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P ublikowane przez Komendę
Główną Policji dane [4] doty-
czące wypadków drogowych
wskazują, że najwięcej jest ich

na prostych odcinkach dróg (ok. 55%
wszystkich zdarzeń) oraz na skrzyżowa-
niach (ok. 30%). Przyczyny są różne.
Jedna z nich, to rozbudowana geometria
skrzyżowania implikująca „mało czytel-
ną” dla kierującego organizację ruchu.
Wówczas kierujący nie zawsze potrafią
wybrać właściwy, optymalny korytarz
ruchu, który zapewniłby bezpieczny
przejazd przez skrzyżowanie oraz zwięk-
szył płynność ruchu, a tym samym po-
prawił jego przepustowość. Rozpozna-
walność geometrii skrzyżowania jest
utrudniona od zmroku do świtu i w trud-
nych warunkach atmosferycznych, np.
podczas opadów deszczu lub śniegu, wy-
stępowania mgły oraz zalegania śniegu
lub błota pośniegowego na jezdni.

O problemie oświetlenia dróg pisał
np. K. Zaremba [5], ale w kontekście
obowiązujących przepisów i wymagań

normowych. Natomiast problem jest
szerszy. Głównym zadaniem sygnaliza-
cji świetlnej jest kierowanie ruchem po-
jazdów i pieszych przez przekazywanie
uczestnikom ruchu sygnałów informują-
cych o prawie bądź zakazie przejazdu
lub przejścia i ostrzeganie przed niebez-
pieczeństwem. Do głównych jej zalet
można zaliczyć m.in. porządkowanie
ruchu i ułatwienie przejazdu kierującym
oraz umożliwienie wjazdu pojazdom
z podporządkowanych wlotów, a także
przejścia pieszym w poprzek drogi o du-
żym natężeniu ruchu kołowego. Rodza-
je sygnałów (ogólne lub kierunkowe)
zależą od geometrii skrzyżowania, natę-
żenia poszczególnych strumieni ruchu
i przyjętej metody sterowania. Sygnali-
zacja świetlna powinna przyczyniać się
do zmniejszenia liczby zdarzeń drogo-
wych przez redukcję punktów kolizji.

Projekt SPIK
W ramach projektu badawczego

„Inteligentne skrzyżowanie przyjazne
kierowcom – SPIK” została opracowa-
na koncepcja systemu SPIK-er, w któ-
rym za pomocą optycznej projekcji „zie-
lonego” korytarza ruchu pojazdów moż-
na ułatwić poprawne pokonanie skrzy-

żowania o skomplikowanym układzie
geometrycznym [1, 2, 3].

System ma na celu inteligentne do-
świetlenie skrzyżowania w okresie sła-
bej widoczności oznakowania poziome-
go (np. w porze wieczornej i nocnej lub
w sytuacji zalegania na jezdni błota lub
śniegu). Może być wykorzystywany
także na potrzeby czasowej zmiany or-
ganizacji ruchu. Polega na wskazaniu,
za pomocą specjalnego oświetlenia,
„zielonego” korytarza ruchu, którym
powinien się poruszać kierujący pojaz-
dem. Ideę systemu SPIK-er przedsta-
wiono na rysunku. Zaproponowano dwa
rodzaje układów optycznych umożli-
wiających zastosowanie barwnego
oświetlenia korytarzy. W obu warian-
tach lampy do projekcji korytarzy ruchu
powinny być zawieszone nad skrzyżo-
waniem. Jeden z nich, opracowany przez
D. A. Glass Doros Teodora Sp. z o.o., ba-
zuje na projekcji ciągłej linii o kształcie
dopasowanym do układu ciągu komuni-
kacyjnego. Układ ten umożliwia dosto-
sowanie promienia krzywizny linii wy-
świetlanej na jezdni do układu geome-
trycznego skrzyżowania. Natomiast
drugi rodzaj układu optycznego, opraco-
wany przez zespół z Instytutu Optyki
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Streszczenie. Artykuł dotyczy nowatorskiej metody poprawy
bezpieczeństwa na skrzyżowaniach o złożonym układzie geome-
trycznym. Polega ona na zastosowaniu systemu SPIK-er, który
jest instalowany wraz z wielofazową sygnalizacją świetlną
na skrzyżowaniach i stanowi jej uzupełnienie. System SPIK-er
umożliwia wyświetlanie dwóch rodzajów znaków poziomych,
tj. wyznaczających kształt i kierunek pasów ruchu przy świetle
zielonym oraz linii poprzecznych przy świetle czerwonym. Idea
systemu SPIK-er sprowadza się do wsparcia kierowców w wa-
runkach złej widoczności tradycyjnego oznakowania poziomego
na jezdni lub jej braku.
Słowa kluczowe: brd; skrzyżowanie; oświetlenie drogowe.

