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Streszczenie: W artykule przedstawiono skutki zastosowania wybranych warunków logicznych
przerywania sygnau zielonego dla skrzyowa zamiejskich zlokalizowanych na drogach krajowych.
Na podstawie przeprowadzonych bada na typowych skrzyowaniach zamiejskich wykonano i
skalibrowano model symulacyjny w programie Vissim. Wykorzystano go do oceny wpywu rónych
warunków zakoczenia sygnau zielonego na redukcj prawdopodobiestwa osignicia maksymalnej
dopuszczalnej dugoci sygnau zielonego i w konsekwencji poprawy bezpieczestwa ruchu.
Sowa kluczowe: sterowanie ruchem drogowym, skrzyowanie z sygnalizacj, strefa dylematu

1. WPROWADZENIE
Obecnie sterowanie ruchem na skrzyowaniach realizowane jest niemal wycznie
z wykorzystaniem sygnalizacji zmiennoczasowej – akomodacyjnej i acyklicznej.
Najwaniejszymi kryteriami sterowania ruchem – zwykle przeciwstawnymi – s
bezpieczestwo i sprawno ruchowa. Na skrzyowaniach zamiejskich, na których, ze
wzgldu na wysokie prdkoci potoku pojazdów, pojawia si problem strefy dylematu [6,
10], ukad detekcji oraz logika sterowania powinny by w szczególnoci projektowane pod
ktem zapewnienia moliwoci bezpiecznego przejazdu przez skrzyowanie. Midzy
innymi dlatego stosuje si ukady detekcji o wikszym zasigu ni w rozwizaniach
miejskich, aby umoliwi podtrzymywanie sygnau zielonego przez pojazdy znajdujce si
w wikszej odlegoci od linii zatrzymania. Najbardziej oddalone od linii zatrzymania
detektory znajduj si ponad 100 m od niej. Przykadowo, strefa dylematu ustalona wg
mniej rygorystycznego ujcia kinematycznego [6] dla prdkoci 90 km/h (vdop = 70 km/h
jako limit prdkoci powikszony o 20 km/h) rozciga si od 75 m do 130 m.
Negatywnym skutkiem zwikszenia zasigu detekcji jest wzrost cznego czasu, o jaki
wydua si sygna zielony przez pojazdy zbliajce si do skrzyowania (rys. 1). Oznacza
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to, e rosnca warto minimalnego odstpu czasu midzy zgoszeniami pojazdów
prowadzca do przerwania sygnau zielonego zwiksza prawdopodobiestwo
podtrzymania fazy a do maksymalnej wartoci Gmax przewidzianej programem
sygnalizacji. Zakoczenie nadawania sygnau poprzez warunek osignicia Gmax oznacza,
e w strefie dylematu znajdowa si mog pojazdy. Aby zminimalizowa zagroenie
bezpieczestwa ruchu z tym zwizane, mona stosowa dodatkowe warunki zakoczenia
sygnau oraz bardziej zaawansowane ukady detekcji, które jednake s stosunkowo
rzadko spotykane w rozwizaniach krajowych.
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Rys. 1. Zaleno redniego minimalnego odstpu midzy zgoszeniami przerywajcego sygna
zielony od zasigu detekcji na pasach ruchu wlotu drogi krajowej na skrzyowaniu zamiejskim

