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1. Introducere  
 

În localităţile urbane, la intersecţiile de străzi, solicitate de  
valori ridicate ale fluxurilor de autovehicule şi pietoni, se impune 
dirijarea circulaţiei prin intermediul semafoarelor electrice de circulaţie. 
Conform reglementărilor în vigoare [3] semafoarele electrice au 
următoarele cicluri de funcţionare: 

a) roşu-roşu\galben – verde - galben; 
b) roşu – verde - galben. 

În [3] şi în normele de circulaţie sunt prevăzute următoarele 
reglementări: „Lumina galbenă avertizează schimbarea fazelor şi la fel 
ca lumina roşie, interzice intrarea în intersecţie. Când semnalul de 
culoare galbenă apare după culoare verde, iar vehiculul se află atât de 
aproape de intersecţie încât nu poate opri în condiţii de siguranţă 
acesta poate intra in intersecţie şi poate continua trecerea sau poate 
opri în interiorul ei dacă aceasta este prevăzută cu spaţii interioare de 
staţionare şi aşteptare. În cazul presemnalizării sfârşitului accesului 
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liber prin verde clipitor este interzisă pătrunderea pe lumină galbenă în 
intersecţie“. 
 La intrarea într-o intersecţie semaforizată conducătorul auto se 
confruntă cu situaţia când lumina semnalului verde se schimbă în 
galben iar el are de ales între două opţiuni: 

- continuarea parcursului şi traversarea intersecţiei pe durata 
luminii galbene; 

- acţionarea frânei pentru a opri înainte de intrarea în 
intersecţie, la linia de stop. 

Zona, premergătoare unei intersecţii, în care conducătorul auto 
are de ales între a continua drumul sau a frâna poartă denumirea de 
„zona de dilemă”. 

S-a observat faptul că există tendinţa la conducătorii auto 
surprinşi de schimbarea semnalului verde în galben de a continua 
parcursul, prin pătrunderea pe lumina galbenă în intersecţie fapt ce 
implică un risc ridicat de producere al accidentelor. Pentru reducerea 
riscului de producere al accidentelor este necesar să se determine un 
timp corespunzător pentru durata secvenţei de galben. 
 

2. Zona de dilemă 
 

Pentru exemplificarea „Zonei de Dilemă” se consideră 
următoarele cazuri: 

a) autovehiculul care circulă cu viteza v, se găseşte la distanţa Do 
de lina de STOP a intersecţiei, figura 1a când lumina 
semaforului se schimbă din VERDE în GALBEN. Conducătorul 
autovehiculului decide oprirea acestuia. În acest caz spaţiul 
necesar pentru frânare va fi: 
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unde: 
 - Do este spaţiul minim necesar pentru o oprirea autovehiculului 
în condiţii de siguranţă în faţa liniei de STOP; 
 - v este viteza autovehiculului măsurată în [m/s]; 
 - tpr  este timpul de percepţie reacţie al conducătorului auto.  
 - af  este deceleraţia autovehiculului măsurată în [m/s2]. 

b) autovehiculul care circulă cu viteza v, se găseşte la distanţa Dt 
de lina de STOP a intersecţiei, figura 1b când lumina 
semaforului se schimbă din VERDE în GALBEN. Conducătorul 
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autovehiculului decide continuarea parcursului. În acest caz 
spaţiul care trebuie parcurs pe durata timpului de galben va fi: 

 
LBDv tg ++=⋅τ   sau LBvD gt −−⋅= τ  (2) 

unde: 
 - v este viteza autovehiculului măsurată în [m/s]; 
- τg este durata timpului de galben în [s] ;  
- B este lăţimea intersecţiei în [m]; 
- L este lungimea autovehiculului în [m]; 
- Dt este distanţa de la autovehicul la linia de STOP, în 
momentul schimbării semnalului din VERDE în GALBEN. 

