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ADAPTIVNÍ ŘÍZENÍ DOPRAVY PRO MĚSTA A OKOLÍ

ŘÍZENÍ DOPRAVY
Dobře průjezdné město je snem všech jeho obyvatel. Nikdo z nás nechce
trávit čas v zácpách, stresovat se troubícími klaksony nebo dýchat vzduch
plný výfukových zplodin. Chceme průjezdná města s flexibilní a efektivní
dopravou. Chceme volnost, klid a dobrou náladu. Chceme, aby nám město
poskytlo čas pro spokojený život.

Zařízení pro
dopravní preferenci*
• Palubní jednotky
a vybavení do vozidel

• Modemy do řadičů

* Typicky pro sanitky, hasiče,
veřejnou dopravu atd.

Detektory Návěstidla
• Chodecká tlačítka
• Smyčkové detektory
• Systémy video detekce
• Bezdrátové magnetické
detektory

• Radary

• Možnosti napájení 230 V,
40 V a 10 V AC nebo 24
V DC při 1 W

• Žárovky nebo LED vložky

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Řadič CROSS RS 4 je již čtvrtou generací našeho
nejvýkonnějšího řadiče světelné signalizace. Všechny
řadiče CROSS mohou pracovat decentralizovaně,
v přímé koordinaci typu master-slave, anebo
s připojením na dopravně-řídicí centrálu. Plně podporují
adaptivní řízení dopravy.

Model CROSS RS 4S je menší a kompaktnější varianta
řadiče CROSS RS 4. Pracuje s menším množstvím
vstupů a je navržený pro rychlou a jednoduchou
instalaci a snadnou údržbu. Umožňuje připojení
různých typů periferií a plug-in modulů.

• Počet signálních skupin - max. 64

• Počet výstupních obvodů návěstidel - max. 288; každý lze
individuálně sledovat

• Počet integrovaných indukčních smyčkových detektorů -
max. 128

• Počet využitelných externích vstupů - max. 248

• Počet využitelných externích výstupů - max. 111

• Maximální počet všech signálních plánů - max. 68

• Počet dopravních fází v každém signálním plánu - max. 16

• Preference pro vozidla záchranných složek až pro

13 přednastavených tras.

• Počet fází ručního řízení - max. 6 + celočervená

• Rozhraní RS 232, Ethernet, USB, GSM, GPS nebo 3G;
volitelně opto-izolovaná RS 232, RS 485 a DSL

• 4,3” LCD dotykový displej

• Počet signálních skupin - max. 64

• Počet výstupních obvodů návěstidel - max. 192

• Sledování každého výstupního obvodu samostatně

• Počet integrovaných indukčních smyčkových detektorů - max. 128

• Počet využitelných externích vstupů - max. 200

• Počet využitelných externích výstupů - max. 72

• Maximální počet všech signálních plánů - max. 68

• Počet dopravních fází v každém signálním plánu - max. 16

• Preference pro vozidla záchranných složek až pro 13
přednastavených tras

• Počet fází ručního řízení - max. 6 + celočervená

• Rozhraní RS 232, Ethernet, USB, GSM, GPS, 3G; volitelně opto-
izolovaná RS 232, RS 485 a DSL

• 4,3” LCD dotykový displej

Chcete ve svém městě plynulou dopravu? Takovou, kde
každý semafor neznamená červenou, kde auta víc jedou,
než stojí a kde autobusy a tramvaje hladce projíždí
městem bez zpoždění? Chtějte dopravu, která se bude
umět přizpůsobit situaci na silnicích, systém, který bude
umět každou dopravní situaci vyřešit. Chtějte zelenou.

Jde o jednoduché rovnice. Kratší doba jízdy rovná se
méně spáleného benzínu a nafty. Méně rozjezdů znamená
méně oblaků dýmu a hlasitých motorů. Rychlá a plynulá
jízda eliminuje emise i úroveň hluku a prachu v ulicích.

Méně času v kolonách znamená více času pro práci,
rodinu nebo volný čas. Dobře průjezdné silnice, to je
nižší spotřeba pohonných hmot, ale i levnější přeprava
zboží, úspornější MHD a vyšší životnost vozidel i silnic.
Čas ušetřený na silnicích budete moci investovat lépe.

