Opozorilni sistemi za nevarne cestne odseke
»COPS@road® in COPS@rail®«
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1. Splošni opis
COPS@road1 je modularni aktivni opozorilni sistem, sestavljen iz večjega števila enot, ki z uporabo
svetlobnih prometnih znakov s spremenljivo vsebino povečuje varnost na nevarnih in nepreglednih
cestnih odsekih, kot so nepregledna križišča, ostri ovinki, predori itd. Z uporabo množice detektorjev
sistem zazna prisotnost ali približevanje prometnih udeležencev nepreglednemu odseku iz več smeri
ter jih s svetlobnimi signali opozarja na potencialno nevarnost trka.
Posamezne enote sistema COPS@road medsebojno komunicirajo preko RF povezave, kar
omogoča učinkovito modularno konfiguracijo sistema glede na potrebe specifičnega prometnega
odseka.
Sistem COPS@road je preko vgrajenega GSM/GPRS modema povezan z nadzornim strežnikom,
kateremu posreduje podatke o stanju posameznih komponent, o delovanju celotnega varnostnega
sistema ter statistične podatke o prometu (gostota prometa, hitrost vozil, itd).
Napajanje na sončno energijo zagotavlja enostavno vgradnjo z nizkimi investicijskimi stroški.

2. Komponente sistema COPS@road
Sistem COPS@road sestavljajo različne enote v obliki prometnih znakov s spremenljivo vsebino,
samostojnih ali v kombinaciji s kontrastnimi ploščami, ter oddaljene detekcijske enote. Nekaj tipičnih
izvedb je prikazanih na sliki 1.

Slika 1: Vrste aktivnih prometnih znakov sistema COPS@road

Najpogostejša izvedba enote sistema COPS@road je v obliki kontrastne plošče s stalnim prometnim
znakom ter vgrajenim modulom z rumenima utripalcema (izvedba z oznako KTC na sliki 1) ali s
spremenljivim svetlobnim napisom (ADT). Nekaj primerov tovrstne izvedbe je prikazanih na sliki 2.

1

COPS@road– Collision Preventing Safety System at road
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Slika 2: Primeri ADT in KTC enot v izvedbi s kontrastno ploščo in vgrajenim modulom s spremenljivo vsebino ali
utripalci

Vgrajen modul ima poleg svetlobnega prikazovalnika v skupnem ohišju integrirane detekcijske,
komunikacijske ter energetske komponente. Primer enote KTC z vgrajenim modulom z utripalci in
vidnimi zunanjimi elementi je prikazan na sliki 3.

Slika 3: Primer enote KTC z vgrajenim modulom z utripalci

Z vgradnjo poljubnega stalnega prometnega znaka sta tako enoti KTC in ADT primerna za večino
prometnih lokacij, kot je na različnih primerih predstavljeno v poglavju 3. Za nekatere posebne
prometne situacije pa so na voljo dodatne enote, kot so CSD-11 (svetlobni znak za splošno
nevarnost - trikotnik s klicajem z dodanima utripalcema), DMC (oddaljena detektorska ali
repetitorska enota) ter PHC (svetlobni prikazovalnik hitrosti). Omenjene enote so podrobneje
opisane v nadaljevanju.
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CSD-11
Svetlobni znak za splošno nevarnost v obliki trikotnika s klicajem (1101 oz. I-25) je primeren za
prometne lokacije, kjer je potrebno dodatno opozorilo, ali za situacije, za katere ni predvidenega
prometnega znaka. V vseh primerih je k enoti CSD-11 dodana dopolnilna tabla, ki pojasnjuje vrsto
nevarnosti.

