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Dynamiczne sterowanie i zarządzanie ruchem w systemach 

transportowych objętych kongestią ma na celu zmniejszenie liczby 

pojazdów poruszających się w sieci w tym samym czasie i miejscu. 

Znaki drogowe o zmiennej treści przekazują uczestnikom ruchu 

drogowego komunikaty, których treść może zmieniać się w czasie. 

Wyświetlają komunikaty informujące kierujących pojazdami o aktualnych 

warunkach ruchu drogowego w sposób dynamiczny, adekwatny do 

sytuacji. Znaki o zmiennej treści należą do urządzeń sterujących ruchem 

do zastosowań w ruchu kołowym i ruchu pieszych. [1]

Stanowią w związku z tym szczególnie skuteczny środek sterowania oraz 

zarządzania ruchem drogowym. [2]
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Jakie urządzenia zaliczają się do kategorii znaków 
o zmiennej treści?

Definicja zawarta w normie PN-EN12966:

ZZT to znak drogowy, na którym  wyświetlane informacje 
można zmieniać, włączać lub wyłączać. Informacje mogą być 
wyświetlane w formie tekstu i/lub symboli.

Do kategorii znaków o zmiennej treści zaliczają się zarówno znaki 
wyświetlające piktogramy, tablice tekstowe lub połączenia tych funkcji.
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• Znaki o zmiennej treści dzielą się na znaki o rysunku ciągłym i nieciągłym. 

• Znaki o rysunku ciągłym są zbliżone do znaków stałych. 

• Lica znaków wykonane są z folii odblaskowej. 

• Zmianę wskazań znaku uzyskuje się za pomocą urządzeń 

elektromechanicznych, które powodują obrót np. paneli pionowych  

wykonanych w kształcie graniastosłupów.
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Zakres czytelności ZZT

𝑑1 + 𝑑2 = maksymalna odległość czytelności

d1 – strefa czytelności

6, 7 - krotność wysokości liter wyrażonej w centymetrach [4]
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Na rysunku poszczególne obszary nie są narysowane w skali

Opracowanie własne na podstawie [10]
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Opracowanie własne na podstawie [2]
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Minimalny czas potrzebny na przeczytanie

przez kierujących komunikatów przekazywanych  

przez ZZT

Obliczanie minimalnego czasu percepcji

t – minimalny czas w [s]

n – liczba jednostek informacji

13

Czas potrzebny do odczytanie informacji nocą jest dłuższy  [6]

[4]
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Efekt „rozmycia” widoczny z dużej odległości
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Zastosowanie małych liter korzystnie wpływa na czytelność komunikatów [4]
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Na podstawie [11]
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Wyniki badań [6] zdecydowanie wskazują na konieczność utrzymania 

maksymalnej liczby jednostek informacyjnych nie większej niż  cztery
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Kodowanie tras barwą czerwoną [7]

Wyświetlanie czasu podróży barwą czerwoną [8]
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Znaki mobilne – opracowanie własne

Zaleca się wyświetlanie maksymalnie 4 jednostki informacji [5, 9]



.

20



.

21

Wnioski

1. Eksperci podkreślają, że technologia RGB może być przydatna ze względu 

na potrzebę wyświetlania piktogramów znaków drogowych wykraczający 

poza katalog uzgodniony na etapie projektowania

2. W celu wyświetlania znaków drogowych kategorii A, B i C wystarczająca jest 

technologia dwubarwna (np. znaki o predefiniowanej grafice)

3. Istnieje potrzeba standaryzacji ZZT oraz wyświetlanych treści zarówno w 

zakresie piktogramów jak i w zakresie tekstów

4. Konstrukcja oraz czas wyświetlania komunikatów fazowych wymaga 

opracowania wytycznych. Opinie ekspertów w tym zakresie były bardzo 

rozbieżne

5. Jeden z ekspertów zasugerował wykorzystania barwy żółtej w celu 

przekazywania komunikatów związanych z czasową organizacją ruchu
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Wnioski

6. Maksymalna liczba wierszy tablic tekstowych powinna być ograniczona do 

trzech ale tylko w lokalizacjach, gdy tablica jest widoczna ze znacznej 

odległości

7. Maksymalna liczba znaków alfanumerycznych powinna wynosić 20. 

Dodatkowo eksperci zwracali uwagę na potrzebę standaryzacji krojów pisma

8. Znakomita większość ekspertów (82%) opowiedziało się za używaniem 

wyłącznie WIELKICH liter

9. Znaki ZZT powinny być wykorzystywane wyłącznie w celu wyświetlania 

informacji związanych z ruchem drogowym

10.Komunikaty związane z ruchem drogowym powinny być powtarzane w 2 lub 3 

przekrojach w celu zwiększenia efektywności przekazu
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Wnioski

11.Eksperci rekomendują (73%) wprowadzenie specjalnych znaków drogowych 

informujących o utrudnieniach znajdujących się w znacznej odległości

12.Należy używać skróconych nazw miejscowości

13.Komunikaty fazowe powinny być skonfigurowane, aby czas ekspozycji 

zależał od liczby jednostek informacji oraz kierujący mógł zobaczyć każdą z 

faz co najmniej dwukrotnie
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 Występuje pilna konieczność aktualizacji przepisów w zakresie parametrów 

technicznych i konstrukcji ZZT; przepisy powinny regulować zasady lokalizacji 

ZZT oraz umieszczania ich w pasie drogowym

 Występuje konieczność ustabilizowania wytycznych technicznych w zakresie 

organizacji ruch oraz scenariuszy i algorytmów zarządzania

 Niezbędnym jest propagowanie w środowisku projektantów, inwestorów, 

wykonawców tzw. dobrych praktyk

 Powyższe powinno być systematycznie aktualizowane w związku ze 

zmianami systemu transportowego (tabor samochodowy, technologie 

informatyczne, zmiany zachowań kierujących)

 Powyższe dotyczy również mobilnych znaków o zmiennej treści
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