybierając dwa punk-
ty na rysunku lub wprowadź D, aby określić stopień krzywizny.

Rys. 3. Parametry krzywej przejściowej w prezentacji graficznej

Rys. 2. Klotoida wykorzystywana powszechnie w projektach drogowych
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Fot. 1. Przykładowe krzywoliniowe odcinki drogi (źródło: GDDKiA, 2.02.2018 r.) [4] Fot. 2. Most Terenez we Francji [5]

Fot. 3. Most extradosed pod Ostródą [6]

Aby wyświetlić podgląd łuku, należy wskazać punkt na rysun-
ku lub podać wartość współrzędnej. Zostanie narysowana linia 
ciągnięcia do kursora z wybranego punktu, a następnie zostanie 
wyświetlony podgląd łuku [3].

Nowoczesne, efektywne projektowanie polega niewątpliwie 
na optymalizacji rozwiązań. Programy numeryczne ułatwiają tę opty-
malizację i dają możliwość zaproponowania wariantów trasy drogi 
w jej krzywoliniowym przebiegu, w aspekcie między innymi dobo-
ru najkorzystniejszych parametrów krzywych przejściowych (fot. 1).

Obiekty mostowe z pomostami zakrzywionymi w planie są ele-
mentami dróg w ich krzywoliniowym odcinku i dostarczają trud-
ności projektowych oraz wykonawczych. Specyficzne zagadnienia 
związane z łożyskowaniem obiektów mostowych są przedmiotem 
wielu mostowych, kompleksowych analiz projektowych. Specyfi-
ka ta występuje szczególnie w przypadku przęseł usytuowanych 
w skosie lub zakrzywionych w planie. Sposób łożyskowania wpływa 
na rozkład sił wewnętrznych w konstrukcji wywołanych obciąże-
niami grawitacyjnymi, wiatrem, oddziaływaniami termicznymi i – 
w obiektach z betonu – efektami reologicznymi (skurczem i peł-
zaniem), oraz siłami bezwładności (hamowanie, przyspieszanie, 
siły odśrodkowe). Geometria i typ przekroju poprzecznego mostu 
(płytowy, belkowy, tzw. półpłytowy) wpływają z kolei na wartości 
reakcji przekazywanych na łożyska. Redystrybucja sił na punkty 
podparć związana jest z różnicami sztywności elementów przęseł 
mostowych. Obiekty mostowe z pomostami zakrzywionymi w pla-
nie są spójne w geometrii przęseł z parametrami odcinków krzywo-
liniowych drogi, w ciągu której występują. Niekiedy we fragmencie 
krzywoliniowym występują przęsła dojazdowe, a główne przęsło 
mostu na przykład podwieszone jest w układzie prostym. Jednakże 
zrealizowany we Francji w 2011 roku Most Terenez o konstrukcji 
podwieszonej (fot. 2) uzyskał całkowite skrzywienie w planie. Archi-
tektem konstrukcji był Charles Lavigne, a inżynierem konsultatem 
– Michel Virlogeux. Całkowita długość tego dwupylonowego mostu 
to 515 m. Obiekt jest ciekawym przykładem idealnego wkompo-
nowania konstrukcji mostowej w krzywoliniowy odcinek drogi [5].

W Polsce na ukończeniu jest budowa obwodnicy Ostródy, z wy-
różniającą się konstrukcją mostu extradosed, dla której przeprowa-
dzono już próbne obciążenie w grudniu 2017 r. (fot. 3). Obiekt 

znajduje się nad głęboką rynną polodowcową jeziora Morliny, 
przez którą płynie Ornowska Struga. Przewidziano na nim po dwa 
pasy ruchu w każdą stronę plus pas awaryjny. Most ma najdłuższe 
przęsło w Europie wśród obiektów extradosed, jest czteroprzęsło-
wą przeprawą o rozpiętości przęseł wynoszące kolejno 132,5 + 206 
+ 206 + 132,5 m. Środkowa podpora łącznie z pylonem ma mak-
symalną wysokość około 60 m nad poziomem terenu. Budowla 
usytuowana jest częściowo w krzywoliniowej części drogi, a czę-
ściowo w odcinku prostym (fot. 3) [6].

Kwestia optymalnego rozkładu krzywizny drogi wydaje się otwar-
ta, ciekawa, wielorodzajowa i progresywna w aspekcie przyszłych 
projektów oraz możliwości. Kompleksowe narzędzia numeryczne 
w projektowaniu dróg są korzystnym czynnikiem wszechstron-
nych optymalizacji. Projektowanie krzywoliniowych odcinków 
dróg, łącznie z projektowaniem budowli mostowych w ciągu tych 
dróg, może zależeć od konkretnych potrzeb lub ewentualnych 
ograniczeń swobody kształtowania krzywoliniowych fragmentów 
tras drogowych i jest zadaniem wielokryterialnym. 
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