Slika 4: Enota CSD-11 s primeri dopolnilnih tabel

Prikazovalnik enote CSD-11 je z dodanima utripalcema prilagojen za dvostopenjsko delovanje. To
pomeni, da ob prisotnosti dejanske nevarnosti (kar sistem COPS@road ugotovi na osnovi detekcije
dogodka), ki je navedena na dopolnilni tabli, prične utripati trikotnik s klicajem, v nasprotnem primeru
pa se udeleženca na približevanje potencialno nevarni prometni lokaciji opozarja le z rumenima
utripalcema.
DMC
Oddaljena detektorska enota je uporabna v različnih primerih:
•

za oddaljeno detekcijo prometnih udeležencev na cesti in drugih prometnih poteh

•

za oddaljeno detekcijo različnih mirujočih in premikajočih objektov (poplavljeno cestišče, divjad
na ustaljenih poteh, ki se približuje cesti itd)

•

kot repetitorska enota za potrebe povečanja dosega RF signala med oddaljenimi enotami
sistema COPS@road

•

kot enota za fotografiranje dogodkov (presežena hitrost itd). V takšni izvedbi je enoti DMC
dodana kamera, ki fotografije shranjuje na oddaljen strežnik in o dogodkih obvešča operaterja
po elektronski pošti.

PHC
Enota PHC je v osnovi opozorilni prikazovalnik hitrosti, ki se lahko uporabi v okviru sistema
COPS@road, t.j. v povezavi z drugimi enotami, ali pa kot samostojno enoto za umirjanje prometa in
beleženje prometne statistike. Enota je v celoti v skladu z zadnjimi direktivami DRSI za opozorilne
prikazovalnike hitrosti (barvne kombinacije glede na izmerjeno hitrost, omejitev najvišje prikazane
hitrosti itd.).

Slika 5: Primera vsebine prikazovalnika enote PHC
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Enota PHC je na voljo v dveh izvedbah, in sicer osnovna s prikazovalnikom hitrosti, ter večja
različica z vgrajenim prometnim znakom, ki označuje hitrostno omejitev (enota z oznako PHC na
sliki 1).
Pri vseh predstavljenih enotah je površina svetlobnih prikazovalnikov obdelana s posebnim
tehnološkim postopkom in prekrita z materiali z izjemno nizko odbojnostjo (absorpcijski koeficient
0.98), s čimer zagotavlja skrajno visok kontrast in dobro vidnost svetlobnih signalov v različnih
vremenskih pogojih ter osvetlitvah površine. Za ustrezno vidnost skrbi tudi aktivna prilagoditev
jakosti svetlobnih signalov, ki v zveznem režimu prilagaja intenziteto oddane svetlobe glede na
zunanjo osvetlitev.

3. Primeri opremitev
COPS@road

prometnih

odsekov

s

sistemom

Izbira enote sistema COPS@road, mesto postavitve in način delovanja je odvisen od specifičnih
potreb in zahtev na obravnavanem prometnem odseku. V nadaljevanju je opisanih nekaj tipičnih
postavitev in načinov delovanja.
Križišče
Primer približevanja vozila križišču po prednostni cesti:

Slika 6: Delovanje sistema COPS@road, kadar se križišču približuje vozilo le po prednostni cesti
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Primer hkratnega približevanja vozil po prednostni in stranski cesti:

Slika 7: Delovanje sistema COPS@road, kadar se križišču hkrati približujeta vozili po prednostni in stranski cesti

Predstavljen primer križišča, kakor tudi drugi nezaznavni in nepregledni odseki, se lahko opremijo
tudi z enotami ADT s simbolom križišča na dopolnilni tabli s spremenljivo vsebino. Primeri grafičnih
prikazov v odvisnosti od posamezne situacije, so prikazani na sliki 8.

Slika 8: Primer delovanja znaka ADT v štirikrakem križišču
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Z opisanim načinom delovanja sistema COPS@road je dosežen učinek na povečanje prometne
varnosti na dveh nivojih in sicer zaradi zmanjšanja možnosti naleta s stranske ceste, ter zaradi
umirjanja hitrosti vozil na prednostni cesti. Znižanje hitrosti prometa na prednostni cesti poteka tudi
na dva načina in sicer z opozarjanjem na vključevanje vozil iz stranske ceste ter opozarjanje
voznikov na prekoračitev hitrosti tudi kadar na stranski cesti ni vozil.
Na ta način so na potencialno nevarnost trka opozorjeni vsi udeleženci, kar tudi ob morebitnem
neupoštevanju prometnih predpisov nekaterih udeležencev zaradi povečane pozornosti skrajša
reakcijski čas drugih udeležencev.
Opisana funkcionalnost sistema COPS@road je še posebno učinkovita v primeru omejenega
vidnega polja med prometnimi udeleženci.