W artykule przedstawiono skutki wprowadzenia zmienionych warunków przerywania
sygnau zielonego w kocowym okresie jego realizacji do klasycznych algorytmów
sterowania akomodacyjnego. Analizie zostay poddane izolowane skrzyowania
zamiejskie, typowe w zakresie organizacji i sterowania ruchem, ukadu detekcji oraz
charakterystyk ruchu [1, 3, 4]. Zaproponowano wprowadzenie interwau sygnau zielonego
(tzw. „III interwa” [10]), którego podstawowym celem jest zwikszenie
prawdopodobiestwa przerwania sygnau uwzgldniajcego obecno pojazdów w strefie
dylematu. Jako warunki przerwania sygnau zielonego przyjto trzy modyfikacje:
 ( 1 ) redukcj luk czasu przerywajcych sygna zielony dla poszczególnych detektorów,
dostosowanych do lokalizacji strefy dylematu i prdkoci ruchu swobodnego po
rozadowaniu kolejek na wlocie,
 ( 2 ) jak wyej, jednake z wprowadzeniem przeczania grupowego przy przejciu faz
do obsugi relacji skrtnych w lewo z drogi nadrzdnej,
 ( 3 ) wprowadzenie przerywania sygnau zielonego na podstawie analizy liczby
pojazdów znajdujcych si midzy dwoma wyrónionymi przekrojami (detektorami).
Metoda ( 1 ) jest zbliona do zasady dziaania do systemu GES [7]. Wolniej poruszajce
si pojazdy, które nie dotary jeszcze do pocztku strefy dylematu, nie podtrzymuj
sygnau zielonego (czas przejazdu midzy detektorami jest duszy ni luka czasu
przerywajca sygna zielony). W wariancie ( 2 ) dodatkowo zaoono, e w kocu III-go
interwau sygnau zielonego grupy sygnaowe obsugujce cig drogi krajowej nie
podtrzymuj si wzajemnie, dziki czemu przerwanie sygnau zielonego na obu wlotach
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staje si niezalene od siebie. Wariant ( 3 ) zamiast analizy luk midzy pojazdami bierze
pod uwag liczb pojazdów midzy dwoma detektorami – wejciowym i wyjciowym.
Sposób ten jest zbliony do elementów brytyjskiego systemu MOVA [8]. Sygna zielony
moe by przerwany, jeli liczba pojazdów w wyrónionym obszarze jest mniejsza od
zaoonej dopuszczalnej.

2. MODEL SYMULACYJNY SKRZYOWANIA
Ocena jakoci funkcjonowania skrzyowania z sygnalizacj oraz kwantyfikacja wpywu
poszczególnych rozwiza na warunki i bezpieczestwo ruchu stanowi zoone
zagadnienie badawcze. Empiryczno-analityczne modele szacowania przepustowoci
i warunków ruchu tylko w niewielkim stopniu uwzgldniaj prac sygnalizacji w trybie
akomodowanym. Wykonuje si oceny poszczególnych elementów programu sygnalizacji
czy ukadu detekcji lub testuje zoone systemy sterowania wdraane w caoci.
Popularn metod analizy funkcjonowania sygnalizacji zmiennoczasowej jest symulacja
komputerowa. Moliwo mikrosymulacji ruchu na zoonych skrzyowaniach
z rozbudowanym i skomplikowanym algorytmem sterowania jest du zalet, cho rzadko
prowadzi do uogólnienia wyników, a procedury kalibracji niezbdne do budowy
wiarygodnego modelu wymagaj prowadzenia pomiarów wyrónionych parametrów
ruchu. Model symulacyjny skrzyowania zamiejskiego zbudowany zosta w programie
PTV Vissim [9] natomiast algorytm sterowania za pomoc aplikacji VisVAP. Poniewa
oprogramowanie nie posiada funkcji oceny bezpieczestwa ruchu poprzez analiz
trajektorii i zachowania pojazdów w sieci, przygotowano zewntrzne rozszerzenie
programu do prowadzenia analiz na podstawie pozyskanych z symulacji danych.

