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W ramach programu RID-I/50 (Rozwój Innowacji Drogowych) konsor-

cjum pracowników kilku uczelni (konsorcjum naukowe OT2-2B/PK-

PW-PG) opracowało projekt „Nowoczesne metody obliczania prze-

pustowości i oceny warunków ruchu dla dróg poza aglomeracja-

mi miejskimi, w tym dla dróg szybkiego ruchu” (umowa nr DZP/ 
RID-I-50/9/NCBR/2016 z dnia 26.02.2016 r.).  

Celem projektu była aktualizacja metod oceny warunków ruchu i sza-

cowania przepustowości dla dróg zamiejskich z uwzględnieniem metod 
HCM-2010 i HBS 2015 oraz najnowszych opublikowanych w literaturze 

badań. Metody objeły odcinki autostrad, dróg ekspresowych, wielopa-

sowych i dwupasowych dwukierunkowych (1 x 2) oraz dróg 2 + 1. Ich 

integralnymi elementami są: metoda ustalania natężeń miarodajnych do 
wykonywania analiz warunków ruchu oraz metody obliczeniowe dla 

węzłów drogowych i zwężeń drogowych z sygnalizacją, występują-

cych na drogach 1 x 2. 



W projekcie podjęty został m.in. problem zwężeń drogowych na 
drogach 1 x 2, sterowanych sygnalizacją świetlną, który nie został 
uporządkowany w skali kraju. Obserwuje się znaczne problemy rucho-

we w tego typu miejscach (LOP) w sieci drogowej, które często wynikają 
ze źle dobranych parametrów sterowania w stosunku do natężeń ru-

chu i długości odcinka robót drogowych. 
Opracowano metodę projektowania parametrów programu sygnaliza-

cji dla sterowania na zwężonym odcinku drogi. 
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PRACE PRZYGOTOWAWCZE  

a. Wykonać pomiar natężeń ruchu dla obu kierunków ruchu z uwzględ-
nieniem ich zmienności oraz struktury rodzajowej. 

Przed zastosowaniem tymczasowej, przenośnej sygnalizacji świetlnej 
należy przeprowadzić wizję lokalną w terenie aby ocenić warunki ruchu 
panujące na drodze. Powinna ona być przeprowadzona w dniu i czasie, 
w którym warunki ruchu będą podobne do tych, które wystąpią podczas 
planowanych robót drogowych. Zebrane dane determinują zakres robót 
drogowych oraz projektowanie programu sygnalizacji. 

W czasie wizji lokalnej należy: 

b. Wykonać pomiar prędkości z jaką pojazdy dojeżdżają do strefy robót. 
c. Sprawdzić lokalizację ustawienia sygnalizatorów z punktu widzenia 

kierowców dojeżdżających do strefy robót. 
d. Zidentyfikować włączenia i zjazdy zlokalizowane w strefie robót i ruch 

występujący na nich. 



PROJEKTOWANIE TYMCZASOWEJ SYGNALIZACJI 

ŚWIETLNEJ 

1. Określenie strategii działania tymczasowej sygnalizacji świetlnej. 

W procesie projektowania tymczasowej, przenośnej sygnalizacji 
świetlnej na zwężeniach dróg jednojezdniowych poza terenem zabu-

dowy można wyróżnić 3 etapy: 

2. Obliczenie parametrów programu sygnalizacji. 

3. Sprawdzenie, czy maksymalny czas oczekiwania w kolejce wynoszący 
4 min (240 s) nie będzie przekroczony. 



Strategie działania tymczasowej sygnalizacji świetlnej  
a. Stałoczasowa sygnalizacja świetlna. 
b. Akomodacyjna sygnalizacja świetlna pracująca w trybie wszystkie 

czerwone. 

c. Akomodacyjna sygnalizacja świetlna pracująca w trybie fazy prefero-
wanej/kierunku preferowanego. 

d. Akomodacyjna sygnalizacja świetlna pracująca w trybie realizacji mi-
nimalnego sygnału zielonego dla obu kierunków. 

e. Tryb ręczny (manualny) sterowania tymczasową sygnalizacją świetlną. 
W większości przypadków sterowania ruchem wahadłowym na zwę-

żeniu drogi, a w szczególności gdy sygnalizacja steruje ruchem również 
w nocy, zaleca się zastosowanie akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej 
pracującej w trybie wszystkie czerwone. Z reguły jest to sygnalizacja 
dwufazowa i zaleca się oznaczyć jako kierunek 𝐴 ten o większym natę-
żeniu ruchu (obsługiwany przez fazę 𝐼) a kierunek przeciwny jako B 
(obsługiwany przez fazę 𝐼𝐼). 



