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Tomasz SZCZURASZEK, Damian IWANOWICZ 

SZACOWANIE WARUNKÓW RUCHU NA MIEJSKICH SKRZYŻOWANIACH  

Z SYGNALIZACJĄ ŚWIETLNĄ W STANACH ZATŁOCZENIA 

 

W artykule omówiony został problem nieprawidłowego szacowania w kraju warunków ruchu na miejskich skrzyżowaniach 

z sygnalizacją świetlną w przypadku stanów zatłoczenia. Wykazano, że spowodowane jest to pomijaniem w analizach stopnia 

obciążenia ruchem wlotów, uwzględniającego długości tzw. kolejki początkowej pojazdów, formułującej się na skutek przesy-

cenia ruchem wlotów. Fakt ten ma znaczący wpływ na błędy w planowaniu, projektowaniu i zarządzaniu infrastrukturą dro-

gową. W artykule podkreślono także, że obecnie stosowane w Polsce wytyczne obliczania przepustowości skrzyżowań z sygna-

lizacją świetlną nie dają możliwości prawidłowego wyznaczania długości tych kolejek. 

 

WSTĘP 

Gwałtowny wzrost liczby pojazdów samochodowych w naszym 
kraju, z którym mamy do czynienia po przystąpieniu do Wspólnoty 
Europejskiej, nie idzie w parze z tempem rozwoju podstawowej sieci 
drogowej miast, prowadząc do coraz częstszych i coraz bardziej 
czasochłonnych utrudnień w przemieszczaniu się jego mieszkań-
ców. Nie trzeba przy tym sygnalizować, że ma to również swoje 
konsekwencje w postaci powiększającej się konsumpcji paliw 
(zwiększone zużycie na skutek nierównomiernego ruchu), strat 
finansowych (opóźnienia w dostawach), czy nawet pogarszaniu 
jakości ekosystemu miast (zwiększony hałas komunikacyjny, zwięk-
szona emisja zanieczyszczeń). 

Obecnie w Polsce mamy do czynienia z rozwojem gospodar-
czym, w tym z ciągłą rozbudową podstawowej sieci układu drogo-
wego (zarówno zamiejskiego – drogi szybkiego ruchu, jak i miej-
skiego – alternatywne ciągi obwodowe). Rozbudowa w miastach 
niestety stanowi często poważny mankament w postaci niewystar-
czającej powierzchni terenu pod nowe inwestycje drogowe. Dotyczy 
to zarówno modernizacji istniejących ciągów drogowych, jak i bu-
dowy nowych ciągów alternatywnych. Do tego należy uwzględnić 
też bardzo gęstą sieć ulic i przecięć drogowych, wpływającą nieko-
rzystnie na płynność ruchu potoków pojazdów. Mając natomiast na 
uwadze nieustający wzrost wskaźnika motoryzacji oraz niekorzystne 
tendencje i przyzwyczajenia w typowych zachowaniach transporto-
wych mieszkańców dużych i średnich miast, pokusić się można 
o stwierdzenie, iż w najbliższej przyszłości skazani będziemy wciąż 
na podróżowanie w warunkach permanentnego zatłoczenia ruchem 
– i to zarówno w Polsce, jak i na świecie [1, 2, 3, 8, 9]. 

Mając na uwadze obecne uwarunkowania, bardzo ważne staje 
się prawidłowe szacowanie warunków ruchu, szczególnie na skrzy-
żowaniach z sygnalizacją świetlną, ponieważ skrzyżowania te są 
podstawowymi skrzyżowaniami na sieciach praktycznie wszystkich 
miast w Polsce. 