2.1. ZAOENIA DO MODELU
Model symulacyjny skrzyowania przygotowano zgodnie z nastpujcymi zaoeniami
(rys. 2):
w zakresie geometrii i organizacji ruchu:
 symulowane skrzyowanie czterowlotowe stanowi przecicie dwóch dróg – o przekroju
zasadniczym 2 x 2 (droga krajowa) i 1 x 2 (droga podporzdkowana) z dodatkowymi
pasami skrtu w lewo na drodze krajowej,
 przejcia dla pieszych zlokalizowane s na jednym wlocie drogi krajowej oraz jednym
wlocie podporzdkowanym,
w zakresie charakterystyk ruchu:
 przyjto sta struktur kierunkow z 80 % udziaem ruchu w cigu drogi krajowej
(relacja na wprost i w prawo z drogi gównej),
 zakres symulowanego natenia ruchu na skrzyowaniu wynosi 400 ÷ 4 000 P/h,
natomiast ruch pieszy (20 Ps/h na kadym z przej) jest stay,

62

Radosaw Bk

 udzia pojazdów cikich na kierunku gównym jest stay i wynosi 20 % (70 %
pojazdów ciarowych na pasie prawym oraz 30 % na pasie lewym),

 rozkad prdkoci pojazdów na kierunku gównym okrelony jest oddzielnie dla pasa
zewntrznego i wewntrznego zgodnie z wyznaczon dystrybuant empiryczn
reprezentujc przecitn prdko na skrzyowaniach zamiejskich o wlotach
wielopasowych [1, 4],
 natenie nasycenia S na kierunku gównym wynosi 1 600 ÷ 1 700 P/pas/hz [2, 4].
Kalibracj i weryfikacj modelu przeprowadzono w oparciu o wyniki bada
empirycznych charakterystyk potoku ruchu i funkcjonowania sygnalizacji wietlnej na
drogach krajowych poudniowej i rodkowej Polski [1, 4, 6], modyfikujc parametry
modelu ruchu jazdy za liderem oraz charakterystyki przyspieszenia i opó nienia.
Parametrami oceny zgodnoci modelu byy rozkad ostpów pojazdów ruszajcych
z kolejki (natenie nasycenia) oraz rozkad prdkoci potoku ruchu na wlocie po
rozadowaniu kolejek. Weryfikacj poprawnoci modelu stanowiy eksperymenty
symulacyjne istniejcych skrzyowa z sygnalizacj wietln objtych pomiarami, a
nastpnie porównanie wybranych miar sterowania akomodacyjnego i wska ników
zagroenia brd z danymi z pomiarów. Elementy weryfikacji przedstawiono w [2, 4].

Rys. 2. Skrzyowanie przyjte do analiz a) geometria tarczy i organizacja ruchu, b) schemat faz
sygnalizacyjnych, c) diagram potoków ruchu

Wyjciowy algorytm sterowania, pozbawiony podziau sygnau zielonego na dodatkowe
okresy pomidzy Gmin i Gmax by punktem odniesienia dla pó niejszych modyfikacji zasad
zakoczenia fazy obsugujcej cig drogi krajowej. Zaoono podstawowe sterowanie
trzyfazowe, dla którego w przypadku cigych wzbudze na detektorach realizowany jest
ukad faz w sekwencji: F1 w której wystpuje jednoczesna obsuga relacji na wprost
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i w prawo w cigu drogi krajowej, F2 – jako bezkolizyjna obsuga relacji w lewo z wlotów
tej drogi i F3 – stanowica otwarcie wlotów bocznych i przejcia przez drog krajow.
Ponadto przyjto:
 ukad faz moliwych, obejmujcych wszystkie przypadki kombinacji strumieni
uzasadnionych zwikszeniem adaptacyjnoci pracy sygnalizacji (rys. 2),
 tryb pracy przy braku wzbudze z faz preferowan („zielone w cigu drogi krajowej”),
 otwieranie przejcia przez drog krajow jedynie po zgoszeniu pieszego oraz pasywn
obsug przejcia dla pieszych przez wlot drogi podporzdkowanej w fazie
preferowanej,
 ukad detekcji zgodnie z rys. 2 – dla pasów na wprost z drogi krajowej ukad 5
detektorów o zasigu 130 m (równy zasigowi strefy dylematu I rodzaju dla prdkoci
v70 + 20 km/h) oraz 40 m dla pozostaych pasów ruchu,
 program sygnalizacji o dugoci cyklu 120 s wyrównujcy stopie obcienia
w krytycznych grupach sygnaowych z zachowaniem preferencji dla kierunku gównego
i uwzgldnieniem potrzeb pieszych (maksymalne sygnay zielone dla faz F1, F2 i F3:
62/19/19 s).