 
 

a) 

 
 

b) 
Fig. 1  Poziţia autovehiculului la schimbarea semnalului semaforului din 

VERDE în GALBEN 
 

Comparând valoarea distanţelor Do  şi Dt se poate determina 
dacă un vehicul poate să sau nu poate să străbată intersecţia, în 
condiţii de siguranţă, pe durata timpului de galben. Vom avea 
următoarele situaţii: 

a) în care Dt > Do,  figura 2a, conducătorul autovehiculului poate 
să frâneze până la linia de STOP, dar nu poate să degajeze 
intersecţia. 

b) în care Dt < Do, figura 2b, conducătorul autovehiculului are 
următoarele opțiuni: 

• este poziţionat în intervalul AB, în acest caz poate să 
degajeze intersecţia, dar nu poate să frâneze; 

• este poziţionat în intervalul BC, în acest caz nu poate 
să degajeze intersecţia şi nici să frâneze. 
 

263



 

 
a) 

 
b) 

Fig. 2  Zona de dilemă 
 

Intervalul BC în care conducătorul autovehiculului nu poate nici 
să frâneze nici să degajeze intersecţia, în condiţii de siguranţă,  se 
numeşte  „Zona de Dilemă” (Z_D). 

Lungimea „Zonei de Dilemă” poate fi eliminată dacă prin 
organizarea circulaţiei autovehiculelor se îndeplineşte condiţia: 
 

0_ 0 →−= tDDDZ    (3) 
Vom avea: 
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de unde rezultă durata  timpului minim, pentru culoarea galbenă. 
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3. Calculul duratei timpului de galben 

 
Pentru calculul timpului de galben s-au luat în considerare 

următoarele date de calcul: 
- Lungimea autovehiculului  Lv = 5 m; 

 - Lăţimea zonei intersecţiei  B = 4...14 m; 
 - Viteza autovehiculului    V = 20.....50 km/h; 
 - Deceleraţia autovehiculului  af = 4 m/s2; 
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 - Timpul de percepţie reacţie tpr = 2....4 s. Este compus din 
timpul de percepţie al conducătorului auto, timpul scurs din 
momentul acţionării pedalei de frână până la începerea acţiunii 
efective de frânare, timpul de creştere a forţei de frânare până 
la valoarea maximă. 

 În figura 3 sunt prezentate diagramele de variaţie a timpului de 
galben pentru cazul când timpul de percepţie reacţie este de tpr = 2 s, 
iar în figura 4 sunt prezentate diagramele de variaţie a timpului de 
galben pentru cazul când timpul de percepţie reacţie este de tpr = 4 s. 
 

 
 

Fig. 3  Variaţia timpului de galben pentru tpr = 2 s 
i 
 

4. Concluzii 
 

Din analiza graficelor din figura 3 se constată că pentru arterele 
cu două şi trei benzi de circulaţie timpul de galben se încadrează în 
limita prevăzută de [4] pentru un timp de percepţie reacţie de tpr = 2 s. 
Pentru arterele care au mai mult de trei benzi de circulaţie este necesar 
un timp de galben mai mare de 5 s. Dacă timpul de percepţie reacţie 
este de tpr = 4 s timpul de galben nu se mai încadrează în intervalul 
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prevăzut de [3]. Valoarea de 3 secunde poate fi utilizată pentru 
semafoare de la treceri de pietoni din cale curentă.   

 

 
 

Fig. 4  Variaţia timpului de galben pentru tpr = 4 s 
 

 
BIBLIOGRAFIE 

 
[1] Popovici, D., Boboc, V., Găluşcă, I., Sisteme de transport şi trafic urban, 
Editura Societăţii Academice “Teiu Botez”, 2004. 
[2] Rădoi, M., Deciu, E., Mecanica, Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti, 
1981.  
[3] * * *  STAS 1948-4 Semafoare pentru dirijarea circulaţiei. 
[4] Bejan, M., În lumea unităților de măsură, ediția a doua revăzută și adăugită,  
Editura Academiei Române și Editura AGIR, București, 2005.  
 
 
 

Prof. Dr. Ing. Marcu FRĂŢILĂ, 
Universitatea “Lucian Blaga ” din Sibiu, membru AGIR 

e-mail: marcu.fratila@ulbsibiu.ro 
 

266




