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SZYBKI START SZYBKI START aSYG Sygnalizacja

Niniejsze opracowanie zawiera wybrane funkcje niezbędne do zapoznania się z programem w wersji DEMO.

Przygotowanie aplikacji

ZAKŁADANIE DANYCH

W celach porządkowych proponujemy 
pozostawienie katalogu c:\iKOM

Wpisujemy nawę miasta lub numeru drogi 
(SkrzyŜowanie nr 121 czy  DK 19)

Sprawdzamy

Po zainstalowaniu programu na prawej belce pojawia się menu rozwijalne, wybieramy opcję zakładanie danych:

W celach porządkowych proponujemy 
pozostawienie katalogu c:\aSYGDane

Potwierdzamy przygotowanie

Witamy w programie aSYG. 

Program przeznaczony jest dla fachowców z branŜy InŜynierii Ruchu. Wymaga znajomości zasad projektowania drogowych sygnalizacji 
świetlnych, parametry do obliczeń przyjęto zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. 

Program znakomicie przyspiesza proces przeprowadzania Ŝmudnych obliczeń, pozwala na automatyczne tworzenia rysunków diagramu 
paskowego programu i matrycy kolizji, oraz optymalizację i wizualizację rozwiązań. Program słuŜy do projektowania, inwentaryzacji, ewidencji 
i kontroli pracy drogowych sygnalizacji świetlnych.

Program aSYG pracuje w środowisku AutoCAD 2004-2010, wymaga  Microsoft Excel .

Program aSYG jest chroniony prawem autorskim,  wersja DEMO nie moŜe być wykorzystywana w celach komercyjnych.
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Rodzaj i oznaczenie sygnalizatorów

RODZAJ I OZNACZENIE SYGNALIZATORÓW

Sygnalizatory ogólne

Oznaczenie sygnalizatorów
(np. p1a, p2b )

Oznaczenie sygnalizatorów 
kierunkowych i pieszych
(np..K4a,  P4d)

Orientacja geograficzna

Sygnalizatory kierunkowe

Sygnalizatory dla pieszych i rowerów

Po wczytaniu podkładu rastrowego lub rysunku 
wektorowego uruchamiamy aplikację

RODZAJ  I OZNACZENIE SYGNALIZATORÓW. 

Podajmy numer sekcji np.11-11

Wybieramy sygnalizatory (ogólne, kierunkowe, dla 
pieszych, tramwajowe)

Uruchamiamy „Ustawienia” i określamy skalę

Wybieramy orientację geograficzną

Dopisujemy numer (np. 121) i po spacji nazwę
skrzyŜowania (np.. 121 Przejście Diamentowa)

Zatwierdzamy i po ustawieniu dokładnej lokalizacji 
sygnalizatora i opisu

Opisujemy nazwę wlotu

Ustawienia

Ustawianie detektorów
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Pobieranie nazw strumieni

Strumień

Pobierz nazwy strumieni z 
sygnalizatorów

STRUMIENIE I PUNKTY KOLIZJI

Po opisaniu sygnalizatorów uruchamiamy aplikację

Tabela zostaje wypełniona oznaczeniami sygnalizatorów, które teraz 
będziemy traktowali jako strumienie.

JeŜeli przeoczyliśmy jakiś strumień naleŜy powrócić do rysunku i dodać
sygnalizator tak by moŜna opisać dla niego strumień i powtórnie uruchomić
pobieranie .

UWAGA : W wersji DEMO max 6 strumieni.

Otwiera się niewypełniona tabela , wybieramy opcję
„Strumień” i „Pobierz nazwy strumieni z sygnalizatorów”

Symbole strumieni moŜna pobierać wielokrotnie , w tabeli 
pokazywane są tylko te które mają juŜ wrysowane 
strumienie (na niebiesko).
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Wrysowanie strumieni - pojazdy

Strumień K6

W tabeli zaznaczamy strumień np.. K2 (podświetla się na 

niebiesko) poleceniem „Wrysuj składnik strumienia”

JeŜeli punkt początkowy ustawił się na końcu strumienia,

Poleceniem „Zmień punkt początkowy” ustalamy właściwą
pozycję.

Wskazujemy punkt początkowy (środek linii zatrzymania)

i rysujemy strumień zgodnie z torem przejazdu pojazdu 
dla wybranego pasa ruchu. 

Kończymy w miejscu gdzie nie spodziewamy się juŜ
wystąpienia jakiejkolwiek kolizji. (Wyjście Esc)

Punkt początkowy posiadają tylko strumienie dla pojazdów, 
strumienie piesze nie mają punktu początkowego.

Wrysuj składnik strumienia – linia (łuk)

Zmień punkt początkowy

Dla precyzyjnego rysowania dodano pasek 
„Lokalizacja”.