Različni nepregledni cestni odseki
Na sliki 9 je prikazanih nekaj dodatnih primerov postavitev sistema COPS@road za opozarjanje na
potencialno nevarno približevanje prometnih udeležencev v nepreglednih cestnih odsekih.
V sistem COPS@road je lahko povezano neomejeno število enot. Objekti, kot so npr. stavbe,
drevesa, itd. v večini primerov ne ovirajo komunikacije med enotami. V skrajnih primerih, kjer gre za
velike povezane objekte in hkrati večje razdalje pa se v sistem vključi dodatna repetitorska enota, ki
zagotavlja prenos signalov okoli ovire ali za premostitev signalov na večjih razdaljah. Največja
razdalja v primeru odprtega vidnega polja med dvema enotama znaša 600 m.
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Slika 9: Primeri opremitve različnih nepreglednih odsekov s sistemi COPS@road

3.1. COPS@rail
Gre za posebno izvedbo sistema COPS@road, ki je namenjena opremitvi nezavarovanih nivojskih
prehodov (železniških prehodov, zavarovanih z andrejevim križem). Sistem COPS@rail v osnovi
vključuje dve KTC enoti z vgajenim znakom 2102 (STOP znak) ali 1202.

Različni izvedbi opozorilnega sistema COPS@rail – znak 2102 (STOP) za postavitev neposredno pred
prehodom in 1202 (nezavarovan prehod ceste čez železniško progo) za postavitev na razdalji 80 m od
prehoda
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V primeru postavitve sistema COPS@rail neposredno pred prehodom se obstoječi znak 1204
(Andrejev križ) dopolni v 2102-1 (primer na spodnji sliki) ali 2102-2.

Primer opremitve nezavarovanega nivojskega prehoda s sistemom COPS@rail
neposredno pred prehodom

Prilagojen sistem COPS@rail uporablja enostopenjski način opozarjanja in sicer se opozarjanje
aktivira ob približevanju prometnega udeleženca k nivojskemu prehodu, ne glede na prisotnost
vlaka2, s čimer udeleženca opozarja na večjo previdnost od približevanju nevarnemu prometnemu
odseku.
Programski algoritem sistema COPS@rail ugotavlja, ali udeleženec ob približevanju k nivojskemu
prehodu prilagaja hitrost, ter ga v primeru, da ne zazna upočasnitve, z višjo frekvenco utripanja še
intenzivneje opozori na približevanje nevarni lokaciji.

4. Detekcija vozil in drugih prometnih udeležencev
V sklopu sistema COPS@road se glede na potrebe in zahteve posamezne prometne lokacije
uporabljajo različni detektorji:
•

detektorji približevanja ali oddaljevanja objektov od mesta detekcije

•

detektorji prisotnosti za zaznavanje stacionarnih udeležencev (npr. za zaznavanje stoječih
vozil v križišču, pešcev pred prehodom itd.)

•

detektorji kolesarjev, pešcev itd., kadar se zahteva selektivna zaznava različnih prometnih
udeležencev (vzporedne kolesarske poti in pločniki s cesto, prehodi za pešce in kolesarje
itd.)

•

detektorji za zaznavanje različnih objektov in dogodkov na cestišču (povišanega nivoja
vodne gladine, divjadi na ustaljenih poteh itd.)

Nabor vrste detektorjev, ki temeljijo na različnih tehnologijah, omogoča zanesljivo delovanje sistema
COPS@road v zahtevnih prometnih situacijah ter neodvisno od vremenskih pogojev.