Obliczenie  parametrów  programu  sygnalizacji 

Po wybraniu trybu działania tymczasowej, przenośnej sygnalizacji 
świetlnej można określić wartości parametrów programu sygnalizacji. 
Tablica 2 przedstawia jakie parametry są wymagane dla sygnalizacji 
akomodacyjnej i stałoczasowej. 



Obliczenie  parametrów  programu  sygnalizacji 

Długość sygnału zielonego, jaką należy przydzielić dla każdego kie-
runku, zależy głównie od spodziewanej liczby pojazdów dojeżdżających 
do zwężenia drogi podczas cyklu sygnalizacyjnego (tab.  3). 

 Maksymalna długość sygnału zielonego 𝑮𝒎𝒂𝒙 (sygnalizacja akomodacyjna) 

lub długość sygnału zielonego 𝑮 (sygnalizacja stałoczasowa) 



Obliczenie  parametrów  programu  sygnalizacji 

Odpowiednią wartością jest zakres od 7 do 10 s. Według obowiązują-
cych w Polsce przepisów minimalna długość sygnału zielonego w stero-
waniu ruchem na skrzyżowaniach 𝐺𝑚𝑖𝑛 jest równa 5 s. 

 Minimalna długość sygnału zielonego 𝑮𝒎𝒊𝒏 (sygnalizacja akomodacyjna) 

Typowy interwał przedłużenia sygnału zielonego 𝛿 można przyjąć 
równy 2,4 s (jeśli sterownik akceptuje tylko ustawienia wartości całko -
witych, można przyjąć 𝛿 = 3 s). 

 Jednostkowe wydłużenie sygnału zielonego 𝜹 (sygnalizacja akomodacyjna) 

 Czas międzyzielony 𝒕𝒎 𝑡𝑚𝑖 = 𝑡ż + 𝑡𝑟𝑖 + 𝑡𝑏𝑖  [s] 𝑡𝑚𝑖  𝑡ż 𝑡𝑟𝑖  𝑡𝑏𝑖  
– czas międzyzielony dla kierunku 𝑖 [s] 

– długość sygnału żółtego [s] (𝑡ż = 3 s) 

– czas przejazdu strefy robót dla kierunku 𝑖 [s] 

– czas bezpieczeństwa dla kierunku 𝑖 [s] 



Obliczenie  parametrów  programu  sygnalizacji 

 Czas międzyzielony 𝒕𝒎 

[s] 

𝑉𝑑𝑖 
𝑡𝑟𝑖  

– prędkość przejazdu w strefie robót nie większa od dopuszczalnej dla 
kierunku 𝑖 [m/s] 

– czas przejazdu strefy robót dla kierunku 𝑖 [s] 

► czas przejazdu strefy robót 𝑡𝑟 𝑡𝑟𝑖 = 𝐿𝑧𝑤𝑉𝑑𝑖  
𝐿𝑧𝑤 – długość zwężenia drogi [m] (odległość pomiędzy liniami zatrzymań po 

obu stronach zwężenia) 

► czas bezpieczeństwa 𝑡𝑏 
Czas bezpieczeństwa 𝑡𝑏 pomaga zagwarantować bezpieczne rozdzielenie 

w czasie pojazdów opuszczających i wjeżdżających w strefę robót z przeciw -
nych kierunków. Ponieważ faktyczny czas przejazdu zwężenia może zająć 
kierowcy więcej czasu niż obliczony czas przejazdu strefy robót 𝑡𝑟, dodaje 
się czas bezpieczeństwa 𝑡𝑏. Typowe wartości czasu bezpieczeństwa 𝑡𝑏 wy-
noszą od 3 do 5 s. 



