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STRATEGIA WYZNACZANIA DROGI  

DLA PRZEJAZDU POJAZDU UPRZYWILEJOWANEGO 

 

W artykule przedstawiono cele i efekty stosowania priorytetów dla wybranych środków komunikacji zbiorowej.               

Zobrazowano stosowane rozwiązania uprzywilejowania pojazdów podczas przejazdu przez sygnalizację świetlną. Zarysowano 

koncepcję wyznaczania ,,zielonej linii” dla przejazdu pojazdu uprzywilejowanego na podstawie sygnału uzyskiwanego z GPS, 

co znacznym stopniu może skrócić czas przejazdu takiego pojazdu. 

 

WSTĘP 

W ostatnim czasie obserwujemy coraz większe natężenie ru-
chu na drogach, co w znacznym stopniu podyktowane jest coraz 
większą liczbą aut pojawiających się na drogach nie tylko w Polsce, 
ale na całym świecie. Największe natężenie ruchu możemy zaob-
serwować w dużych aglomeracjach miejskich. W celu rozładowania 
natężenia ruch stosuje się sygnalizację świetlną na skrzyżowaniach 
dróg. W dużych miastach buduje się Inteligentne Systemy Transpor-
towe (ITS) w skład, których wchodzą Systemy Nadzoru Ruchu, 
które sterują pracą poszczególnych skrzyżowań pracujących 
w różnych konfiguracjach w zależności od postawionych założeń. 

Po zatłoczonych miastach poruszają się wszelkiego rodzaju 
pojazdy uprzywilejowane takie jak: karetki Pogotowia Ratunkowego, 
pojazdy Straży Pożarnej, czy też Policji oraz wiele innych, które 
wielokrotnie ratują życie lub zdrowie ludzkie. Czas przejazdu takie-
go pojazdu z bazy do osób potrzebujących pomocy ma często 
znaczenie decydujące właśnie o życiu ludzkim. Dlatego 
też znaczącą kwestią jest maksymalne skrócenie czasu przejazdu 
takiego pojazdu do osób pokrzywdzonych. 

W artykule dokonano przeglądu stosowanych obecnie na świe-
cie metod wyznaczania tzw. ,,zielonej linii” dla priorytetów w trans-
porcie zbiorowym. Przedstawiono tu wyniki wstępnych pomiarów dla 
proponowanego sposobu wyznaczania drogi przejazdu pojazdu 
uprzywilejowanego. Prezentowana koncepcja wyznaczania 
,,zielonej linii” dla kierunku jazdy takiego pojazdu oparta 
jest o system nawigacji satelitarnej GPS. Artykuł powstał w ramach 
projektu PBS3/A6/29/2015 w części dotyczącej transmisji danych ze 
sterowników o ich sprawności technicznej. 

1. CELE I EFEKTY STOSOWANIA PRIORYTETÓW 
(UPRZYWILEJOWANIA) DLA WYBRANYCH       
ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ 

Coraz większy wzrost posiadania i użytkowania pojazdów oso-
bowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, co szczególne 
widoczne jest w dużych aglomeracjach miejskich, zmniejsza 
i ogranicza przepustowość ulic z każdym rokiem. Niesie to za sobą 
konieczność szukania i stosowania rozwiązań, które mogłyby 
zmniejszyć zatłoczenie miejskich ulic. Do takich rozwiązań możemy 
zaliczyć samo ograniczenie wjazdu w poszczególne części miasta, 
ale również zmniejszenie miejsc parkingowych, czy też wprowadze-
nie stref płatnego parkowania. Takie rozwiązania ukierunkowane 

są na to, by zmusić mieszkańców dużych miast do korzystania z 
komunikacji zbiorowej. Ogranicza to, bowiem przestrzeń zajmowaną 
przez pojazdy osobowe w ruchu miejskim, co pozwala zwiększyć 
przepustowość ulic. W celu zachęcenia mieszkańców do korzysta-
nia z takiego rozwiązania stosowane jest uprzywilejowanie niektó-
rych środków komunikacji zbiorowej jak tramwaje, trolejbusy, auto-
busy, co pozwala znacznie skrócić czas przejazdu i zmniejszyć 
koszty transportu, a tym samym zmniejszyć zanieczyszczenie śro-
dowiska. 

Zastosowanie rozwiązań uprzywilejowania ruchu musi być po-
przedzone wnikliwą analizą, aby nie osiągnąć efektu odwrotnego do 
zamierzonego, bowiem złe zastosowania mogą wprowadzić niepo-
trzebny chaos na drodze, a tym samym zmniejszyć płynność ruch 
samego pojazdu uprzywilejowanego. Wprowadzenie priorytetu musi 
zmniejszać czas przejazdu przy zachowaniu punktualności, co jest 
niezmiernie istotne dla samych pasażerów. Priorytety w ruchu mają 
zaś bezpośrednie przełożenie na trzy płaszczyzny tj: ekonomiczną 
(czas podróży, koszty eksploatacji), społeczną (zmiany w przyzwy-
czajeniach mieszkańców, zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu) 
oraz środowiskową (zmniejszenie zanieczyszczenia i poziomu 
hałasu). 