Niestety w opinii autorów wytyczne projektowe infrastruktury 
drogowej (dotyczące projektowania skrzyżowań [4] z 2001 r. i wy-
konywania obliczeń ich przepustowości wraz z oceną sprawności [5] 
z 2004 roku), są nieadekwatne do dzisiejszych uwarunkowań, które 
również od wielu lat nie podlegają żadnym aktualizacjom. Tezę tą 
potwierdzają chociażby wykonywane obliczenia średnich długości 
kolejek pojazdów na wlotach skrzyżowań o ruchu sterowanym 

sygnalizacją świetlną, które w okresach szczytów komunikacyjnych 
(a więc w okresie największego popytu na transport) znacząco 
różnią się z wynikami ustalonymi empirycznie [6, 7]. Oznacza to, że 
np. projektując nowe skrzyżowanie lub poddając je przebudowie, 
a nawet konstruując nowy program sygnalizacji świetlnej – projek-
tanci wykonują obliczenia sprawności ruchowej w sposób niepo-
prawny. 

1. ZNACZENIE DŁUGOŚCI KOLEJEK POJAZDÓW  
W OCENIE WARUNKÓW RUCHU NA 
SKRZYŻOWANIACH Z SYGNALIZACJĄ ŚWIETLNĄ 

Formujące się kolejki pojazdów na wlotach skrzyżowań z sy-
gnalizacją świetlną, definiowane zarówno w wytycznych krajowych 
[4, 5], jak i światowej rangi wytycznych zagranicznych [10, 11, 12, 
13], odnoszą się i wyznaczane są dla dwóch podstawowych stanów 
cyklu sygnalizacyjnego, a mianowicie w czasie: 
– do zakończenia nadawania sygnału czerwonego (tzw. kolejka 

maksymalna KM), gdy dojeżdżające do wlotu skrzyżowania po-
jazdy zatrzymują się w oczekiwaniu na kontynuację podróży; 
stan ten obejmuje też „częściowo pewną część czasu nadawa-
nia sygnału zielonego” (z uwagi na bezwładność ruszającej ko-
lumny pojazdów z kolejki po rozpoczęciu nadawania sygnału 
zielonego – czas ruszenia ostatniego ustawionego pojazdu w 
kolejce); 

– do zakończenia nadawania sygnału zielonego (tzw. kolejka 
pozostająca kP), gdy liczba zgłaszających się do obsługi pojaz-
dów jest zbyt duża do przeniesienia tego ruchu w czasie nada-
wania sygnału zielonego lub losowe wahania w dopływie (np. 
błędnie ustalona lub brak koordynacji pomiędzy sąsiednimi 
skrzyżowaniami) skutkują pozostawaniem pojazdów na kolejny 
cykl sygnalizacyjny. 
Wartym uwagi jest, iż krajowe wytyczne projektowe [5] oraz 

amerykański podręcznik Highway Capacity Manual (HCM) [12] 
posiadają zbieżne ze sobą modele wyznaczania średniej długości 
kolejki pozostającej kP z danego podokresu analizy, utożsamianą ze 
średnią długością kolejki początkowej k0 podokresu następnego. 

Szeroko skomentowane założenia sposobów wyznaczania tych 
stanów oraz modele obliczeniowe służące do ich wyznaczenia 
zostały przedstawione np. w pracach [6, 7, 14, 15]. Nadmienić 
jednak w tym miejscu należy, iż wyznaczanie średnich długości 
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kolejek pojazdów ma także swoje przełożenie w następujących 
przypadkach: 
– analiza wieloprzedziałowa strat czasu (za pomocą średniej 

długości kolejki początkowej k0), a zatem i klasyfikacja warun-
ków ruchu (określenie Poziomu Swobody Ruchu, PSR), 

– wyznaczenie średniej długości kolejki maksymalnej (przy wyko-
rzystaniu średniej długości kolejki pozostającej kP), 

– wyznaczanie kwantyla 95% z rozkładu kolejek maksymalnych 
(za pomocą średniej długości kolejki maksymalnej KM), w celu 
projektowania stref akumulacji, 

– określenie zasięgu kolejki maksymalnej (na podstawie kwantyla 
95% z rozkładu kolejek maksymalnych KM95), w celu sprawdze-
nia, czy nie przekracza on długości odcinka między analizowa-
nym i sąsiednim skrzyżowaniem, 

– wskaźnik zatrzymań (wykorzystując średnią długość kolejki 
pozostającej kP). 
Nie ulega wątpliwości, że najistotniejszy wpływ średnich długo-

ści kolejek pojazdów występuje oczywiście w przypadku prawidło-
wego określenia poziomu swobody ruchu „PSR” dla przyjętego lub 
modernizowanego rozwiązania skrzyżowania z sygnalizacją świetl-
ną.  