Sistem COPS@rail je zaradi skladnosti s trenutno zakonodajo na slovenskem tržišču na voljo le v
prilagojeni enostopenjski izvedbi, kjer se vrši detekcija samo cestnih udeležencev.
2
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5. Diagnostika, nadzor in upravljanje sistema COPS@road
Neposredno po vgradnji sistema COPS@road se preko uporabniškega vmesnika »COPS Control
Manager« na osebnem računalniku izvrši nastavitev parametrov (občutljivost detektorjev, merilno
področje hitrosti vozil itd.), ki so odvisni od specifike posameznega odseka. V okolju »COPS Control
Manager« se hkrati opravi diagnostika stanja ter kontrola pravilnosti delovanja posameznih
komponent in celotnega sistema.

Slika 10: Uporabniški vmesnik »COPS Control Manager«

Nadaljnji nadzor delovanja, upravljanje ter zajem statističnih podatkov o prometu poteka preko
strežniškega nadzornega sistema »COPS Control Server«, ki z vsemi COPS@road sistemi
posameznega naročnika oz. upravitelja komunicira preko GSM/GPRS povezave.
COPS@road sistem beleži naslednje parametre, ki jih periodično v 60 minutnih intervalih pošilja
centralnemu nadzornemu sistemu:
•

pravilnost delovanja detektorjev

•

stanje napajalnega sistema in akumulatorja

•

delovanje posameznih svetlobnih elementov prikazovalnika

•

fizično stanje komponent sistema (sprememba položaja, poškodbe, odstranitev itd.)

•

statistične podatke o cestnem odseku (gostota prometa, hitrost vozil, zmanjšanje hitrosti po
vklopu opozorilnih signalov, število potencialno nevarnih srečanj itd.)

Na drugi strani strežniški nadzorni sistem »COPS Control Server« zajema in arhivira poslane
podatke ter preko SMS in elektronske pošte obvešča nadzorno osebje o kritičnih dogodkih.
Naročnik do prometnih podatkov dostopa preko spletnega vmesnika (primer na sliki 11).

