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• Obliczenia:
‒ Długość światła żółtego lub odpowiednika – poprzednia 

konferencja;
‒ Droga dojazdu – jednoznaczna (ew. dojście piesze);
‒ Prędkość dojazdu – jednoznaczna, ale może być dyskusyjna 

przy instalacji liczników czasu + motocykliści (film 1);
‒ Droga ewakuacji – jednoznaczna (ew. zejście piesze).
‒ Długość pojazdu ewakuującego się – jak uwzględniać?
‒ Czas ewakuacji – potrafi być problematyczny, zwłaszcza w 

sytuacji zakłóceń płynności przejazdu.

• Zbyt krótki CMZ – zagrożenie bezpieczeństwa.

• Zbyt długi CMZ – wejście / wjazd na czerwonym
(wczesnym / późnym) – zagrożenie bezpieczeństwa.



• Film 1. Problem występuje:
‒ Dla strumienia kolizyjnego;
‒ Dla strumienia z pasa wspólnego ze strumieniem 

kolizyjnym;
‒ Przy innych zakłóceniach prędkości pojazdu – np. złym 

stanie nawierzchni.

• Film 2. Do kolizji nie doszło, najostrzejszą sytuacją 
było trąbienie:

‒ Dobra widoczność;
‒ Mała prędkość;
‒ Wczesne zajęcie miejsca kolizji;

• Film 3. Mamy rozwiązanie problemu (tylko) 
bezpieczeństwa – jest żółty migający pieszy (a 
może inne symbole?).



• Filmy 4 i 5. Czas międzyzielony nie uwzględnia 
zatoru:

‒ Wolniejszy niż w obliczeniach przejazd strumienia w 
lewo;

‒ Kierowca widzi przed sobą sygnalizator, ale przed linią 
zatrzymania tego sygnalizatora ma jeszcze punkt kolizji.

• Film 6. Autobusy mają swoją bezkolizyjną grupę 
sygnałową, przejechały linię zatrzymania, ale nie 
mogą zjechać ze względu na zator:

‒ Przecięcie dużej liczby pasów;
‒ Bardzo zły kąt widoczności.

• Film 7. Czas ewakuacji a przepisy tramwajowe.  W 
niektórych krajach byłaby już kolizja.



• Ograniczenie długości drogi przejazdu przez tereny 
kolizji do 26 m bądź zapewnienie azylu.



• Czas międzyzielony
nie może być ujemny.

• Czas dojazdu 
tramwaju
V = 10 km/h,
L = 50 m,
Td = 18 s.  

• Czas przejścia przez 
torowisko 4-5 s.

• Pieszy zdąży 3-4 razy 
przejść przez 
torowisko zanim 
dojedzie tramwaj.
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• Przejście dla pieszych przez torowisko z dala od 
rozjazdów i przystanków.

• Pożądany płynny przejazd tramwaju z prędkością 50 
km/h.  Droga hamowania tramwaju:

‒ przy 2,5 m/s2 39 m,
‒ przy 1,3 m/s2 74 m,
‒ przy 1,0 m/s2 96 m.

• Ile wcześniej zapalić światło „jedź” aby motorniczy nie 
hamował (czas reakcji 1 s)? – odpowiednio 3,8 s; 6,8 s; 
7,9 s (wartości potwierdzone obserwacją).

• Od zapalenia czerwonego do przejazdu tramwaju 7-8 s, 
przy czasie przejścia przez torowisko 4-5 s.

• Ale jak się pieszy potknie (tramwaj może ostrzej 
hamować)?



• Film 8. Czy pieszy wejdzie w tramwaj / samochód 
widząc zielone światło?

• Czy niewidomy pieszy wejdzie w tramwaj / samochód 
słysząc zielone światło? – słyszy też jadący pojazd.

• Czy kierowca wjedzie w tramwaj?
‒ decyzja w odległości drogi hamowania,
‒ w tym momencie kierowca musi widzieć przód tramwaju 

(innego pojazdu).

• Film 9. Zbyt późne wyłączenie sygnału „jedź” –
sygnalizacja obsługuje tramwaj z dłuuugim ogonem.

• Długi ogon pojedynczego sprawnego pieszego –
czasami warto wykryć.



• Niedostosowane (za duże, za małe) czasy międzyzielone = 
straty czasu i zagrożenie bezpieczeństwa.

• Czasami trzeba dodać sygnalizatory wewnątrz
skrzyżowania, czasami strzałkę informującą o 
bezkolizyjnym skręcie w lewo.

• Potrzebna detekcja tarczy skrzyżowania mogąca wydłużyć 
czas międzyzielony (lub zielone światło).  A może skrócić 
(pieszy już zszedł)?

• Analizy czasów międzyzielonych powinny uwzględniać 
warunki widoczności wzajemnej kolizyjnych strumieni.

• Jak liczyć czas międzyzielony dla szybko jadącego (50 km/h, 
więcej) tramwaju / autobusu?

• W jakim zakresie uwzględniać długość pojazdu?  Poza tym 
ostatni pojazd powinien przejeżdżać na żółtym.
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