Wyartykułować w tym miejscu należy fakt, że w amerykańskich 
wytycznych projektowych HCM z 2000 roku (na których bazują m.in. 
metody klasyfikacji warunków ruchu w Polsce [5]) zawarty jest 
zupełnie inny model wyznaczania stopnia obciążenia ruchem dane-
go elementu infrastruktury poddanego analizie (pasa ruchu, obli-
czeniowej grupy pasów ruchu, czy wlotu skrzyżowania) w stanach 
utrzymującego się przesycenia ruchem – uwzględniającego średnią 
długość kolejki początkowej: 
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gdzie: 
X’ – stopień obciążenia odpowiednio pasa ruchu, grupy ob-
liczeniowej pasów ruchu, wlotu, skrzyżowania, obliczany 
przy występowaniu kolejki początkowej k0;  

Q – wielkość natężenia ruchu pojazdów dojeżdżających od-
powiednio do analizowanego pasa ruchu, grupy obliczenio-
wej pasów ruchu, wlotu, skrzyżowania w [P/h]; 
C – przepustowość odpowiednio pasa ruchu, grupy oblicze-
niowej pasów ruchu, wlotu, skrzyżowania [P/h]; 
k0 – długość kolejki początkowej [P], jaka ma miejsce przed 
okresem objętym analizą; 
ta – długość okresu analizy [h]. 

 
Prezentowany wyżej model obliczeniowy stopnia obciążenia X' 

w metodach HCM2000 zalecany jest do stosowania w sytuacji, gdy 
na analizowanym pasie ruchu, obliczeniowej grupie pasów ruchu 
lub na wlocie występuje kolejka początkowa k0. A więc zastosowa-
nie tego modelu obliczeniowego stopnia obciążenia ruchem powin-
no mieć miejsce zawsze wtedy, gdy mamy do czynienia z występo-
waniem kolejek pozostających (co jak wiemy występuje praktycznie 
zawsze w szczytowych okresach przesycenia ruchem). W Polskiej 
metodzie obliczeniowej stopnień obciążenia odnosi się wyłącznie do 
wyliczenia ilorazu wielkości natężenia ruchu pojazdów dojeżdżają-
cych do wlotu Q i wartości obliczeniowej przepustowości C (i to 
najczęściej wartości odnoszących się do pełnej godziny). Takie 
podejście znacząco upraszcza i „spłaszcza” rzeczywiste warunki 
ruchu, jakie obserwuje się na skrzyżowaniach (lub jakie są progno-
zowane), pomijając całkowicie stan ruchu, jaki występuje przed 
obranym okresem analiz ta.  

Problem nieuwzględniania w krajowym modelu obliczeniowym 
kolejek początkowych został szeroko skomentowany w pracach [6, 
7]. W tym natomiast przypadku autorzy pragną zwrócić szczególną 
uwagę na znaczące zaniżanie rzeczywistych wartości stopnia ob-
ciążenia X, jakie ma miejsce obecnie przy jego wyznaczaniu za 
pomocą m.in. polskiej metody obliczeniowej [5], ale i wielu zagra-
nicznych. Wyartykułować wyraźnie również należy fakt, iż z założe-
nia krajowy model kolejkowy odnosi się jedynie do stanu warunków 
ruchu o maksymalnym obciążeniu równym X=1,1 (patrz rys. 1), 
podczas gdy w wytycznych HCM2000 ustalona dla bardzo podob-
nego modelu obliczeniowego wartość X wynosi 1,4. 

 

Oznaczenia:

  – średnia wartość maksymalnych długości 
kolejek pojazdów [P],

 – stopień obciążenia ruchem [-],
 – natężenie nasycenia [E/s],
  – okres analiz [h],
 – długość cyklu sygnalizacyjnego [s],
 – udział efektywnego sygnału zielonego 

w długości cyklu [s].