2.2. MIARY SPRAWNOCI SKRZYOWANIA
Ocena funkcjonowania sygnalizacji na skrzyowaniu wykonywana zostaa w oparciu
o zestaw miar opisujcych warunki ruchu, a w przypadku bezpieczestwa ruchu, poziom
jego zagroenia. W analizach dotyczcych warunków ruchu najczciej wykorzystuje si
miary zwizane ze stratami czasu pojazdów, liczb zatrzyma, rozkadem kolejek,
prawdopodobiestwem obsugi pojazdu lub kryteriami ekologicznymi (zuycie paliwa,
emisja zanieczyszcze) oraz kryteria czone.
Poziom bezpieczestwa ruchu opisywany jest najczciej przez wska niki wypadkowe
[5]. Dla skrzyowa z akomodowan sygnalizacj wietln wykorzystanie ich jest
utrudnione, poniewa czas potrzebny do zbierania danych z uwagi na stosunkowo niedu
liczb wypadków jest zwykle duszy ni okres, który moe by uznany za jednorodny pod
wzgldem stanu ruchu na skrzyowaniu i sposobu sterowania. Ostatecznie okrelenie
wpywu wyrónionych cech sterowania na brd w oparciu o modele wypadkowe jest bardzo
skomplikowane lub niejednokrotnie niemoliwe. Z tego wzgldu do oceny zagroenia
bezpieczestwa ruchu wykorzystuje si miary porednie, które same w sobie mog
stanowi kryterium optymalizacyjne i funkcj celu sterowania. W przeprowadzonych
analizach wyróniono mierniki oceny jakoci funkcjonowania skrzyowania, zestawione w
tabl. 1.
Wska nik LSDI oznacza sumaryczn liczb pojazdów w cigu godziny, jakie znalazy si
w odlegoci od linii zatrzymania uniemoliwiajcej bezpieczny przejazd (kontynuacja
jazdy) lub zatrzymanie si w momencie zmiany sygnau zielonego na óty [6]. Wska nik
LSDII jest rozszerzeniem strefy dylematu I rodzaju o obszar przed lini zatrzymania, w
którym decyzje kierujcych reagujcych na zakoczenie sygnau zielonego s
nieprzewidywalne. Podejcie takie jest spotykane gównie w literaturze zagranicznej [11].
Liczba wjazdów na skrzyowanie w trakcie sygnau czerwonego jest skorelowana z liczb
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pojazdów w strefie dylematu (ok. 74% wjazdów) [6]. Wpyw na warto wska ników LSDI
i LSDII ma wystawienie na ryzyko – natenie ruchu i czsto przecze, która w
przypadku sygnalizacji akomodacyjnej jest zalena od programu maksymalnego, stopnia
obcienia, ukadu detekcji, warunków zakoczenia fazy oraz wyboru prdkoci przez
kierujcych.
Tablica 1
Miary oceny bezpieczestwa i warunków ruchu wykorzystane w analizie
Ocena
Bezpieczestwo
ruchu
Warunki
ruchu

Miernik
LSDI [P/h/pas]
LSDII [P/h/pas]
dsk [s/P]
Ηd [s/P]
z [zat/P]

Znaczenie
Liczba pojazdów w strefie dylematu I rodzaju
Liczba pojazdów w strefie dylematu II rodzaju
rednia strata czasu na skrzyowaniu
Odchylenie standardowe strat czasu
Wska nik zatrzyma