Strumień moŜe składać się z linii i łuków, wrysowanych wyłącznie poleceniami programu „aSYG Punkty kolizji” . 

Istotne jest aby była zachowana ciągłość pojedynczego strumienia (dociąganie do końca lub „bliski”). 

Precyzyjne rysowanie ułatwiają polecenia z paska „aSYG Lokalizacja” widocznego na ekranie. MoŜna szybko deklarować przyciąganie do 
końca , przecięcia lub stycznego punktu innych strumieni („bliski”).

Opisujemy strumień numerem grupy
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Wrysowanie strumieni - piesi

Strumień P8a

W tabeli zaznaczamy strumień np.. P8a (podświetla się) 

Poleceniem „Wrysuj składnik strumienia”

Wskazujemy punkt początkowy (na krawędzi przejścia -
od krawęŜnika do krawęŜnika)

Strumienie pieszych nie posiadają punktu początkowego.

Wrysuj składnik strumienia – linia
(dla pieszych tylko linia)

Przykład jeden koniec  P6a

Przykład drugi koniec P6a
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Ustawianie punktów kolizji

Wybieramy polecenie

Wyznaczone zostają punkty kolizji, odcinki strumieni są
zwymiarowane dla kontroli poprawności w tabeli.

Punkt  kolizji ewakuacji
pojazd pieszy

Punkt początkowy

Tnij i ustaw punkty kolizji

Punkt  kolizji dojazdu
pojazd pieszy
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Eksport danych do   programu Excel

Wybieramy polecenie

Otwierany jest program Excel, wczytywane są dane do 
arkusza  obliczeniowego

Droga ewakuacji na rysunku 
dla K6 na P8a = 7,9 m , droga 
dojazdu dla pieszego  = 0 m

Eksport danych do   programu 
Excel

Odpowiednio w tabeli droga 
ewakuacji dla K6 na P8a = 7,9 
m , droga dojazdu dla
pieszego  = 0 m

Czas przyjęty do matrycy
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Matryca kolizji

W zakładce Matryca kolizji mamy gotową tabelę, w której 

wykazane są wszystkie punkty kolizji

W programie Excel , zawarta jest 
ścieŜka dostępu do rysunku, arkusz 
naleŜy zapisać z taką właśnie ścieŜką
pod własną nazwą.

Dla przejścia P8a, P6a przyjęty 
został dłuŜszy czas ewakuacji
- na łukach długość przejścia 
jest zróŜnicowana.

ŚcieŜka dostępu do rysunku 
AutoCAD.

Matryca pozwala na edycję
wartości - wprowadzono 
sprawdzanie symetrii po 
zmianach.

Duplikat oryginalnej matrycy z 
programu pozwala sprawdzać
które relacje uznano za 
niekolizyjne i usunięto z 
matrycy stworzonej przez 
program.

Po usunięciu grup niekolizyjnych – według 
doświadczenia projektanta i w oparciu  o 
obowiązujące aktualnie zasady – poleceniem 
„RóŜnice kolizji” moŜemy kontrolować
wprowadzone zmiany.
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Matryca kolizji

W zakładce Grupy-pomocniczy mamy wykaz grup i faz , z moŜliwością kopiowania i zmian do układów faz podstawowych.

Na rysunku moŜemy w celach 
poglądowych zaznaczać
strumienie, grupy i fazy. 

Odznaczać pojedyncze 
strumienie.

Faza 1

Odznaczać wszystkie 
strumienie.

Faza 2
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Program aSYG opis funkcji

Tworzenie paskowego diagramu programu sygnalizacji

Ikona „Pobierz grupy z Excela”

Z paska wybieramy ikonę
„Wrysowywanie i edycja grup”

JeŜeli mamy otwarty tylko jeden 
skoroszyt  potwierdzamy wybór, 
moŜemy równieŜ wybrać ścieŜkę
dostępu (jeŜeli nie zapisywaliśmy 
pliku Excela pod własna nazwą to 
będzie arkusz :

„Czasy miedzyziel szablon1.xls”)

KaŜda z grup moŜe wystąpić
wielokrotnie w róŜnych fazach w polu 
tabeli „Fazy” moŜemy wpisywać 1,2, 
co oznacza Ŝe grupa otrzyma sygnał
zielony w 1 i 2 fazie, jeŜeli 
potwierdzimy łączenie sygnałów 
czasy międzyzielone dla tych grup 
nie zostaną uwzględnione, a sygnał
zostanie połączony.
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Tworzenie paskowego diagramu programu sygnalizacji

Wybieramy tabelkę dla 
programu zwykłego 
(stałoczasowego) lub programu 
akomodowanego.

Do diagramu paskowego programu 
sygnalizacji  wczytane zostają grupy symbole 
graficzne w wersji kolorowej sygnałów
i oznaczenia sygnalizatorów.

