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Světelná signalizace je umístěna na samostatném výložníkovém stožáru. Na jeho 
vodorovné vyložené části budou čočky tvořené LED diodami 300mm, na svislé čočky 
tvořené LED diodami 200mm  detektor, rozvaděč a kamera. SW semaforu včetně 
videodetekce.Výložníkový stožár bude umístěn tak, aby nezasahoval do 
průjezdného profilu komunikace.Při přesném umístění je nutné respektovat 
inženýrské sítě vedoucí podél komunikace.Tři metry před SSZ bude v jízdním pruhu 
stop čára šířky 0,5 m z plastické barvy.Před SSZ ve vzdálenosti předepsané 
technickými podmínkami (cca 200m) se instaluje svislá značka A10 „světelná 
signalizace“.Přibližně ve stejném lokalitě umístit vodorovnou DZ Optická 
psychologická brzda přes celý profil komunikace. Napájení SSZ z VO nebo trvale 
230 V.Nastavení SSZ bude řešeno zvláštním projektem. Doporučujeme nastavení 
limitu rychlosti 58 km/h a doprovodné snížení až na 53 km/h. 
 
Obecný popis funkce zpomalovacího semaforu: 

Výchozím stavem světelné signalizace (dále jen semafor) je svítící červený signál 
(dále jen červená).  

Pokud je první změřená hodnota rychlosti pod povolenou mezí (např. pod 50 km/h), 
dojde k téměř okamžitému přepnutí přes žlutý signál (dále jen žlutá) na zelený signál 
(dále jen zelená). Vozidlo není nijak zdrženo v průjezdu úsekem. Zelená svítí po 
celou dobu pohybu vozidel v kontrolovaném úseku bez ohledu na momentální 
rychlost, a to i v případě, kdy se rychlost projíždějících vozidel zvýší nad stanovenou 
mez. Pokud v měřeném úseku již není žádné vozidlo, svítí zelená ještě po 
nastavitelnou dobu (např. 15 sec), aby poslední zjištěné vozidlo mělo dostatek času 
na projetí. Potom následuje přechod přes žlutou do výchozího stavu červená.  

Pokud je první změřená hodnota rychlosti nad povolenou mezí (rychle přijíždějící 
vozidlo), zůstává ještě po nastavenou dobu (např. 10 sec.) svítit červená, který 
donutí rychle jedoucí vozidlo zpomalit nebo úplně zastavit před semaforem. Teprve 
po uplynutí nastavené doby dojde k přechodu přes žlutou do zelené a umožnění 
průjezdu vozidla.  

Pokud je zjištěno přijíždějící vozidlo v okamžiku, kdy už probíhá přechod ze zelené 
do červené, je tento přechod samozřejmě dokončen a je dodržena minimální doba 
svitu červené dle platných norem. Teprve poté je umožněn vozidlu průjezd a 
algoritmus pokračuje výše popsaným způsobem.  

I v případě, že žádná vozidla neprojíždějí nebo nejsou z nějakého důvodu 
detekována (velmi nízká rychlost, cyklisté, boční vjezd vozidla, kolona) dojde po 
nastavené době (např. 90 sec) k přechodu do zelené, aby tato vozidla nebyla 
semaforem blokována (pevný cyklus). Dále algoritmus pokračuje výše popsaným 
způsobem.  

Stav kdy vozidlo není detekováno je řešen videodetekčním , který eliminuje 
problém s vozidly, která vyjedou na komunikaci těsně před světelnou 
signalizací nebo jsou zastíněny protijedoucím kamionem či jinou anomálií. 
Tento systém zjemňuje chod celého systému a brání tím projíždění semaforu 
na červenou. Součástí systému je je statistický modul s přenosem pomocí 
modemu a se vzdálenou správou jak semaforu tak i videodetekčního 
systému.Parametrizace semaforu probíhá přes SMS.  

 



Videodetekce zároveň dokáže klasifikovat vozidla projíždějící v oblasti semaforu 
v obou směrech (počítání vozidel, jejich rychlostí a kategorizace).  SW vybavení 
obsahuje pracoviště pro vyhodnocení dopravních dat a klasifikaci vozidel. Přenos 
dopravních dat pomocí modemu  přes protokol xml do aplikace. Rovněž je zde 
přítomen modul SW vyhodnocení účinnosti použitého zpomalovacího semaforu. 
Informace jsou rozděleny do kategorii.Informace z tohoto modulu jsou statistického 
charakteru a obsahují data typu počet vozidel co projelo červený signál,počet vozidel 
co bylo zastaveno semaforem,počet vozidel snižujících rychlost a procentuální 
účinnost semaforu.Systém pracuje samostatně bez zásahu člověka. Tímto je 
zajištěna maximální objektivnost při vyhodnocení účinnosti systému a dává tím 
podklady pro další řešení jako možnost instalace detekce jízdy na červenou či SW 
donastavení parametrů semaforu. Zařízení umožňuje automatické zapnutí/vypnutí 
semaforu ve stanovený čas (například v noci), ve vypnutém stavu bliká žlutá.  
 
Nastavitelné parametry: 
pevný cyklus (max.čas červené, když není nic detekováno)    
základní čas zelené                                                            
prodloužení zelené (při detekci vozidel)                                  
prodloužení červené při překročení limitu                               
limit rychlosti (hranice rychlosti nad kterou zůstane vozidlům na semaforu svítit 
červená)                                                                      
Rekapitulace požadavků na systém:  
 

- čočky tvořené LED diodami 300 a 200 mm 
- stožárový výložník 
- řídící elektronika s modulem GRPS pro vzdálenou zprávu systému a přenos 

dopravních dat 
- videodetekce s kamerou v HDTV rozlišení určenou pro monitoring chodu 

semaforu a jeho automatické donastavování na základě obrazové informace 
včetně vzdálení zprávy systému.Systém bude umožňovat monitorovat 
incidenty typu stojící vozidlo , kolony či pomalu jedoucí vozidla.Nedílnou 
součástí je i výpočet stupně dopravy v dané lokalitě z intenzity a obsazenosti 
zaznamenané tímto systémem. 

- SW vybavení – dopravně inženýrské pracoviště pro zpracování dat a 
informací ze systému 

- Výstup ze systému – statistiky dopravních dat (počet vozidel ,klasifikace 
vozidel do 6 
Kategorii jako osobní , nákladní vozidlo,velké nákladní vozidlo nebo Van 
vozidlo či  cyklista nebo motorka,statistika - účinnosti semaforu dělená na 
počet vozidel projíždějících červený       

           signál,počet vozidel snižující rychlost,celková procentuální účinnost semaforu    
   adt. Vše   v automatickém provozu bez zásahu člověka. 
      -    možnost získání přehledových obrázků pro prezentaci na webu města 
      -    možnost vytváření grafů pro použití na webových stránkách města 
 
 
 

Přesnou cenu dodávky a instalace inteligentního zpomalovacího 
semaforu  na vyžádání zdarma zpracujeme, dle požadavků 

zákazníka na konfiguraci zařízení a specifikaci umístění  
 
 
 
 
Zpracoval:    Radek Mikuška     tel/fax:568 841165                 mobil:731 189394     
                                                   info@dosipservis.cz            www.dosipservis.cz 

mailto:info@dosipservis.cz
http://www.dosipservis.cz/

