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Dlaczego wymyśliliśmy System Inteligentnego Sterowania Ruchem 

Wahadłowym?

Podczas renowacji oraz modernizacji dróg, szczególnie w terenach podmiejskich

występują sytuacje, gdy z jednej strony zwężonego odcinka nie ma pojazdów i świeci

się tam zielone światło, a tymczasem po przeciwnej stronie formuje się zator. Wynika

to z faktu, iż kolor świateł zmienia się cyklicznie według zaprogramowanego czasu,

bez możliwości uwzględnienia innych czynników. Jest to nieefektywne rozwiązanie.

Aby uniknąć takich sytuacji, wpadliśmy na pomysł stworzenia sygnalizacji sterującej

ruchem wahadłowym, uwzględniającej obecność pojazdów.



System Inteligentnego Sterowania Ruchem Wahadłowym został

stworzony w celu sterowania asymetrycznym ruchem drogowym na

remontowanych odcinkach dróg, mostów oraz wiaduktów w

każdych warunkach. Jedynym wyjątkiem, w którym nie byłoby

potrzeby zastosowania naszego rozwiązania może okazać się

sytuacja, gdzie ruch drogowy jest idealnie symetryczny. W praktyce

jednak okazuje się, że w większości przypadków ruch drogowy jest

zmienny.

Gdzie nasz projekt znajdzie zastosowanie?



Jakie kluczowe zmiany wprowadza nasze rozwiązanie?

• zwiększenie przepustowości dróg,

• zwiększenie bezpieczeństwa podróży,

• zwiększenie płynności ruchu pojazdów,

• zmniejszenie strat czasu

• zmniejszenie zmęczenia kierowców i podniesienia komfortu podróży,

• zmniejszenie zużycia paliwa,

• Zmniejszenie emisji spalin.



Jaki jest wpływ eksploatacji Systemu Inteligentnego Sterowania 

Ruchem Wahadłowym na środowisko przyrodnicze i użytkowników

Pozytywny wpływ naszego rozwiązania na środowisko byłby zauważalny

szczególnie podczas stosowania go w okolicach dużych miast. Kierunek ruchu w

znacznym stopniu zależy tam od pory dnia, m. in ze względu na dojazdy do pracy.

Zastosowanie sygnalizacji świetlnej uwzględniającej istniejące w danym momencie

natężenie ruchu, zminimalizowałaby emisję szkodliwych substancji wytwarzanych

na postoju przez pojazdy mechaniczne oraz wpływała pozytywnie na

samopoczucie kierowców i ich pasażerów.



Sposób działania Systemu Inteligentnego Sterowania Ruchem Wahadłowym 

1. Kamery i czujniki zamontowane przy semaforach odpowiadają za wykrywanie
przybywających pojazdów.



2. Gdy pojazd pojawi się przed semaforem czujnik go wykrywa i wysyła o tym informację.



3. Jeśli pojazd znajduje się tylko po jednej stronie remontowanego odcinka, światło
zmienia kolor na zielony (pod warunkiem, że na zwężonym pasie nie znajduje się już
żaden pojazd).



4. W przypadku obecności pojazdów po obu stronach remontowanego odcinka,
sygnalizacja pracuje w trybie standardowym, czyli zmieniając światła według
zaprogramowanego czasu.



Moduł SIO
(System identyfikacji Obiektów)

System Inteligentnego Sterowania Ruchem Wahadłowym w wersji finalnej będzie
zintegrowana z układem wykorzystującym kamerę. Dzięki temu będzie mógł odróżnić
pojazdy od elementów mogących niepotrzebnie zakłócić pracę systemy, np.
przelatujący przed kamerą/czujnikiem ptak, co pozwoli jej na lepsze i bardziej
bezawaryjne działanie. Będzie on działał w oparciu o analizę obrazu z kamery w czasie
rzeczywistym. Obecnie nasz zespół jest w trakcie udoskonalanie modelu
rozróżniającego takie właśnie obiekty od pojazdów. Układ ten już działa, choć jest
jeszcze rozwijany.



Pojazd Czynnik obojętny

SIO jest odpowiedzialny za klasyfikację wykrywanych obiektów na dwie grupy:
1. która będzie wpływać na działanie sygnalizacji (pojazdy),
2. która nie będzie miała na jej działanie wpływu (np. przelatujący ptak lub inny czynnik

który mógłby niepotrzebnie zakłócić działanie systemu).



PORÓWNANIE NASZEGO ROZWIĄZANIA ZE ZWYKŁĄ SYGNALIZACJĄ

Cecha
Inteligentna 
sygnalizacja 
wahadłowa

Standardowa 
sygnalizacja  
wahadłowa

Prosta obsługa √ √

Maksymalne możliwe 
zapewnienie 

bezpieczeństwa

√ √/X*

Oszczędność czasu √ X

Maksymalne możliwe 
ograniczenie emisji spalin

√ X

*niektórzy przejeżdżają na czerwonym świetle zaraz po zmianie koloru