3. WPYW WARUNKÓW ZAKOCZENIA SYGNAU
ZIELONEGO NA BRD I SPRAWNO RUCHU
Ocen wpywu wybranych warunków zakoczenia sygnau zielonego 1 ÷ 3
przeprowadzono dla przyjtego programu sygnalizacji i ukadu detekcji, wypracowanych
w ramach wczeniejszych analiz symulacyjnych [4]. Wprowadzone modyfikacje logiki
sterowania dotyczyy wycznie warunków przerwania fazy F1. Pozostae elementy
algorytmu sterowania pozostay niezmienne.
Dugo III interwau (kocowego) dla fazy F1 przyjto z przedziau 8 ÷ 12 s (s to
wartoci spotykane w praktyce projektowej). Dla wariantu ( 2 ) ponadto zaoono 6s
interwa, w którym grupy sygnaowe relacji na wprost nie podtrzymuj si wzajemnie.
Symulacje prowadzono dla programu maksymalnego o dugoci cyklu T = 120 s.
Wyniki symulacji dla III interwau o dugoci 12 s przedstawiono w tabl. 2 oraz na
rys. 3. Rysunek 3a przedstawia prawdopodobiestwo osignicia maksimum sygnau
zielonego w zalenoci od natenia ruchu na skrzyowaniu. Dla niezalenych przecze
( 3 ) udzia ten wyznaczono jako redni dla obu grup sygnaowych. Zastosowanie
interwau koczcego sygna zielony wyra nie zmniejsza prawdopodobiestwo osignicia
Gmax. Najlepsze efekty obserwowane s dla nate Qsk 1500 ÷ 3000 P/h. Dla niewielkich
nate ruchu do bezpiecznego zakoczenia sygnau zielonego wystarcza standardowy
algorytm, a dla wyszych stopni obcienia, mimo redukcji sumarycznej luki dla
detektorów, nie udaje si znale  momentu na przerwanie fazy. Rezygnacja z pasywnego
podtrzymywania grup ( 2 ) pozwala na zmniejszenie liczby przecze przez Gmax o ponad
60% (rys 3a). Konsekwencj wzrostu udziau przecze jest redukcja zagroenia brd
ocenianego poprzez liczb pojazdów w strefie dylematu. Dla warunków ( 1 ) i ( 3 ) liczba
pojazdów w strefie dylematu moe by zredukowana o ok. 40%, co, mimo prostoty
zastosowanych rozwiza, wskazuje na wysok ich efektywno (rys. 3b).
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Rys. 3. Wpyw warunków przerywania sygnau zielonego na prawdopodobiestwo osignicia
Gmax, (a), redukcj liczby pojazdów w strefie dylematu I rodzaju (b) i II rodzaju (c).

Liczba pojazdów w strefie dylematu II rodzaju (probabilistycznej) ulega zmniejszeniu,
jednak w nie tak istotnym stopniu, jak dla ujcia kinematycznego (LSDI). Wynika to
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gównie z ukierunkowania warunków przeczenia na eliminacj sytuacji, w której
przeczenie na sygna óty nastpuje w momencie, gdy pojazdy zbliajce si do
skrzyowania nie mog si zatrzyma z akceptowalnym opó nieniem. Redukcji wartoci
wska nika LSDII sprzyja mog, take systemy kontroli prdkoci oraz wjazdów na
skrzyowanie w trakcie sygnau zabraniajcego – uwzgldnia on bowiem kierujcych
niezalenie od przyczyny popenianego wykroczenia (dziaania intencjonalnego lub bdu
oceny sytuacji).
Tablica 2
Wpyw warunków przerywania sygnau zielonego na bezpieczestwo ruchu
Qsk [P/h]
Qgr [P/h]
X [-]

