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         WCS-1 to  wyświetlacz,  który informuje  kierujących jak długo  będzie trwał aktualnie wyświetlany 

sygnał świetlny. Wiedza, ile czasu pozostało do zmiany świateł,  pozwala uczestnikowi ruchu drogowego na 

wcześniejsze przygotowanie się do podjęcia odpowiednich działań w momencie zmiany sygnału. Przyczynia się 

to do uzyskania wielu korzyści.  

Największą bolączką mieszkańców dużych miast są wszechobecne utrudnienia w ruchu, popularnie nazywane 

korkami. Przyczyną jest zazwyczaj zbyt mała przepustowość systemu komunikacyjnego, spowodowana 

wąskimi drogami i dużą liczbą pojazdów. Dodatkowo sytuację pogarsza potrzeba sterowania strumieniami 

ruchu tak, aby uzyskać ich optymalne rozłożenie zgodne z polityką transportową miasta. Na pierwsze dwa 

czynniki nie mamy zbytniego wpływu. Możemy jedynie spróbować poprawić sprawność sterowania ruchem 

poprzez udoskonalenie działania sygnalizacji świetlnej. Jednak nawet najbardziej zoptymalizowany program 

sygnalizacji świetlnej niewiele pomoże, jeśli użytkownicy dróg nie będą potrafili wykorzystać jego możliwości. 

Największe utrudnienia w ruchu powodują kierujący pojazdami o dużych gabarytach i ciężarze. Jest to 

spowodowane tym, że stosunkowo dużo czasu zajmuje im zarówno ruszenie takiego pojazdu jak i jego  

bezpieczne zatrzymanie. 

       WCS-1  daje  możliwość  kierującemu  pojazdem ciężarowym odpowiednio wcześniej przygotować 

się do ruszenia tak, aby po zapaleniu się światła zielonego pojazd ruszał a nie dopiero przygotowywał się do 

tego manewru. Przeprowadzone badania wykazują, że jeśli pierwszy w kolejce jest samochód ciężarowy, to 

zastosowanie tego typu wyświetlacza umożliwia zwiększenie przepustowości średnio o 2 pojazdy osobowe 

w każdym cyklu sygnalizacji. Skutkuje to poprawą przepustowości średnio o 70 pojazdów na godzinę dla 

każdego pasa ruchu. Jeśli pierwszym pojazdem jest samochód osobowy, wtedy zwiększenie przepustowości 

kształtuje się na poziomie od 0.8 do 1.5 pojazdu na każdy cykl sygnalizacji.

      WCS-1  aktywnie  przyczynia się  do  ochrony  środowiska  naturalnego,  gdyż  znajomość czasu 

świecenia światła zielonego zapobiega gwałtownemu przyspieszaniu, zaś kierowcy oczekujący na świetle 

czerwonym mogą  wyłączyć silnik. Skutkuje to redukcją emisji spalin i zmniejsza zużycia paliwa.  

      WCS-1 poprawia  płynność oraz  bezpieczeństwo  ruchu, gdyż kierujący pojazdem widząc, że ma 

jeszcze dużo czasu na świetle zielonym, nie przyśpiesza. Powoduje to, że przejazd przez skrzyżowanie jest 

bezpieczniejszy i bardziej płynny. Przy złych warunkach atmosferycznych, szczególnie podczas opadów 

deszczu lub śniegu, znajomość czasu wyświetlenia światła zielonego umożliwia wcześniejsze przygotowanie 

się do manewru zatrzymania. Pozwala to uniknąć gwałtownego hamowania, które może zakończyć się 

niekontrolowanym poślizgiem.

     WCS-1  ogranicza   blokowanie   skrzyżowania   przez  pojazdy  nie  mogące  go  opuścić. 

Jeżeli kierujący widzi, że zjazd ze skrzyżowania jest niemożliwy a czasu światła zielonego jest mało, to 

najczęściej powstrzymuje się od wjazdu w obszar skrzyżowania.

      WCS-1  powoduje  powstanie  subiektywnego  odczucia  krótszego oczekiwania na zapalenie się 

światła zielonego. Badania naukowe przeprowadzone przez psychologów dowodzą,  że dla kierowców dłuższe 

oczekiwanie na zmianę świateł jest mniej uciążliwe jeżeli widzą  upływ czasu.

       WCS-1 dla  poprawy  bezpieczeństwa  uczestników  ruchu  wygasza  wyświetlacz  na  kilka sekund 

przed końcem świecenia światła czerwonego. Zapobiega to powstaniu zjawiska przedwczesnego ruszania 

kierujących, którzy obserwują wyświetlacz a nie sygnalizator. Wyświetlacz jest również wygaszany na kilka 

sekund przed końcem świecenia światła zielonego. Ta funkcja ma za zadanie ograniczyć zwiększanie 

prędkości przejazdu przez skrzyżowanie w ostatnich sekundach światła zielonego. Przyczynia się to do 

znacznej poprawy bezpieczeństwa ruchu. 
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Wszystko trzeba robić tak prosto, 
jak to tylko jest możliwe, 
ale nie prościej...

Albert Einstein

WYŚWIETLACZ CZASU
POZOSTAŁEGO DO ZMIANY ŚWIATEŁ

WCS-1



KTE S Ś L ZY
CHARA RY TYKA WY WIET AC

opasowanie  ażd o 

automatyczne d  do k egrog amu gnal za j
p r sy i c i

r o i ani su o 9 nd

zak es dl cz a cza d 1 9 seku

g as i a

automatyczna re ulacja j ności zapob egającś u ol nieni w nocy

możliwość wygaszenia wyświetlacza przedkońcem o liczania (dla poprawy bezpieczeństwa)

d

obsł a wi a czerwone o i zielonego

ug ś atł g

r  współp aca z każdym sterownikiem al  
z

e

sygn izacji świetlnej reali ującym sterowanistałoczasowe

d o do a d o ć
bar z br wi oczn ś

ZALETY ZASTOSOWA A WY WIETLAC
 NI  Ś ZY

sprawnienie i o raw  pły n ści ruch

u
 p p a n o u

mn js i  ż c  a a
z ie zen e  zu y ia p liw

g anicze ie g a townych manewró

o r n  w ł
w

r c  p k ju

panie za kie owni ą mogą w s o o  

ś ie h  o r ć m ija

i bez po p c u p p awia  ak ż

subiektywne odczucie krótszego 

oczekiwania na światło zielone

c n  r d w k
o hro a ś o o is a

b
a d w

poprawa mo ilności dużych poj z ó

poprawa bezpieczeństwa przy pogorszonych 

warunkach atmosferycznych