Fungující mobilita ve městě je základem komfortního
a příjemného místa pro spokojený život. Je skvělé
vědět, že se jednoduše, rychle a bezpečně dostanete
do práce, domů, za rodinou nebo za zábavou. Atraktivní
město znamená dostupnost, pohodlí a bezpečí.

Plynulá doprava bez stresu

Méně emisí,
hluku a prachu

Úspora peněz i času

Spokojenost v bezpečném
a atraktivnímměstě

ŘADIČ SVĚTELNÉ
SIGNALIZACE

CROSS RS 4

ŘADIČ SVĚTELNÉ
SIGNALIZACE

CROSS RS 4S

• Plánování a řízení v pevném signálním plánu
• Plánování a řízení v dynamickém signálním plánu
• Adaptivní řízení dopravy
• Preference pro veřejnou dopravu a vozidla IZS
• Splňuje normy EN 50556, EN 12675
• Splňuje úroveň bezpečnosti SIL3

Řadič světelné signalizace CROSS - 4. generace



CROSS
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CROSS SOFTWARE

eDaptiva

Systémy CROSS umožňují preferenci
veřejné dopravy na řízených světelných
křižovatkách. Data jsou přenášena mezi
vozidly MHD a řadičem světelné signalizace,
což umožňuje okamžitou reakci systému na
přítomnost takového vozidla, např. prodloužit
zelenou pro jeho plynulý průjezd. Naše
řadiče zpracovávají signální plány v reálném
čase a podle aktuální situace ihned reagují.

Řadiče CROSS jsou schopny na
základě přijaté žádosti vyvolat volné
trasy pro průjezd vozidel záchranných
složek. Typicky jsou to sanitky nebo
hasičské vozy.

Řadiče světelné signalizace CROSS
komunikují a sdílejí informace s okolní
infrastrukturou pro ještě plynulejší
a bezpečnější dopravu.

eDaptiva® je rozsáhlá dopravně řídicí centrála.
Je navržena tak, aby splňovala různé
požadavky malých, středních a velkých
městských oblastí, umožňuje pozorování,
dohled a adaptivní řízení. Základní monitorování
systému je možné prostřednictvím webového
klienta eDaptiva® a je plně integrováno
s platformou pro chytrá města Invipo.

• Dopravní inženýrství a programování řadičů
světelné signalizace

• Adaptivní řízení a optimalizace dopravního toku

• On-line monitorování, vzdálená správa a údržba

• Centralizovaná správa ve všech režimech

• Volitelné propojení mezi řadiči a okolní
infrastrukturou V2X

• Sběr a vyhodnocení dopravních dat

• Připojení prostřednictvím různých protokolů

HLAVNÍ RYSY

• Přiřazení priority vybraným vozidlům
• Nastavení preference podle hierarchie
v dopravním plánu

• Minimalizace zpoždění všech vozidel na
křižovatce

• Optimalizace koordinace veřejné dopravy
• Odpadá statické nastavení přednosti v situaci,
kdy vozidlo ještě není na křižovatce

• Tvorba izolovaných větví pouze pro průjezd
vozidla veřejné dopravy

• Zajištění doplňkových dopravních funkcí pro
veřejnou dopravu

PREFERENCE PRO
VEŘEJNOU DOPRAVU

ABSOLUTNÍ PREFERENCE
VOZIDEL IZS

Softwarový balík CROSS nabízí ucelenou škálu
produktů pro konfiguraci, vzdálenou správu
a monitoring řadičů. Lze jej využít také
k dopravnímu projektování, modelování dopravních
situací, kontrole zařízení, sledování dopravy
a jejímu adaptivnímu řízení.

Softwarové řešení zahrnuje programy CROSS PTC
(servisní a programovací nástroj) a eDaptiva®
(dopravně-řídicí ústředna), které na sebe navazují
a vzájemně se doplňují. Celé řešení je doplněno
přídavným modulem - eDaptiva® mobile.