1000
800
23%

2000
1600
47%

3000
2400
70%

rednia dugo realizowanego cyklu T [s]
64
95
115
64
0%
92
-3%
113
-2%
62
-3%
87
-9%
110
-4%
63
-1%
92
-3%
112
-3%
Prawdopodobiestwo osi gni cia Gmax [%]
( 0 ) algorytm bazowy
2%
45%
92%
( 1 ) GES (s. fazowe)
0%
-92%
20%
-57%
69%
-26%
( 2 ) GES (s. grupowe)
0%
-100%
6%
-86%
31%
-67%
( 3 ) MOVA
0%
-91%
20%
-56%
70%
-24%
Liczba pojazdów w strefie dylematu I-go rodzaju [P/h/pas]
( 0 ) algorytm bazowy
0,5
2,4
4,3
( 1 ) GES (s. fazowe)
0,4
-26%
1,5
-38%
3,6
-16%
( 2 ) GES (s. grupowe)
0,4
-29%
1,1
-54%
2,4
-44%
( 3 ) MOVA
0,4
-25%
1,5
-38%
3,8
-12%
( 0 ) algorytm bazowy
( 1 ) GES (s. fazowe)
( 2 ) GES (s. grupowe)
( 3 ) MOVA

4000
3200
95%
119
120
120
119

0%
0%
-1%

100%
100%
93%
100%

0%
-7%
0%

4,1
3,8
4,1
4,0

-6%
0%
-1%

Liczba pojazdów w strefie dylematu II-go rodzaju [P/h/pas]
( 0 ) algorytm bazowy
1,6
7,4
15,8
24,9
( 1 ) GES (s. fazowe)
1,1
-32%
5,1
-31%
13,6
-14%
23,5
-5%
( 2 ) GES (s. grupowe)
1,3
-15%
4,8
-36%
11,2
-30%
22,6
-9%
( 3 ) MOVA
1,4
-10%
5,2
-30%
11,6
-27%
19,7
-21%
Liczba wjazdów na skrzy owanie podczas sygnau czerwonego [P/h/pas]
( 0 ) algorytm bazowy
0,5
0%
2,3
4,4
5,6
( 1 ) GES (s. fazowe)
0,5
0%
1,4
-39%
3,5
-20%
5,3
-5%
( 2 ) GES (s. grupowe)
0,5
0%
1,5
-35%
2,6
-41%
5,3
-5%
( 3 ) MOVA
0,5
0%
1,6
-30%
2,9
-34%
5,3
-9%
Qsk – natenie ruchu na skrzyowaniu, Qgr – natenie ruchu w grupach prowadzcych relacje na
wprost drogi krajowej, X – stopie obcienia wyznaczony dla programu maksymalnego

Liczba wjazdów pojazdów podczas sygnau czerwonego na skrzyowanie ulega
mniejszej redukcji ni liczba pojazdów w strefie dylematu (ok. 15% mniejsza przecitna
skuteczno). Wynika to ograniczonego wpywu warunków przeczania sygnau na
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wjazdy intencjonalne, wystpujce gównie przy niskich prdkociach, mimo moliwoci
zatrzymania. Cz pojazdów poruszajcych si z najwyszymi prdkociami (> 90 km/h)
take zostaa pominita, gdy ich uwzgldnienie wymagaoby wyduenia zasigu detekcji.
Przedstawione powyej wyniki analiz symulacyjnych dotycz okrelonej struktury
programu sygnalizacji i charakterystyk potoku ruchu. Przeanalizowano take wpyw
prdkoci na efekty stosowania modyfikacji warunków zakoczenia fazy oraz dugoci
cyklu i sygnaów zielonych. O ile wzrost prdkoci powoduje zwikszenie liczby
pojazdów rejestrowanych w strefie dylematu, to wzgldna redukcja zagroenia brd dla
poszczególnych metod okazaa si by zbliona. Wpyw dugoci sygnaów jest bardziej
zoony poprzez zaleno natenie ruchu – przepustowo, przy czym dla krótszych
sygnaów zielonych wzgldna redukcja liczby pojazdów w strefie dylematu jest wysza
(udzia III interwau w sygnale zielonym jest wikszy).
Wpyw warunków przeczania na warunki ruchu pojazdów jest nieznaczny.
Wprowadzenie III interwau sprzyja redukcji strat czasu – dla wariantu ( 1 ) przecitnie
o 2,3%, dla analizy liczby pojazdów midzy detektorami ( 3 ) o 3,5%. Dla niskich stopni
wykorzystania przepustowoci oraz dla bliskich jednoci, warunki ruchu nie ulegaj
zmianom (test t-studenta wykazuje brak istotnych rónic dla X < 0,3 i X > 0,8). Redukcja
strat czasu zwizana jest ze skróceniem okresu sygnau zielonego, w którym dopyw
potoku pojazdów na drodze krajowej cechuje si niskim nasyceniem (równowanym
intensywnoci zgosze). Przeczenia midzy grupami ( 2 ) prowadz do nieznacznego
wzrostu strat czasu. Zwizane jest to ze zmniejszeniem udziau sygnau zielonego w cyklu
dla najbardziej obcionych relacji na wprost przy jednoczesnej poprawie warunków ruchu
relacji skrtnych w lewo.

4. PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Przedstawione analizy symulacyjne dla skrzyowa zamiejskich z sygnalizacj
wskazuj, e przy wykorzystaniu prostych metod zmiany warunków koczenia fazy,
uwzgldniajcych wystpowanie strefy dylematu, moliwa jest istotna redukcja zagroenia
bezpieczestwa ruchu. Najlepsze efekty w postaci redukcji liczby pojazdów w strefie
dylematu oraz wjazdów na skrzyowanie w trakcie sygnau czerwonego obserwuje si dla
przecitnych stopni obcienia. Dla niskich nate ruchu korzyci z wprowadzenia III
interwau s silnie zalene od dugoci sygnau zielonego. W sytuacji nate bliskich
przepustowoci modyfikacja warunków przeczania sygnau zielonego jest
niewystarczajcym narzdziem poprawy bezpieczestwa ruchu.
Analiza porównawcza wybranych metod przerywania sygnau zielonego dla grup
sygnaowych z duym zasigiem detekcji wskazuje na celowo stosowania przecze
sygnaów dla grup, zamiast dla faz, bd stosowania dynamicznych przej
midzyfazowych. Dla dugich sygnaów zielonych i umiarkowanych stopni obcienia
grupy moliwa jest redukcja liczby pojazdów w strefie dylematu do ok. 55%.
W przypadku skrzyowa zamiejskich podane jest rozszerzenie zasad tworzenia
algorytmu sterowania o warunki bezpiecznego zakoczenia sygnau zielonego.
Przedstawione w artykule wyniki analiz symulacyjnych wskazuj na konieczno dalszego
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poszukiwania rozwiza optymalnego sterowania ruchem na skrzyowaniach zamiejskich
z uwzgldnieniem bezpieczestwa, zwaszcza w zakresie powizania parametrów
sterowania i ukadów detekcji w aspekcie warunków przerywania sygnau zielonego dla
potoków ruchu z wysokimi prdkociami. Kwantyfikacja skutecznoci wybranych metod
w redukcji zagroenia poziomu bezpieczestwa ruchu w zalenoci od charakterystyk
ruchowych na skrzyowaniu moe by istotnym elementem oceny celowoci stosowania
zaawansowanych rozwiza sterowania, w tym dostosowywania do warunków krajowych
metod stosowanych powszechnie za granic na drogach z wysokimi prdkociami ruchu.
Uzasadnione jest prowadzenie dalszych analiz ukierunkowanych na poszukiwanie
rozwiza sprzyjajcych poprawie bezpieczestwa z wykorzystaniem miar porednich.
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INFLUENCE OF GREEN TERMINATION CONDITIONS ON TRAFFIC SAFETY
AT RURAL SIGNALIZED INTERSECTIONS
Summary: The paper presents effects of using a specific green termination interval on road safety at high
speed intersections localized on national roads in Poland. On the basis of the research conducted at typical
rural signalized intersections the simulation model has been developed and calibrated. PTV Vissim was used
to evaluate how various green termination conditions may reduce max-out for high speed flows and therefore
to improve road safety.
Keywords: signal control, signalized intersection, dilemma zone

