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System Sterowania Ruchem 
Drogowym

� Sieć skrzyżowań z akomodacyjną 
sygnalizacją świetlną

� Automatyczna detekcja ruchu i 
warunków środowiskowych na 
obszarze miasta

� Operatorzy systemu, którzy kontrolują 
działanie urządzeń pomiarowych, 
algorytmów, wdrażają zmiany oraz 
reagują na występujące zdarzenia 
losowe

� Znaki zmiennej treści w różnych 
punktach sieci drogowej wraz z 
algorytmem sterującym dla każdego 
znaku

� Serwis internetowy prezentujący 
dane i wyświetlane informacje 
online



Obserwacje i analiza
Monitoring

Wykresy pracy 
sygnalizacji

Detekcja i 
pomiary ruchu



Projektowanie
- Parametry 

bezpieczeństwa

- Programy sygnalizacyjne 
i akomodacja

- Koordynacja sieciowa

- Standaryzacja 
rozwiązań

- Budowanie systemu 
miejskiego jako sieć



Akomodacja
- Fazy i przejścia 

międzyfazowe

- Programy stałoczasowe

- Logika akomodacji

- Parametry detekcji –
żądania i wydłużenia 
sygnału

- Parametry priorytetu 
autobusowego

- Priorytet dla służb



Budowanie sieci
- Standaryzacja cykli dla 

określonej pory dnia

- Definicja odcinków 
koordynacyjnych

- Dostosowanie 
koordynacji do 
pożądanej prędkości 

- Akomodacja w 
koordynacji

- Łączenie odcinków w 
spójną sieć



Implementacja i testy
� symulacja,

� test programów stałoczasowych,

� test akomodacji,

� wgranie programu 
zgodnie z zatwierdzonym
projektem

� obserwacja i analiza,

� dokonywanie korekt 
i wgrywanie poprawek

� Monitoring � Wykresy pracy sygnalizacji



Tworzenie jednolitego systemu

Koordynacja 
transport indywidualny

Priorytety autobusowe
transport publiczny



Kanały komunikacji z kierowcami

� Tablice zmiennej 
treści (VMS)

� Serwis internetowy � CB radio



Serwer ANPR
struktura sieci pomiarowej
� definicja kamer – nazewnictwo 

intuicyjne dla operatora

� Definicja odcinków pomiarowych –
Od: wszystkie kamery na 
skrzyżowaniu 1., 
- do: kamery jedynie na docelowym 
wlocie na skrzyżowaniu 2.

� Definicja tras przejazdu – suma 
poszczególnych odcinków od 
skrzyżowania np. bezpośrednio przy 
VMS do wybranego innego 
skrzyżowania.

� Definicja poziomów swobody ruchu

� Uzyskane dane: czasy przejazdu, 
prędkość i poziomy swobody ruchu 
na poszczególnych odcinkach i 
trasach.



Lokalizacja VMS i opracowanie 
strategii sterowania znakiem

� Kierunek jazdy

� Kluczowe punkty miasta, główne 
węzły drogowe na obszarze za 
znakiem

� Definicja możliwych tras przejazdu 
do kluczowych punktów miasta



Przygotowanie komunikatów

� Komunikat wyjściowy

� Komunikaty o pogodzie

� Komunikaty o utrudnieniach

� Komunikaty o trasach 
alternatywnych

� Komunikaty do ręcznego 
wysterowania – wypadek, 
zablokowany pas, roboty 
drogowe, impreza masowa, 
awaria, inne niebezpieczeństwa



Warunki ruchowe

� Poziom swobody ruchu na 
weryfikowanej trasie, 

� Porównanie czasu przejazdu na 
trasie alternatywnej

� Lokalizacja utrudnienia

� Prezentacja czasów przejazdu na 
dwóch trasach



STRAMO
Algorytmy dla VMS
� Komunikat wyjściowy – brak 

wykrytych utrudnień

� Bardzo trudne warunki pogodowe –
komunikat priorytetowy

� Bardzo trudne warunki ruchowe na 
głównej trasie, sprawdzenie trasy 
alternatywnej i wyświetlenie, lub 
lokalizacja utrudnienia i  
wyświetlenie miejsca utrudnień

� Bardzo trudne warunki ruchowe na 
mniej ważnej trasie, sprawdzenie 
trasy alternatywnej i wyświetlenie, 
lub lokalizacja utrudnienia i  
wyświetlenie miejsca utrudnień

� Sprawdzenie w ten sam sposób 
trudnych warunków pogodowych.

� Sprawdzenie w ten sam sposób 
trudnych warunków ruchowych.



Zarządzanie ruchem
Dane ruchowe

Planowanie 
sieci skrzyżowań

Obserwacje 
programów

Korekty i 
optymalizacja

Obserwacje 
ruchu

Informacja

Użytkownicy

Automatyzacja 
informacji

Obserwacje 
algorytmów

Korekty i 
optymalizacja

Obserwacje 
ruchu

Dane 
środowiskowe

Implementacja 
rozwiązań

Implementacja 
rozwiązańSterowanie 

bezpośrednie
Sterowanie 
pośrednie



Korzyści
� Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

� Szybkość reakcji na awarie i prawidłowe ich rozpoznanie

� Optymalizacja kosztów utrzymania infrastruktury

� Szybkość reakcji na nietypowe sytuacje (np. wypadki)

� Szybkość informacji dla użytkownika docelowego

� Optymalizacja sterowania ruchem

� Optymalizacja przepływów ruchowych

� Zmniejszenie kosztów środowiskowych

� Zmniejszenie kosztów społecznych

� Optymalizacja wykorzystania posiadanych zasobów infrastrukturalnych i 
ludzkich

� Optymalizacja procesu decyzyjnego na podstawie twardych danych

� Optymalizacja kosztów nakładów inwestycyjnych
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