Abstract. The paper is focused on an innovative method designed
to improve safety at intersections with complex geometry. The
method consists in applying the SPIK-er system, which is to be
installed as an integrated element of multiphase traffic lights. The
system displays two types of horizontal traffic signs. The first of
them indicates the shape and direction of lanes at the green light,
the second perpendicular bars at the red light. The intention of the
SPIK-er system consists in providing support for motorists in poor
or lack of visibility of the traditional horizontal marking painted
on the road surface.

Keywords: road safety; intersection; road illumination.
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Stosowanej, wyznacza korytarz ruchu
pojazdów za pomocą punktów świetl-
nych (fotografia 1). Układ został wypo-
sażony w funkcję „zoom”, umożliwiają-
cą zmianę wielkości plam świetlnych
na jezdni w taki sposób, by były porów-
nywalnej wielkości, niezależnie od od-
ległości miejsca usytuowania lamp
nad jezdnią. System wyświetlania barw-
nych punktów na jezdni wydaje się roz-
wiązaniem prostym w realizacji oraz
praktycznym w kontekście koniecznego
dostosowania układu do geometrii
skrzyżowania. Dzięki dużemu skupie-
niu światła umożliwia zastosowanie
systemu SPIK-er również w okresie
umiarkowanego nasłonecznienia. Za-
projektowano także dodatkowy układ
optyczny do wyświetlania „czerwonej
linii blokującej” możliwość wjazdu
na skrzyżowanie kierowcom, którzy
w danym momencie mają światło czer-
wone. Na skrzyżowaniach, szczególnie
tych o skomplikowanym układzie geo-
metrycznym, zdarza się, że po wyświe-
tleniu sygnału zielonego w kierunku jaz-
dy na wprost ruszają również kierowcy
skręcający w lewo, chociaż oni mają
światło czerwone (lub na odwrót). Zakaz
przekroczenia czerwonej linii wyświetla-

nej na jezdni to sygnał silniej odbierany
przez kierowców niż sygnalizator świetl-
ny zainstalowany na skrzyżowaniu.

Stanowisko badawcze
Prototypy zaproponowanych ukła-

dów optycznych systemu SPIK-er zo-
stały poddane walidacji. W tym celu
na terenie Instytutu Badawczego Dróg
i Mostów w Warszawie wykonano sta-
nowisko badawczo-pomiarowe (fotogra-
fia 2). Przed wjazdem na skrzyżowanie
badawcze, umożliwiające odwzorowa-
nie rzeczywistych scenariuszy organi-
zacji ruchu, umieszczono standardowe
oznakowanie pionowe. Na skrzyżowa-

niu zamontowano sygnalizatory lewe-
go i prawego skrętu oraz sygnalizatory
dla kierujących pojazdami poruszający-
mi się na wprost. Na wysięgnikach nad
skrzyżowaniem umieszczono lampy
z projektorami punktów świetlnych na
jezdni. Na sygnalizatorach pionowych
zawieszono projektory „czerwonych li-
nii blokujących” wjazd na skrzyżowa-
nie. Lampy zintegrowano z sygnalizacją
świetlną oraz podłączono do sterowni-
ka, umożliwiającego zaprojektowanie
dowolnych scenariuszy ruchu pojazdów
na skrzyżowaniu.

Testy systemu SPIK-er przeprowa-
dzono w różnych warunkach oświetle-
nia słonecznego (dzień pochmurny, po-
ra nocna – fotografia 2) oraz w różnych
warunkach pogodowych. Badania po-

twierdziły skuteczność systemu SPIK-er
w porze wieczornej i nocnej oraz ko-
rzystne wyniki po zastosowaniu projek-
torów punktów świetlnych. Przykłado-
we działanie systemu zaprezentowano
na fotografii 3.
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Idea systemu SPIK-er (zielone linie wyzna-
czają korytarze ruchu na skrzyżowaniu)
The SPIK-er concept (the green lines
designate traffic lanes at the intersection)

Fot. 1. Układ optyczny do wyświetlania
punktów świetlnych na stanowisku badaw-
czym
Photo 1. The optical system designed to
display light points on the test stand

Fot. 2. Korytarze ruchu wyświetlone w sys-
temie SPIK-er: w dzień (a) i w nocy (b)
Photo 2. The traffic lanes projected by the
SPIK-er system during the day (a) and at
night (b)

Fot. 3. Przykład działania systemu SPIK-er
(zielony korytarz i czerwona linia)
Photo 3. An example of how the SPIK-er
system works (the green corridor and red line)

a)

b)


