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TEORIA I PRAKTYKA 
• Teoretycznej przepustowości można szukać w okolicy 300 tram./h. 
• Czy jest to tylko pytanie teoretyczne? 

• Ze względu na dużą gęstość „punktów eksploatacyjnych” o 
przepustowości decydują (tak jak w ruchu samochodowym w 
miastach): 

• Skrzyżowania; 
• Przystanki; 

• Odcinki jednotorowe; 

• Zawężenia; 
• Blokada liniowa (tunele, PST) 

• Tory tramwajowo-samochodowe lub torowisko zbyt blisko pasa ruchu. 



SYGNALIZACJA ŚWIETLNA 
• Również blokada liniowa. 
• Przejazd przez linię zatrzymania: 

• 2 tramwajów:  średnia 10,1 s,  odchylenie standardowe: 2,2 s 

• 3 tramwajów:  średnia 19,4 s,  odchylenie standardowe: 3,0 s 

• Czy tramwaj dostaje wystarczająco sygnału „jedź”? 
• Dobry priorytet: „tramwaj dostaje sygnał <jedź> wtedy i tylko wtedy gdy go 

potrzebuje”. 
• Zazwyczaj tramwaj nie potrzebuje długiego sygnału „jedź” (5-10 s), raczej 

potrzebuje go często. 
• Przepustowość wlotu tramwajowego = ile razy dostaje sygnał „jedź”. 

• Optymalna intensywność ruchu tramwajowego – analiza kolizyjności. 
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KOLIZYJNOŚĆ 

• Kolizje krótkie: 

• Kolizje długie: 
• Sposób generacji: 

• losowy z pętli,              24       18 

• losowy z sieci,        12 

• z przystanku pojedynczego, 

• z przystanku podwójnego.       15 

• KK = 15*18 + 12*18 = 486 

• KD = 24*12 = 288   ∑K = 774 



MAŁY RUCH SAMOCHODÓW 

• Węzeł Okrąglak (Fredry – Mielżyńskiego – Gwarnej – 27 Grudnia): 

• kolizyjność = 5 miejsce w Poznaniu, 
• 84 tramwaje / h (kiedyś 108), 
• brak skrajni na łuku tramwajowy, 
• 2 relacje samochodowe (kiedyś 4) + 5     

 dla uprawnionych, 

• duży ruch pieszy, 
• ważny ciąg rowerowy. 

• Brak potrzeby sterowania. 

• Brak kolejek tramwajów.  



KOLIZYJNOŚĆ 

• Teoria płynności – optymalnej intensywności ruchu: 
• Badania w Poznaniu wskazały na 4 klasy lokalizacji: 

• Trasa od pętli – optymalna intensywność w okolicy 85% przepustowości; 
• Trasa od centrum - optymalna intensywn w okolicy 65% przepustowości; 
• Przystanek pojedynczy przed (lub nieco przed) skrzyżowaniem; 
• Przystanek podwójny przed (lub nieco przed) skrzyżowaniem; 

• Wyjaśnienie – duży wpływ ma sposób generacji ruchu ma jego 
regularność.  RUCH TRAMWAJOWY JEST REGULARNY. 

• Uwaga na trasy objazdowe!  Sygnalizacja bywa niedostosowana. 



WRACAJĄC DO SYGNALIZACJI 

• Problem jakości detekcji: 
• Sygnał „jedź” za wcześnie”; 
• Sygnał „jedź” za długo”; 
• Sygnał „jedź” włączany dopiero gdy tramwaj obsłuży pasażerów. 

 



DUŻA KOLIZYJNOŚĆ SAMOCHODÓW 

• Priorytet tramwajowy przez wzbudzenie obsługi w czasie realizacji 
fazy poprzecznej: duże straty czasu, dopuszczalne jeżeli rzadko. 

• Węzeł Most Dworcowy: 
108 t./h, perony przystanku obok siebie na jednej ulicy, 

obecnie priorytet tramwajowy z usztywnieniem fazowym, efekty lepsze niż 
pełna zależność od ruchu, 
swobodny wjazd na krytyczny tor przyperonowy: zdarza się częściej, z 

45% do 88%. 

samochody „w cieniu” grup tramwajowych, 
Kłopoty z przejściem dla pieszych – sygn. fazowa. 



MAŁA KOLIZYJNOŚĆ SAMOCHODÓW 

• Węzeł Most Teatralny w Poznaniu: 

kolizyjność – pierwsze miejsce w Poznaniu, 

obecnie 126 t/h, wcześniej do 156 t/h, 
5 strumieni samochodowych, w tym 2 w prawo, 

obwodnica centrum miasta, 

duży ruch pieszy i rowerowy, głównie poprzecznie do obwodnicy. 
• W czasie przebudowy brak sygnalizacji, trójkąt tramwajowy 156 

t/h, powolny ruch samochodów, przekroczona przepustowość 
piesza = bezpiecznie. 

• Szybkie rozładowanie zatoru! 
 





TRAMWAJ MOŻE BLOKOWAĆ INNEGO 



PRZYSTANKI 

• Decyduje długość wymiany pasażerów. 
• Wjazd drugiego tramwaju na pojedynczy przystanek: średnio 13,8 

s, odchylenie standardowe 2,8 s. 

• Przystanki podwójne – niewielka poprawa na „szlaku”, może być 
istotne przy skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną 

• Zatrzymanie drugiego tramwaju: średnio 8,1 s, odchylenie 
standardowe 3,2 s. 

• Wjazd trzeciego tramwaju na pojedynczy przystanek: średnio 23,5 
s, odchylenie standardowe 4,2 s. 

 

 



ODCINKI JEDNOTOROWE 

• W Poznaniu małe doświadczenia, ale można bazować na systemach 
kolejowych. 

• Była konieczność przebudowy przy Zintegrowanym Centrum 
Handlowym – 1 tor z ograniczoną prędkością. 

• Obliczenia przepustowości: 
• Trzeba pakietować po 3 tramwaje, 
• Dostosować sygnalizacje na sąsiednich skrzyżowaniach, 
• Uprzedzić pasażerów, 
• Obliczenia teoretyczne potwierdziły się w praktyce (z pewną rezerwą). 

 

 

 

 



ZATORY SAMOCHODOWE 

• Czy obniża 
przepustowość?  Czy na 
wlocie do zatoru 
samochodowego jest zator 
tramwajów? 

• Zazwyczaj jest duża strata 
czasu, ale nie spadek 
przepustowości. 

• Wpływ zmiany dynamiki 
zatoru na ruch tramwajów. 

 

 



PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH –  
gdy DUŻO I GĘSTO 

• Może wpłynąć na 
przepustowość. 

• Teoretycznie problem dla 
wyjazdu z 
podporządkowanej – 
przypadek dla tramwajów 
rzadki i chyba 
wymierający. 
 



WNIOSKI 

• O przepustowości decydują punkty eksploatacyjne i odcinki 
jednotorowe. 

• Rzadko kiedy jest problem tramwaju.  Problem jest gdy dużo 
tramwajów + dużo samochodów (czasami – potencjalnie dużo 
samochodów). 

• Są zauważalne różnice wynikające z lokalizacji miejsca na sieci 
tramwajowej. 

• Uwaga na trasy objazdowe podczas modernizacji. 

Dziękuję za uwagę 

 

 

 