 
Oznaczenia: KM – średnia wartość maksymalnych długości kolejek pojaz-
dów [P], X – stopień obciążenia ruchem [-], s – natężenie nasycenia [E/s],  
ta – okres analizy [h], T – długość cyklu sygnalizacyjnego [s], λ – udział 
efektywnego sygnału zielonego w długości cyklu [-]. 

Rys. 1. Wpływ stopnia obciążenia X oraz parametrów sterowania 
ruchem na długość kolejki KM [5] 

 
Warunki na zatłoczonym ruchem elemencie sieci można opisać 

jednoznacznie tylko poprzez opis zarówno warunków odpływu przez 
wlot skrzyżowania, jak i opis warunków formowania się kolejek 
pojazdów przed wlotem. Nie można skupić się w tej ocenie wyłącz-
nie na warunkach panujących na linii zatrzymań, ponieważ nie 
wystarczy stwierdzić, że wlot skrzyżowania jest przesycony. Takie 
pozostawienie problemu skutkuje pozostawieniem standardowego 
rozłożenia układu faz programu sygnalizacji świetlnej na poszcze-
gólnych wlotach skrzyżowania z maksymalnie wydłużonymi czasami 
nadawania sygnałów zielonych w stosunku do pojedynczego cyklu 
sygnalizacyjnego (nierzadko przekraczającego maksymalną dłu-
gość cyklu sygnalizacyjnego ustaloną przepisami wykonawczymi 
[17]) – jak w przypadku sterowania stałoczasowego. W takiej sytua-
cji bowiem nie znamy ani skali tego przesycenia, ani jego skutków 
zarówno przed wlotami skrzyżowań, jak i na obszarze doprowadza-
jącym strumienie pojazdów do tego skrzyżowania (zjawisko „tri-
ggerneck” [16]). Wiemy tylko, że mamy do czynienia z całkowitym 
zatorem albo odcinka drogi prowadzącej do wlotu skrzyżowania, 
albo całego obszaru kilku sąsiadujących ze sobą skrzyżowań – i nie 
posiadamy narzędzi do przeciwdziałania powstawania tego stanu. 

Ze względu na powyższe fakty, bardzo dużego znaczenia na-
biera nie tylko dokładność szacowania długości kolejki pozostającej 
z pojedynczego cyklu sygnalizacyjnego, ale także przyjęty okres 
analizy ta. Oczywistym jest, że wydłużanie czasu analizy poza jeden 
cykl sygnalizacyjny zawsze będzie powodować coraz większe 
uśrednianie szacowanych wartości (tym większe, im dłuższy będzie 
przyjęty czas do analiz). Jest to konsekwencją pomijania występują-
cych wahań wartości długości kolejek pojazdów, występujących 
w poszczególnych cyklach sygnalizacyjnych. Ma to zatem niewąt-
pliwie wpływ na otrzymywane błędy szacowania długości kolejek. 
Mankamenty związane z ustalaniem właściwej długości okresu 
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analizy ta do wyznaczania miarodajnych warunków ruchu na skrzy-
żowaniach z sygnalizacją świetlną zostały przez autorów przedsta-
wione w jednym z artykułów w ramach materiałów konferencyjnych 
14th Scientific and Technical Conference „Transport Systems Theo-
ry and Practice” [18]. Wartym podkreślenia jest natomiast, że już 
w 2003 roku w pracy [19] wskazywano na konieczność zbierania 
większej liczby danych, niż tylko pomierzone w godzinie szczytu 
wartości natężeń ruchu (wraz ze strukturą rodzajową i kierunkową) 
– w odniesieniu do oceny warunków ruchu w stanie „długotrwałego 
zatłoczenia motoryzacyjnego”. Słusznie w tej pracy autor wskazy-
wał, że posługiwanie się tego rodzajem danych odzwierciedla tylko 
rzeczywistą sytuację faktu o przepustowości (ile pojazdów zdolnych 
jest przejechać przez skrzyżowanie w ciągu jednej godziny) – pomi-
jając przy tym całkowicie fakt skali potrzeb w przemieszczaniu się 
i kierunków ich zmian [19]. 