PROPOJENÍ ŘADIČE
S INFRASTRUKTUROU

V2X

Mobilní
aplikace

Dopravní
inženýrství

Webový
prohlížeč
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Brněnský projekt je unikátní spoluprací městských
a národních organizací, které spravují dané úseky
silnic a dálnic. Společně sdílejí data díky
kooperativním systémům, a díky nim je možné
koordinovat dopravu na silnicích, v tunelech i na
křižovatkách.

Sběr dat a komunikaci zajišťují RSU jednotky (Road
Side Unit) umístěné na vybraných úsecích silnic
a OBU jednotky (On Board Unit) na palubách
vozidel veřejné dopravy. Díky nim je možné včas
řidiče upozornit na komplikace na silnicích, řazení
do pruhů nebo potenciálně nebezpečnou situaci.

Dalším krokem je testování palubních jednotek
přímo v osobní dopravě. Systém je otevřený
a v budoucnu by měl kooperovat i s autonomními
vozidly.

Shromažďování informací o dopravě a jejich
použití ve spojení s inteligentními semafory
a komunikačními systémy vozidla umožňuje
vzdálené řízení provozu. To znamená, že
vozidla IZS a veřejné dopravy můžou
projíždět křižovatkami bez zastavení či
případného zdržení. Řidiči vozidel vybavených
takovými jednotkami navíc těží z varování
před dopravními zácpami, automobily, které
popojíždí na červenou, a také kluzkými
povrchy.

CROSS realizoval dva projekty, jeden pro ulice
Brna a druhý pro dálniční úsek.

„Pokud vím, není dnes místo v Evropě, kde je
tato technologie využita v takovém měřítku
jako právě v Brně,“ říká vedoucí oddělení
realizace Ivo Gajdošík.

Tento projekt jsme ve Zlíně realizovali už v roce
2013, a to s cílem upřednostnit hromadnou
dopravu v ulicích města. Celkem 88 vozidel
bylo vybaveno palubními jednotkami,
komunikačními zařízeními a multifunkčními
displeji pro jejich řidiče. Zároveň bylo pro
obousměrnou komunikaci s vozidly vybaveno
41 řadičů.

Výsledkem je propojený systém s přímou
obousměrnou komunikací, díky které má každý
řadič světelné signalizace informaci o aktuální
poloze vozidla MHD a může tak optimalizovat
jeho průjezd křižovatkou například prodloužením
intervalu zelené. Zároveň je řidič informován
o časových možnostech pro rychlý průjezd
následující křižovatkou a může tak zvolit
nejvhodnější čas vyjetí ze zastávky.

Díky tomu jsme na některých trasách dokázali
ušetřit až 20% času, dopravní podnik tomu také
přizpůsobil jízdní řády.

V2X V BRNĚ

KOOPERATIVNÍ
TECHNOLOGIE
V AKCI

ŘÍZENÍ DOPRAVY S PREFERENCÍ PRO
VEŘEJNOU DOPRAVU VE ZLÍNĚ

PŘÍPADOVÁ
STUDIE

41
ŘADIČŮ PALUBNÍCH

JEDNOTEK
V PROSTŘEDCÍCH
MHD

88
ÚSPORA ČASU
NA NĚKTERÝCH
TRASÁCH

20%
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CROSS

ŘEŠENÍ
PRO ŘÍZENÍ
DOPRAVY

Systémy CROSS pomáhají řídit dopravu na
všech kontinentech. Ve městech, na
křižovatkách, na přechodech i na silnicích se
přizpůsobují místním klimatickým i dopravním

podmínkám a dělají silnice bezpečnější a snadno
průjezdné. Součástí je také preference pro
vozidla veřejné dopravy a integrovaného
záchranného systému.

Aarhus, Dánsko
Systém řízení dopravy

Sofie, Bulharsko
Systém řízení dopravy s preferencí pro vozidla
veřejné dopravy a záchranné složky

Maskat, Omán
Decentralizované řízení dopravy

Niteroi, Brazílie
Systém řízení dopravy

Zlín, Česká republika
Systém řízení dopravy s preferencí pro vozidla
veřejné dopravy

Izmir, Turecko
Plně vybavená dopravně řídicí centrála

Žilina, Slovensko
Systém řízení dopravy s preferencí pro vozidla
veřejné dopravy

Petrohrad, Rusko
Systém řízení dopravy

Další
referenceREFERENCE
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