Obliczenie  parametrów  programu  sygnalizacji 

 Maksymalna długość fazy 𝒇𝒎𝒂𝒙  (sygnalizacja akomodacyjna) lub dłu-

gość fazy 𝒇 (sygnalizacja stałoczasowa) 𝑓𝑚𝑎𝑥𝑗 = 𝐺𝑚𝑎𝑥𝑖 + 𝑡𝑚𝑖  [s] 

𝑓𝑚𝑎𝑥𝑗  𝑓𝑗 𝑗 𝐺𝑚𝑎𝑥𝑖  

– maksymalna długość fazy 𝑗 [s] (dla sygnalizacji akomodacyjnej) 

– długość fazy 𝑗 [s] (dla sygnalizacji stałoczasowej) 
– numer fazy ruchu (𝐼 dla kierunku 𝑖 = 𝐴 oraz 𝐼𝐼 dla kierunku 𝑖 = 𝐵) 

– maksymalna długość sygnału zielonego dla kierunku 𝑖 [s] (dla sygnaliza-
cji akomodacyjnej) 

𝑓 𝑗 = 𝐺𝑖 + 𝑡𝑚𝑖  [s] 

𝐺𝑖 – długość sygnału zielonego dla kierunku 𝑖 [s] (dla sygnalizacji stałoczaso-
wej) 𝑡𝑚𝑖  – czas międzyzielony dla kierunku 𝑖 [s]  



Obliczenie  parametrów  programu  sygnalizacji 

 Długość maksymalnego cyklu sygnalizacji 𝑻𝒎𝒂𝒙  (sygnalizacja akomoda-

cyjna) lub długość cyklu sygnalizacji 𝑻 (sygnalizacja stałoczasowa) 𝑇𝑚𝑎𝑥 = 𝑓𝑚𝑎𝑥𝑗  [s] 

𝑇𝑚𝑎𝑥 𝑇 𝑗 𝑓𝑚𝑎𝑥𝑗  

– długość maksymalnego cyklu sygnalizacyjnego [s] (dla sygnalizacji ako-
modacyjnej) 

– długość cyklu sygnalizacyjnego [s] (dla sygnalizacji stałoczasowej) 
– numer fazy ruchu (𝐼 dla kierunku 𝑖 = 𝐴 oraz 𝐼𝐼 dla kierunku 𝑖 = 𝐵) 

– maksymalna długość fazy 𝑗 [s] (dla sygnalizacji akomodacyjnej) 

𝑇 = 𝑓𝑗 [s] 

𝑓𝑗 – długość fazy 𝑗 [s] (dla sygnalizacji stałoczasowej) 



Sprawdzenie maksymalnego czasu oczekiwania  

na sygnał zielony 

 dla kierunku 𝐴: 𝑡𝑜𝑐𝑧𝐴 = 𝑡𝑚𝐴 − 𝑡ż + 𝐺𝑚𝑎𝑥𝐵 + 𝑡𝑚𝐵  [s] 𝑡𝑜𝑐𝑧𝐴  𝑡𝑚𝐴  𝑡ż𝑖 𝐺𝑚𝑎𝑥𝐵  

– maksymalny czas oczekiwania na sygnał zielony w kolejce na kierunku 𝐴 [s] 

– długość czasu międzyzielonego na kierunku 𝐴 [s] 

– długość sygnału żółtego [s] (𝑡ż = 3 s) 

– maksymalna długość sygnału zielonego na kierunku 𝐵 [s] (dla sygnaliza-
cji akomodacyjnej) – dla sygnalizacji stałoczasowej należy wstawić do 
wzoru długość sygnału zielonego 𝐺𝐵 na kierunku 𝐵 [s] 𝑡𝑚𝐵  – długość czasu międzyzielonego  na kierunku 𝐵 [s] 



Sprawdzenie maksymalnego czasu oczekiwania  

na sygnał zielony 

 dla kierunku 𝐵: 𝑡𝑜𝑐𝑧𝐵 = 𝑡𝑚𝐵 − 𝑡ż + 𝐺𝑚𝑎𝑥𝐴 + 𝑡𝑚𝐴  [s] 𝑡𝑜𝑐𝑧𝐵  𝑡𝑚𝐵  𝑡ż𝑖 𝐺𝑚𝑎𝑥𝐴  

– maksymalny czas oczekiwania na sygnał zielony w kolejce na kierunku 𝐵 [s] 