2. PRAKTYCZNE ZNACZENIE DOKŁADNOŚCI  
SZACOWANIA WARUNKÓW RUCHU 

Praktycznie znaczenie dokładnego ustalania średnich długości 
kolejek pojazdów, a zatem i warunków ruchu na skrzyżowaniach o 
ruchu sterowanym sygnalizacją świetlną, można rozdzielić pomię-
dzy trzy etapy: 
1.  Planowanie inwestycji (etap I): 

– prognozowanie ruchu, 
– planowanie rozwoju sieci transportu drogowego, 
– koncepcje projektowe, studia wykonalności, 

2.  Projektowanie inwestycji (etap II): 
– projektowanie przebudowy lub modernizacji istniejącego 

skrzyżowania, 
– projektowanie nowego skrzyżowania z sygnalizacją świetl-

ną, 
– konstruowanie programu sygnalizacji świetlnej na etapie 

projektu, 
– dobór liczby i długości pasów ruchu (strefy akumulacji) na 

wlotach i skrzyżowaniu, 
3.  Zarządzanie siecią oraz ruchem drogowym (etap III): 

– weryfikacja i modernizacja istniejącego programu sygnaliza-
cji świetlnej, 

– sterowanie akomodacyjne i obszarowe (ITS), 
– przeciążenia odcinków doprowadzających do wlotów skrzy-

żowań z sygnalizacją świetlną (blokady sąsiednich skrzyżo-
wań), 

– blokowanie poszczególnych pasów ruchu na wlocie przez 
inne strumienie pojazdów. 

W przypadku planowania i projektowania zarówno sieci drogo-
wej, jak i jej elementów, najważniejszym parametrem jest natężenie 
ruchu obciążające dany element sieci drogowej. W przypadku analiz 
skrzyżowań o ruchu sterowanym sygnalizacją świetlną o wielkości 
ruchu obciążającego każdy jego element stanowi zarówno natęże-
nie ruchu odpływu na linii zatrzymań, jak i wielkość pozostającej 
przed wlotem kolejki pojazdów. Stąd konieczność wiedzy o procesie 
formowania się kolejek, gdyż bez znajomości długości kolejki nie 
jesteśmy w stanie określić podstawowego miernika ruchu (stopnia 
obciążenia), niezbędnego w profesjonalnych i, co chyba wymaga 
wyraźnego podkreślenia, świadomych działaniach z zakresu plano-
wania i projektowania infrastruktury drogowej. Obecnie bowiem, 
korzystając z polskich metod określania stopnia obciążenia wlotu 
bez uwzględniania długości kolejek początkowych oblicza się 
w sposób niewłaściwy i zaniżony podstawowe parametry dotyczące 
sprawności skrzyżowania.  

Brak uwzględniania długości kolejek początkowych na wlocie 
skrzyżowania ma swoje konsekwencje także w prognozowaniu 

ruchu pod konkretne rozwiązania inwestycyjne (np. planowana 
rozbudowa skrzyżowania). Prognozowanie wyłącznie wartości 
natężeń ruchu, jakie obciążać będą planowane do budowy wloty 
skrzyżowań, skutkuje bowiem znaczącym zaniżeniem obciążenia 
sieci, a zatem i w konsekwencji niewłaściwym doborem rozwiązań 
geometrycznych, w tym i określania zbyt małej przepustowości 
takich skrzyżowań. 

Prawidłowe wyznaczanie zasięgu kolejki przyczynić się może 
również do projektowania odpowiedniej długości dodatkowych 
pasów ruchu, w tym miejsca rozplotu, minimalizując efekty wzajem-
nego blokowania się pasów przez formujące się na nich kolejki 
pojazdów (pomijając oczywiście zdarzenia przypadkowe). Wiedza 
o procesie formowania się kolejek pojazdów, w tym ich rozładowa-
nia, przyczynić się może również do unikania problemu rozciągania 
się ich zasięgu pomiędzy sąsiadujące skrzyżowania i tym samym 
zmniejszenia skutków zatłoczenia. 