2. UPRZYWILEJOWANIE POJAZDÓW PODCZAS    
PRZEJAZDU PRZEZ SYGNALIZACJĘ               
ŚWIETLNĄ – STOSOWANE ROZWIĄZANIA 

Sygnalizacja świetlna jest zespołem poszczególnych urządzeń 
takich jak: sterownik, sygnalizatory, urządzenia łączności, wyświe-
tlacze, detektory ruchu oraz wiele innych w zależności 
od zapotrzebowania, które służą do sterowania ruchem różnych 
pojazdów i pieszych. Pracą poszczególnych urządzeń steruje ste-
rownik, który realizuje zadany program. Ze względu na sposób 
realizacji takiego programu sygnalizacje świetlne dzielimy 
na cykliczne, acykliczne i wzbudzane. Ponadto sygnalizacja cyklicz-
na zawiera sygnalizacje stałoczasowe jedno i wieloprogramowe 
oraz sygnalizacje zmiennoczasowe zwane akomodacyjnymi. [1] 

W dużych miastach na świecie za sterowanie i nadzór nad pra-
cą poszczególnych skrzyżowań odpowiadają Systemy Sterowania 
Ruchem. System taki posiada Centrum Sterowania Ruchem, 
do którego przy pomocy serwerów światłowodami lub kablami mie-
dzianymi połączone są sterowniki obszarowe odpowiadające za 
pracę innych sterowników lokalnych w poszczególnych obszarach. 
W przypadku braku komunikacji z Centrum Sterowania Ruchem, 
każdy ze sterowników lokalnych odpowiedzialnych za pracę danego 
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skrzyżowania, korzysta z własnego wewnętrznego programu. Roz-
budowane Systemy Sterowania Ruchem funkcjonują również w 
Polsce w dużych miastach takich jak Kraków, gdzie sterują pracą 
około 80 skrzyżowań, ale też w Łódź i Warszawa, gdzie odpowiada-
ją za pracę ponad 100 skrzyżowań. Zasadę działania systemu 
obrazuje rysunek 1. 

 
Rys. 1. System Sterowania Ruchem. [opracowanie własne] 
 

Tak zbudowany system umożliwia bieżące monitorowanie pra-
cy sygnalizacji, raportowanie stanów awaryjnych, dokonywanie 
pomiarów natężeń ruchu, zmianę w dowolnym czasie programu 
pracy wybranego sterownika, dobranie odpowiedniego planu pracy 
sygnalizacji oraz nadanie priorytetu przejazdu dla wybranego pojaz-
du, czy też wybranej grupy pojazdów. Wszystkie awarie systemu, 
które występują podczas jego pracy są archiwizowane, co pozwala 
na ich analizę w celu uniknięcia podobnych zaburzeń pracy 
w przyszłości. 

W obszarze Systemu Sterowania Ruchem funkcjonuje System 
Nadzoru Ruchu Tramwajowego, który nadaje priorytet przejazdu 
przez skrzyżowanie dla tramwaju, ale może być również wykorzy-
stany do przejazdu pojazdów uprzywilejowanych niosących pomoc 
mieszkańcom w zakresie ratowania zdrowia i życia. System taki 
składa się z komputerów zamontowanych w tramwajach, które 
ponadto wyposażono w lokalizator GPS oraz moduł analogowy do 
przesyłania danych detektorom umieszczonym na skrzyżowaniach. 
Ponadto System Nadzoru Ruchu składa się z serwerów koordynu-
jących pracę systemu, tablic informacyjnych oraz stacji dyspozytor-
skiej, co obrazuje rysunek 2. 
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Rys. 2. System Nadzoru Ruchu Tramwajowego.  
[opracowanie własne] 

Komputery, które zostały zainstalowane w tramwajach składają 
się z radia GPRS służącego do komunikacji z serwerami, odbiornika 
GPS do ewentualnej lokalizacji pozycji, kart pamięci zawierających 
dane dotyczące rozkładów jazdy oraz w radio analogowe, któ-
re umożliwia łączność ze sterownikami poszczególnych skrzyżo-
wań. Dzięki takiemu rozwiązaniu motorniczy ma pełną wiedze doty-
czącą linii, którą będzie się przemieszczał, przystankach, na których 
powinien się zatrzymywać, rozkładzie jazdy i wszelkich odchyłkach 
czasowych od niego. 

Tak wyposażony tramwaj zbliżając się do skrzyżowania przy 
wykorzystaniu radia analogowego wysyła telegram do sterownika 
lokalnego sterującego pracą poszczególnego skrzyżowania, po 
czym sterownik przydziela mu światło zielone dla kierunku przejaz-
du. Po opuszczeniu skrzyżowania tramwaj wysyła do sterownika 
kolejny telegram z taką informacją i sterownik ustawia skrzyżowanie 
w tryb normalnej pracy. 

Przeprowadzone na przełomie kilku ostatnich lat pomiary cza-
sów przejazdu tramwajów wskazują na fakt, iż wprowadzenie Ob-
szarowego Systemu Sterowania Ruchem skróciło czas przejazdu 
tramwajów o około 15%. Musimy jednak pamiętać, że zastosowanie 
pierwszeństwa przejazdu dla tramwajów wydłuża czas przejazdu 
pozostałych uczestników ruchu. 

