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Zamiast wstępu

Vs

Co ma zrobić projektant sygnalizacji świetlnej?



Podobieństwa

Cele ogólne – zmniejszenie czasu traconego na sygnalizacjach świetlnych i skrócenie 

czasu podróży (średniej wartości i jej rozproszenia) – z punktu widzenia pasażera; 

poprawa ekonomiki wykorzystania taboru, kadry i konsumpcji energii – po stronie 

organizatora.

Metody nadawania priorytetu – lokalne i ważona koordynacja sygnalizacji świetlnej 

w arterii:

- sztywna i elastyczna

- wybiórcza lub zintegrowana z ruchem indywidualnym

- akomodowana lub stałoczasowa

- konsekwentna lub przerywana sygnalizacjami pracującymi na innych zasadach

Objaw działania priorytetu – sygnał zezwalający dla pojazdu transportu 

publicznego nadawany jest w momencie spodziewanego pojawienia się na 

skrzyżowaniu – priorytet jest widoczny nieuzbrojonym i niefachowym okiem

Algorytmy – fazowe, grupowe, hybrydowe, automatyczne, „ręczne”



Zasada podstawowa – sytuacja I

W fazie dedykowanej:

- albo wcześniejsze wywołanie fazy kolizyjnej i powrót (najkorzystniejsze)

- albo przedłużenie

kryterium czasowe wydłużania



Przykład

Dojście do tramwaju na przejściu przez al. Krakowska przy ul. Lipowczana 

(projekt jeszcze w fazie kalibracji, eliminacja przyhamowania tramwajów)



Zasada podstawowa – sytuacja II

W fazie kolizyjnej – tylko zmiana fazy na dedykowaną:

- podstawową lub dodatkową („drugie” zielone w cyklu, rzadko „trzecie”)

- natychmiast lub z opóźnieniem



Faza dedykowana może być fazą kolizyjną

Zatrzymanie następuje w dwóch przypadkach:

- zbyt wczesne wzbudzenie fazy przez pojazd priorytetowy

- wzbudzenie fazy przez innych uczestników ruchu, które powinno zostać

opóźnione i zsynchronizowane z pojazdem priorytetowym



Przykład

Silnie uczęszczane przejście przy Galerii Młociny zużywa rezerwy czasu dla 

tramwajów. Nadając priorytet dla tramwajów trzeba opóźnić przejście, aby 

ostatnia sekunda fazy dla pieszych zbiegła się z odmeldowaniem tramwaju.



Różnice w nadawaniu priorytetu dla A i T

Separacja ruchu – tramwaje poruszają się podstawowo na wydzielonych 

torowiskach, natomiast autobusy są obarczone wpływem kongestii, o ile nie 

poruszają się po wydzielonych pasach ruchu, które nie kończą się przed 

skrzyżowaniem (wtedy zachowany częściowy wpływ kongestii)

Ukryty konflikt priorytetu – tramwaje i autobusy poruszają się w relacjach 

współbieżnych, ale sterownik dysponuje ograniczonymi rezerwami, które może 

przeznaczyć na interwencje priorytetowe

Konflikt priorytetu w relacjach ewidentnie kolizyjnych – sygnał zezwalający 

dla tramwaju wymaga zgodzenia się na stratę czasu dla autobusu – i odwrotnie

Ograniczenie możliwości detekcji – autobusy poruszające się w ruchu ogólnym 

nie mogą mieć przydzielanego priorytetu w oparciu o detektory uniwersalne, lecz 

jedynie za pomocą detekcji selektywnej



Przykład – objazdy w węźle Plac Zawiszy, 13.10.2020

53 tramwaje/h 

na jednym skręcie 

SW-N-SW

6-sekundowe otwarcie co 

minutę - na wzbudzenie

18 autobusów/h 

w korku

na płd. wlocie ul. Towarowej

od 16s do 34s otwarcia

w 120-sekundowym cyklu



Problem kolejki na wlocie

Należy podawać sygnał zezwalający z większym wyprzedzeniem F()

uzależnionym od: b – długości wlotu bez buspasa, q – stopnia obciążenia 

wlotu, s – programu sygnalizacji. 

Udzielenie priorytetu może być niemożliwe, jeśli buspas kończy się daleko.



Najkorzystniej tylko wydłużać zielone

Istnieje największe prawdopodobieństwo, że kolejka zdąży się wcześniej 

rozładować, a więc priorytet dla autobusu może być nadawany na 

podobnych zasadach, co dla tramwaju



Kolejki a koordynacja autobusowa

Ul. Górczewska – teoretyczna wiązka koordynacyjna dla autobusów w 

kierunku granicy miasta (brak buspasa) ustalona jak dla tramwajów z 

uwzględnieniem czasów obsługi przystanków



Kolejki a koordynacja autobusowa

Wiązka autobusowa nie zostanie zrealizowana z powodu dodatkowych 

strat: w kolejce na wlocie (W), przy utrudnionym wyjeździe z przystanku 

(P), w wyniku „uciekania” sygnału zielonego (U)



Liczba konfliktów A-T w skali miasta

29,3%234tramwaj i autobus dzienny

30,8%246tramwaj i dowolny autobus

0,6%5tylko tramwaj

82,7%660skrzyżowań autobusowych

31,5%251skrzyżowań tramwajowych

100%798wszystkich skrzyżowań



Przykładowa suma natężeń A-T

635762730Światowida – Ćmielowska

553916732
Broniewskiego –

Krasińskiego

7655212530
Powstańców Śląskich –

Wrocławska

7852263022Wolska – Fort Wola

6244181430Grójecka – Dickensa

959145338
Grochowska –

Zamieniecka

T+AKT+ARAKARTSkrzyżowanie

oznaczenia natężeń: T – tramwaje, AR – autobusy równoległe z 

tramwajami, AK – autobusy kolizyjne z tramwajami; [pojazdy/h szczytu]

Empiryczny próg pełnego priorytetu lokalnego: 

35 nadań priorytetu na godzinę na kierunek



Wnioski

Nadawanie priorytetu dla autobusów obwarowane 

jest dodatkowymi ograniczeniami związanymi z 

brakiem pełnej separacji ruchu.

Praktycznych doświadczeń przy nadawaniu 

priorytetu dla autobusów i tramwajów w 

Warszawie póki co brak.

Nawet przy współbieżnym ruchu autobusów i 

tramwajów autobusy zużywać będą rezerwy, a w 

ten sposób spowalniać ruch tramwajowy.