Z kolei w przypadku konstruowania programów sygnalizacji 
świetlnej wiedza o procesie zmian długości kolejek pojazdów jest 
nam wręcz niezbędna. Nie znając bowiem rzeczywistego popytu 
ruchu (natężenia obciążającego wlot) w stosunku do podaży ruchu 
(przepustowości wlotu) tak naprawdę projektujemy programy sygna-
lizacji pod znacznie zaniżone stopnie obciążenia danych pasów 
ruchu. W konsekwencji otrzymujemy „zbyt dobre” poziomy swobody 
ruchu i dopuszczamy do eksploatacji „z góry” błędnie wykonane 
programy sterowania ruchem.  

W sterowaniu akomodacyjnym (acyklicznym) bądź w sterowa-
niu obszarowym, bazując wyłącznie na danych odczytywanych 
z pętli indukcyjnych rozmieszczonych najczęściej na wlocie danego 
skrzyżowania z sygnalizacją i na wylotach sąsiadujących skrzyżo-
wań z sygnalizacją – również popełniamy istotne błędy w szacowa-
niu zdolności obsługi pojazdów dojeżdżających do wlotu analizowa-
nego skrzyżowania. Jest to związane przede wszystkim z brakiem 
danych o włączeniach i wyłączeniach pojazdów wzdłuż odcinka 
drogi prowadzącego do analizowanego wlotu skrzyżowania na 
skrzyżowaniach bez sygnalizacji świetlnej, na wjazdach/wyjazdach 
do przydrożnych obiektów lub do zatok parkingowych. W algoryt-
mach sterowania adaptacyjnego lub w rozwiązaniach ITS powinny 
znajdować się także algorytmy uwzględniające dynamiczne ustala-
nie średnich długości kolejek obciążających dany wlot skrzyżowa-
nia. Takie zastosowanie algorytmu w sterowaniu obszarowym może 
być wykorzystywane np. w odpowiednim „dawkowaniu” liczby po-
jazdów ze skrzyżowań sąsiednich do danego skrzyżowania lub 
„w ogóle” warunkujące dostęp do takiego obszaru sterowania. 
Ważnym przy tym jest jednak prawidłowe ustalanie i prognozowanie 
warunków ruchu pod bieżące sterowanie ruchem (najlepiej w kilku 
scenariuszach obsługi). 

W odniesieniu do osób zarządzających ruchem w miastach 
bardzo ważnym jest, aby dysponowali oni narzędziem umożliwiają-
cym przewidywanie wielkości rzeczywistego natężenia dopływu do 
wlotu skrzyżowania, w tym poprawnie szacując wielkość kolejek 
pozostających. Zarządca ruchu powinien również dysponować 
wiedzą o możliwościach rozładowania problematycznego odcinka 
drogi z kolejki pojazdów. W tym celu zarządca musi wiedzieć przede 
wszystkim o rzeczywistym stopniu obciążenia takiego wlotu skrzy-
żowania, ale także o zasięgach kolejek. Wiedza ta może się okazać 
przydatna w celu nakierowania pojazdów na alternatywne, mniej 
obciążone trasy przejazdu (np. w systemie ITS). Dzięki temu zarzą-
dzanie ruchem stanie się adekwatne do aktualnych potrzeb, na 
zasadzie przewidywania możliwych scenariuszy rozwoju sytuacji 
ruchowej (prognozy wielkości ruchu), a nie – jak działa to obecnie 
w większości polskich miast – na podstawie zebranych danych 
o ruchu, które są „spóźnione” w stosunku do podjętych decyzji 
sterowania. Wiedza o procesie powstawania i zmienności długości 
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kolejek pojazdów odgrywa duże znaczenie w systemach inteligent-
nego sterowania obszarowego przepływem strumieni pojazdów. 
Znając bowiem fundamentalne zależności między pojazdami poru-
szającymi się w kolumnach (w ruchu wymuszonym), a także znając 
tempo rozładowywania się kolejek maksymalnych oraz narastania 
kolejek pozostających – można zaprojektować zupełnie odmienne 
scenariusze obsługi pojazdów na skrzyżowaniach. Scenariusze te 
mogłyby być na bieżąco projektowane przez programy komputero-
we na bazie predykcji cech ruchu drogowego, w tym zasięgu kolejek 
pojazdów, w krótkich interwałach czasowych. Takie przewidywanie 
warunków ruchu umożliwiać może między innymi: 
– sterowanie uczestnikami ruchu drogowego poprzez informowa-