3. SPOSÓB WYZNACZANIA ,,ZIELONEJ LINII” DLA 
PRZEJAZDU POJAZDU UPRZYWILEJOWANEGO 
NA PODSTAWIE SYGNAŁU UZYSKIWANEGO Z GPS 

GPS jest systemem umożliwiającym wyznaczanie pozycji 
obiektu, jego prędkości oraz czasu z dużą dokładnością na całej 
powierzchni kuli ziemskiej niezależnie od istniejących warunków 
atmosferycznych. Składa się z trzech segmentów tj. kosmicznego, 
naziemnego i użytkowników. [2] 

Poniżej przedstawiono tabelę wyników przeprowadzonych 
wstępnych pomiarów czasu przejazdu pojazdu uprzywilejowanego. 
Badania prowadzono w Radomiu na skrzyżowaniu z sygnalizacją 
świetlną mieszczącą się u zbiegu ulic Malczewskiego i Wernera. 
Kierunek przejazdu określono od ulicy Rodziny Winczewskich do 
ulicy Żeromskiego. Wyznaczoną drogę przebyto podczas wyświe-
tlanego na skrzyżowaniu sygnału czerwonego jak i zielonego. Wyni-
ki badań obrazuje tabela 1. 

 
Tab. 1. Czasy przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez       

pojedyncze skrzyżowanie podczas prowadzonych badań          
[opracowanie własne] 

 
 

W celu potwierdzenia pierwszego założenia, co do skrócenia 
czasu przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przejeżdżającego 
przez skrzyżowanie na zielonym świetle, dokonano wstępnych 
pomiarów przedstawionych w tabeli 1. Chodziło głównie o potwier-
dzenie przypuszczenia, że taki przejazd przez kilka skrzyżowań 
skróci znacznie czas przejazdu, co pozostaje elementem dalszych 
badań. Jak widać pomiarów czasu przejazdu dokonano w czterech 
różnych dniach, w zbliżonych porach, uważanych za moment wy-
stępowania największych ,,korków” na terenie miasta Radomia. 

Przedstawione pomiary wykazały, że przejazd pojazdu uprzy-
wilejowanego przez skrzyżowanie na zielonym świetle, zmniejsza 
jego czas przejazdu o około 20%. Wynika to z wielu czynników, 
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chociażby z faktu, iż inni użytkownicy ruchu, którzy są w zasięgu 
takiego skrzyżowania i są w ruchu, mają większą możliwość ustą-
pienia pierwszeństwa przejazdu. Wpływ na to mogą mieć również 
takie czynniki jak: warunki atmosferyczne, natężenie ruchu, parame-
try techniczne pojazdu uprzywilejowanego wykorzystanego do 
badań i wiele innych. 

Dalsza koncepcja polega na zbudowaniu algorytmu wyznacza-
jącego ,,zieloną linię” dla przejazdu pojazdu uprzywilejowanego, 
wykorzystującego jego położenie poprzez korzystanie z systemu 
GPS, współpracującego z Inteligentnym Systemem Transportowym. 

PODSUMOWANIE 

Stosowane obecnie rozwiązania dotyczące priorytetów w 
transporcie drogowym w znaczący sposób zmniejszają czas prze-
jazdu pojazdu uprzywilejowanego, jednocześnie wydłużając czas 
przejazdu innych uczestników ruchu. Natomiast musimy zwrócić 
szczególną uwagę na to, iż życie ludzkie ma wartość najwyższą, 
dlatego też jak najszybszy przejazd pojazdu uprzywilejowanego 
niosącego pomoc osobom potrzebującym ma znaczenie nadrzędne 
i w pełni uzasadnione. Wykorzystywanie priorytetu przejazdu dla 
tramwajów w komunikacji zbiorowej może być jednocześnie zasto-
sowane dla priorytetu pojazdów uprzywilejowanych. Wyznaczanie 
lokalizacji pojazdu uprzywilejowanego przy wykorzystaniu sygnału 
GPS, wzmacnia poprawność stosowanych dotychczas rozwiązań 
nie negując ich dotychczasowego sposobu działania. Biorąc pod 
uwagę powyższe i nieuchronny postęp technologiczny zasadnym 
jest szukanie nowych rozwiązań w powyższym zakresie stosowa-
nych w transporcie. 
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Praca naukowa realizowana w ramach projektu 

PBS3/A6/29/2015 „System gromadzenia danych eksploatacyjnych, 
analizy niezawodności i bezpieczeństwa układów automatyki kole-
jowej” finansowanego z NCBiR. 

The strategy paving the way for passing emergency vehicle. 

The article presents the objectives and effects of the pri-

orities for the chosen means of public transport. Illustrated 

solutions applied preference vehicles while passing through 

traffic lights. Outlined the concept of determining ,,green 

line" for the passage of the emergency vehicle based on the 

signal obtained from GPS, which can greatly shorten the 

travel time of such a vehicle. 
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