Do tabeli programu wczytane zostają grupy, symbole 
i czas minimalny sygnału zielonego oraz wyliczone 
długości i końce sygnałów – z zachowaniem czasów 
międzyzielonych z Excela.

Tabela wczytuje się automatycznie w 
zaleŜności od ilości grup (od 12 do 32).
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Diagram programu sygnalizacji

W polu „Stany” mamy do 
dyspozycji suwak do 
ustawiania dowolnej sekundy 
programu, zielone strzałki do 
automatycznego przewijania, 
czarne ze skokiem co sekundę
lub stan.

Do diagramu poleceniem 
Autocad „kopiuj” wstawiamy z 
rysunku punktów kolizji 
strumienie i sygnalizatory z 
opisem (moŜe być wymagana 
zmiana skali kopiowanego 
rysunku).

Zmiana połoŜenia Ŝółtego znacznika na 
diagramie odpowiada wyświetlaniu faz 
(na zielono).

Polecenie „Sprawdź czasy”
wczytuje przy kaŜdej grupie na 
diagramie odpowiednie  
wartości i numer grupy 
kolizyjnej.

Opcja „sek. -/+„ dodaje lub 
odejmuje sekundy w 
zaznaczonych stanach, 
wydłuŜając lub skracając 
długość całego cyklu.
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Edycja programu sygnalizacji - wydłu Ŝenie fazy i cyklu, przewijanie, zmiana pocz ątku i długo ści sygnału

„Wrysuj grupy z tabeli”
wprowadza zmiany z tabeli do 
diagramu.

Faza dla pieszych została 
wydłuŜona o 13s (od 16s), zaś
długość cyklu do 40s.

Bezpośrednia edycja w tabeli początku i 
długości  sygnału zielonego pozwala na 
dowolne wprowadzanie zmian (UWAGA: 
pole edycji naleŜy opuścić po 
wprowadzeniu zmiany).

Po kaŜdej zmianie „Sprawdź
czasy”

Program moŜemy przewijać
ustawiając dowolna sekundę jako 
początkową (wczytanie do diagramu 
po przewijaniu poleceniem
„Wrysuj grupy z tabeli”.

Program zmieniono  dla grupy pieszych -początek z 15s 
na 17s Długość z 22s na 20s i przewinięto. Faza 2 jest w 
sekundzie 0.
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Opis funkcji

2. Pobierz dane z rysunku.

1. Wrysuj grupy z tabeli do 
diagramu.

3. Sprawdź czasy
-PokaŜ wszystkie
-PokaŜ nieprawidłowe.

4. Pobierz grupy z Excela.

5. Dodaj grupę

6. Kopiuj grupę

7. Edytuj grupę

8. Usuń grupę

9. Konfiguracja –
ustawianie 
minimalnego  
czasu zielonego 
dla pojazdów

13. Wczytaj nową tabelę
diagramu
- Program stałoczasowy
- Program akomodowany

23. Przewijanie 
ciągłe co 1 sek

10. Dane jak w p. 1,2,3 
-Parametry pracy programu
-Godzina rozpoczęcia pracy
-Godzina zakończenia pracy
-Offset.

11. Grupa jak w p.4,5,6,7,8

15. Długość sygnału zielonego 
dla grupy (edytowalny).

16. Koniec sygnału zielonego 
dla grupy (nie edytowalny)

17. Kolejne sygnały zielone

18. Przewijanie programu

WRYSOWYWANIE I EDYCJA 
SYGNAŁÓW GRUP

12. Narzędzia jak w p.9,10

14. Początek sygnału zielonego 
dla grupy (edytowalny)

24. Przewijanie 
ciągłe co stan 22. Szybkość przewijania

21. Sekunda programu (znacznika)

20. Przewijanie – koniec, początek, stan co 1 sek.

19. WydłuŜanie (skracanie) fazy i cyklu
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Opis funkcji

1. Zaznacz 
- strumień
- grupę
- fazę

2. Odznacz strumień

3. Zaznacz odznacz/strumień

4. Odznacz wszystkie strumienie

5. Nowy strumień 6. Usuń strumień

7. Wrysuj składnik strumienia – linia (łuk)

8. Dołącz składnik

9. Wyłącz składnik

10. Zmień punkt początkowy

11. Tnij i ustaw punkty kolizji
-Tnij wszystkie strumienie
-Tnij zaznaczone strumienie

12. Ustaw legendę (opis)

13. Eksport danych do   
programu Excel
-Eksport danych
-Eksport informacji o fazach

14. Konfiguracja

15. Numer grupy

16. Numer fazy

17. Oznaczenie grupy kołowej

18. Oznaczenie grupy pieszej

STRUMIENIE I PUNKTY KOLIZJI