nie ich o prognozowanych utrudnieniach na danych odcinkach 
ulic i kierowanie ich na drogi alternatywne; 

– dopasowywanie czasów sygnału zielonego oraz czasów koor-
dynacji sygnalizacji świetlnej w sieci ulic do rzeczywistych zmian 
charakterystyk ruchu w czasie rzeczywistym; 

– ograniczanie dostępu do rejonu transportowego objętego ob-
szarowym sterowaniem w przypadku nadmiernego przesycenia 
ruchem poprzez skracanie czasów nadawania sygnału zielone-
go na wlotach do tego rejonu. 

PODSUMOWANIE 

Zatłoczenie ruchem pojazdów samochodowych na sieci dro-
gowej w kraju, związane z rosnącymi stratami czasu w podróży, 
zaczyna być już dostrzegalne nie tylko w największych aglomera-
cjach, ale pojawia się i w miastach średniej wielkości. Główną przy-
czyną tego jest oczywiście bardzo duży popyt na podróże własnymi 
samochodami (chwilowe duże wielkości natężenia ruchu pojazdów) 
w odniesieniu do podaży transportowej (wydolności newralgicznych 
elementów infrastruktury drogowej). Konsekwencją nienadążania 
rozbudowy i modernizacji układu komunikacyjnego miast za tem-
pem rozwoju wskaźnika motoryzacji jest podróżowanie w warun-
kach ruchu wymuszonego, a nawet uczestniczenia w całkowitych 
zatorach drogowych (oczekując na przejazd nie na jednym, a na 
kilku ważnych skrzyżowaniach przez nawet kilkanaście cykli sygna-
lizacyjnych łącznie). 

Zaznaczyć należy, że wiedza o procesie formowania się kole-
jek na wlotach skrzyżowań z sygnalizacją świetlną jest jednym z 
elementów rozwoju planowania i projektowania infrastruktury dro-
gowej oraz systemów sterowania i zarządzania ruchem w mieście. 
Obecnie, czy dotyczy to planistów miejskich, projektantów skrzyżo-
wań, czy projektantów programów sygnalizacji świetlnej – osoby te 
kierują się w swoich działaniach zapisami krajowych wytycznych [4, 
5] lub gotowymi programami komputerowymi, bazującymi m.in. na 
modelach obliczeniowych zagranicznych opracowań [10, 11, 12, 
13]. Obojętnie, którego z wyżej scharakteryzowanych etapów inwe-
stycyjnych dotyczy konkretne działanie, osoby te w sposób znaczą-
cy zaniżają podstawowy miernik sprawności ruchu, jakim jest obcią-
żenie danego elementu sieci drogowej X w stanach przesycenia 
ruchem. Warto zaznaczyć, że posługiwanie się tym miernikiem bez 
znajomości bieżącej sytuacji ruchowej na wlocie skrzyżowania 
(długości kolejki początkowej k0) – w warunkach dużego zatłoczenia 
motoryzacyjnego przyczynia się do uzyskiwania błędów obliczeń: 
1.  Miarodajnych wartości natężeń ruchu Q strumieni pojazdów 

dopływających do poddanego analizie wlotu skrzyżowania 
(znacząco zaniża się obciążenie wlotu ruchem, stosując jedy-
nie stałą wartość tego natężenia, jakie przypada na pojedynczy 
cykl sygnalizacyjny w przyjętym okresie analizy ta, pomijając 
możliwe przeciążenie tego wlotu skutkujące pojawianiem się 
kolejek początkowych k0). 