– długość czasu międzyzielonego na kierunku 𝐵 [s] 

– długość sygnału żółtego [s] (𝑡ż = 3 s) 

– maksymalna długość sygnału zielonego na kierunku 𝐴 [s] (dla sygnaliza-
cji akomodacyjnej) – dla sygnalizacji stałoczasowej należy wstawić do 
wzoru długość sygnału zielonego 𝐺𝐴 na kierunku 𝐴 [s] 𝑡𝑚𝐴  – długość czasu międzyzielonego  na kierunku 𝐴 [s] 



Sprawdzenie maksymalnego czasu oczekiwania  

na sygnał zielony 

 Uwagi do obliczonych maksymalnych czasów oczekiwania na syg-

nał zielony: 

► maksymalny czas oczekiwania na sygnał zielony dla obu kierunków 𝒕𝒐𝒄𝒛𝑨  𝒊 𝒕𝒐𝒄𝒛𝑩  powinien być mniejszy niż 240 s, jeśli jest to możliwe 

► jeżeli dla któregoś z kierunków przekroczony zostanie próg 240  s, 

długość strefy robót powinna zostać zmniejszona, a wartości pa-

rametrów programu sygnalizacji ponownie obliczone lub też 
zarządca drogi może zdecydować o dopuszczeniu większego 
czasu oczekiwania i o poinformowaniu o tym kierujących na do-

jeździe do zwężenia 



Monitorowanie działania tymczasowej sygnalizacji 
świetlnej 

Po obliczeniu i wdrożeniu przyjętych w projekcie długości sygnałów świetl-
nych ważne jest, aby monitorować, jak działa tymczasowa, przenośna syg-
nalizacja świetlna w terenie. Należy sprawdzić, czy wszystkie parametry 
programu sygnalizacji są poprawnie dobrane. 

Jeśli sygnalizacja działa jako stałoczasowa, a sygnały zielone wydają się 
zbyt krótkie dla godzin z natężeniem szczytowym (tzn. pojazdy stale pozostają 
w kolejce na początku sygnału czerwonego), należy rozważyć zwiększenie 
długości sygnału zielonego o kilka sekund. I odwrotnie, jeśli długości sygnałów 
zielonych dla sygnalizacji stałoczasowej są zbyt długie (to znaczy, że sygnał 
zielony jest dalej nadawany po zjechaniu wszystkich pojazdów w kolejce), na-
leży zmniejszyć długość sygnału zielonego o kilka sekund. W przypadku syg-
nalizacji akomodacyjnej zwykle konieczne jest jedynie określenie, czy maksy-
malna długość sygnału zielonego nie jest zbyt mała (tj. pojazdy pozostają w ko-
lejce na początku sygnału żółtego). Jeżeli sygnał zielony nie jest wystarczają-
cy, to należy zwiększyć maksymalną długość sygnału zielonego o kilka sekund. 
Przy wydłużaniu sygnału zielonego należy sprawdzić, czy długość cyklu nie 
przekroczy 300 s. 



Przepustowość i warunki ruchu na zwężeniu 

Po zaprojektowaniu parametrów cyklu sygnalizacyjnego należy 
sprawdzić przepustowość oraz warunki ruchu na zwężeniu drogowym. 
Można to wykonać wykorzystując metodę opracowaną w ramach pro-

gramu RID-I/50 (rozdział 8 w tomie I). 
Ocena warunków ruchu i obliczenia przepustowości na odcinku zwę-

żenia drogi z ruchem sterowanym tymczasową sygnalizacją świetlną 
prowadzone są oddzielnie dla obu kierunków ruchu. Do wyznaczenia 
tych cech sprawności zwężenia niezbędna jest znajomość natężenia 
ruchu oraz charakterystyki odcinka zwężenia. 

W metodzie przedstawiono dane wymagane do obliczeń oraz wzory,  
z których oblicza się przepustowość 𝐶 oraz podstawowe miary warun-
ków ruchu: średnie straty czasu 𝑑, kolejka maksymalna 𝐾𝑚𝑎𝑥  i pozosta-
jąca 𝐾𝑝 oraz zasięg kolejki 𝐿𝐾. 



Dziękuję  za  uwagę 