2.  Stopnia nasycenia Y danego elementu sieci drogowej (z tego 
samego powodu, jak wyżej). 

3.  Natężenia nasycenia S (np. dla relacji kolizyjnego lewoskrętu 
dobierając stopień obciążenia wlotu przeciwległego – bez 
uwzględnienia możliwego jego przeciążenia, czyli długości ko-
lejek początkowych k0). 

4.  Miar warunków ruchu, którymi są: 
– straty czasu: 

 wynikające z zatrzymań na sygnale czerwonym d1, 

 wynikające z losowych wahań ruchu i okresowych prze-
ciążeń d2, 

 początkowe d3, 
– długości kolejek pojazdów: 

 pozostających kP, 

 maksymalnych KM, 
– zasięg kolejki maksymalnej LK, 
– średnia liczba zatrzymań pojazdów Z, 
co jednoznacznie wynika z błędnie przyjętych wartości mierni-
ków obciążenia skrzyżowania (zarówno wartości X, jak i Q). 

5.  Klasyfikacji warunków ruchu – PSR (zaniżając obliczone gra-
niczne straty czasu, czego konsekwencją jest błędne określe-
nie warunków ruchu i sprawności skrzyżowania). 

6.  Danych wyjściowych projektowania sygnalizacji świetlnej: 

 określenie miarodajnych natężeń ruchu wraz ze strukturą 
rodzajową i kierunkową ruchu wykonywane najczęściej w 
przekroju linii zatrzymań analizowanego skrzyżowania bez 
uwzględniania kolejek pozostających kP w przyjętych okre-
sach próbkowania, 

 posługiwanie się prognozowaną wartością jednogodzinne-
go, szczytowego natężenia ruchu na danym elemencie sieci 
drogowej, 

co skutkuje ewidentnym zaniżaniem stopnia obciążenia ruchem 
X poddanego analizie elementu sieci drogowej. 

7.  Stopnia nasycenia krytycznych pasów ruchu yi przy obliczaniu 
minimalnej i optymalnej długości cyklu sygnalizacyjnego T 
(choć w praktyce najczęściej do przeniesienia dużych potoków 
ruchu pojazdów „z góry” ustala się długość cyklu na maksy-
malną równą 2 minuty, a nawet 2,5 minuty). 

8.  Długości sygnałów zielonych G, w tym maksymalnego wydłu-
żenia tych sygnałów zielonych (z uwagi na źle dobrane stopnia 
nasycenia krytycznych pasów ruchu). 

9.  Długości efektywnego sygnału zielonego Ge (konsekwencja 
pkt. 7 i 8), a w ślad za tym: 

 udział efektywnego sygnału zielonego w cyklu λ, 

 przepustowości analizowanego elementu infrastruktury dro-
gowej Cj, 

 przepustowości praktycznej Cp i rezerwy przepustowości 
ΔCp. 

Wymienione wyżej składowe obliczeń przepustowości i spraw-
ności skrzyżowań o ruchu sterowanym sygnalizacją świetlną, jak i 
samego programu sterowania ruchem ukazują dramatyczną skalę 
popełnianych obecnie błędów w wyznaczaniu miarodajnych warun-
ków ruchu w stanach permanentnego zatłoczenia ruchem układu 
sieci drogowej. 
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Estimation of traffic conditions on urban intersections  
with traffic lights in state of oversaturation 

The article discusses the problem of incorrect estimation 

of traffic conditions in urban intersections with traffic lights 

in case of congestion. This is caused by skipping the volume-

to-capacity ratio of inlets with the queue lengths at the start 

of analyzed period, so-called the ‘initial queue’. The initial 

queue is formulated as a result of oversaturation in the peri-

od preceding the analyzed period. This has a significant 

impact on errors in the planning, design and management of 

road infrastructure. The article also emphasizes that the 

guidelines for calculating the capacity of intersections with 

traffic lights, currently used in Poland, do not allow for the 

correct calculation of these queue lengths. 
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