11

COPS@road

Slika 11: Prometni podatki sistema COPS@road v spletnem brskalniku

6. Izvedba
Izvesti je mogoče priklop sistema na neodvisno napajanje na sončno energijo ali na električno
omrežje, v kolikor je ta v bližini. V obeh primerih je sistem opremljen z baterijo, ki zagotavlja
delovanje sistema v primerih izpada primarnega vira napajanja. Večja gradbena dela niso potrebna,
zagotoviti je potrebno le nosilni steber ustreznega premera (odvisno od velikosti in teže enote), ki ga
lahko namesti naročnik ali pa v kompletu izvajalec. V primeru postavitve enot sistema COPS@road
na obstoječo konstrukcijo (nad obstoječi prometni znak, na drog ulične razsvetljave itd.) dodatna
dela s strani naročnika niso potrebna, vso dodatno nosilno konstrukcijo (podaljški nosilnih drogov
itd.) zagotovi izvajalec.
Obseg dela na terenu se ocenjuje na 1-2 delovna dneva (odvisno od kompleksnosti sistema in
vremenskih pogojev), ki zajema montažo in zagon sistema ter testiranje. Nadaljnja intenzivna
kontrola delovanja se izvaja še nadaljnjih 7 dni, ki poteka tako na daljavo kot tudi s pregledom
delovanja sistema na lokaciji.
Podjetje po namestitvi izvede predstavitev delovanja sistema odgovornim osebam s področja
prometa.
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Priloga A – Najpogostejša vprašanja
1. Ali je sistem COPS@road primeren za štetje in klasifikacijo vozil?
Sistem COPS@road je optimiran za detekcijo prometnih udeležencev in opozarjanje na
potencialno nevarnost trka ter na prekoračitev hitrosti. Standardna oprema sistema COPS@road
tako omogoča beleženje okvirne gostote prometa v razredu točnosti 20 %. Sistem prav tako ne
omogoča zanesljive razpoznave vrste vozil (avtomobilov, tovornjakov, itd).
Za dodatne potrebe štetja in klasifikacije je sicer sistem COPS@road mogoče opremiti z
ustreznimi detektorji, v splošnem pa za tovrstne potrebe podjetje ponuja druge namenske rešitve.
2. Kako učinkovit je solarni napajalni sistem?
Solarni napajalni sistem je zasnovan za popolnoma avtonomno delovanje. Učinkovitost polnjenja
vgrajenega akumulatorja je odvisna od izpostavljenosti sončni svetlobi na izbrani lokaciji in od
zunanje temperature, zaradi česar se ob vgraditvi opozorilnega sistema COPS@road izvedejo
potrebne meritve ter prilagodi moč in površina solarnega panela. Stanje solarnega sistema se po
vgraditvi intenzivno spremlja določen čas, da se lahko po potrebi izvede dodatna optimizacija.
Spremljanje stanja solarnega sistema in energetske bilance se nato izvaja z zbiranjem izmerjenih
podatkov v centralnem nadzornem sistemu, ki podatke posameznih sistemov zajema preko
GSM/GPRS povezave.
3. Kako zanesljiv je sistem COPS@road?
Sistem COPS@road ni nadomestilo za semafor in v nobenem primeru udeležencem ne določa
prednosti ali kako drugače vpliva na veljavne prometne predpise. Tako se na primer v križišču,
kjer je postavljen znak »STOP«, udeleženec mora ustaviti, neodvisno od svetlobnih opozoril na
prikazovalniku. Voznik se torej mora sam prepričati o varni vključitvi v promet.
4. Ali je v primeru izpada delovanja opozorilnega sistema ogrožena prometna varnost?
V primeru odpovedi kritičnih komponent sistem COPS@road preko GPS/GPRS povezave
samodejno sporoči nastalo stanje centralnemu nadzornemu sistemu in preide v način mirovanja,
pri čemer prometnim udeležencem ne oddaja nikakršnih opozorilnih signalov. Na ta način se
prepreči morebitno nepravilno delovanje prikazovalnika in s tem potencialno zavajanje prometnih
udeležencev.
5. Kako je z občutljivostjo sistema na poškodbe zaradi vremenskih pojavov (toča, udar strele),
vandalizma itd?
Za zaščito pred meteorskimi padavinami je poskrbljeno z izbiro ohišij standarda IP66 iz
kakovostnih materialov, nekoliko bolj izpostavljen je samo solarni panel. Prenapetostna zaščita v
določeni meri varuje sistem pred atmosferskimi razelektritvami, vendar popolne zaščite v
zunanjem okolju ni mogoče zagotoviti. V ta namen je na voljo zavarovanje za kritje materialne
škode, ki velja tudi za primer kraje ter poškodbe zaradi vandalizma ipd.
S samodejno diagnostiko sistema in komponent, ki zajema tudi zaznavanje mehanskega premika
naprav in komunikacijo med posameznim sistemom COPS@road ter centralnim nadzornim
sistemom, je poskrbljeno za pravočasno obveščanje nadzornega osebja o nastali situaciji.
6. Ali sistem COPS@rail opozarja voznike na približevanje vlaka?
Zaradi skladnosti s trenutno zakonodajo na slovenskem tržišču je sistem COPS@rail na voljo le v
prilagojeni enostopenjski izvedbi, kjer se vrši detekcija samo cestnih udeležencev. COPS@rail
tako opravlja nalogo opozarjanja prometnih udeležencev na približevanje nivojskemu prehodu ter
na osnovi merjenja hitrosti vozil dodatno opozarja na previsoko hitrost v primeru prekoračitve
hitrosti.
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Priloga B – Mnenja strokovnjakov in uporabnikov
»Sistem COPS@road lahko pripomore k zmanjšanju prometnih nesreč, ki so posledica izsiljevanja
prednosti. Zaradi slednjega je v zadnjih dveh letih na slovenskih cestah umrlo 32 ljudi. Veliko prometnih
nesreč se zgodi zaradi nezbranosti, kar bi tak sistem zagotovo lahko preprečil, saj opozarja voznike na
možno nevarnost, zato takšno novost podpiram.«
mag. Ivan Kapun, vodja Sektorja prometne policije
»Ne samo za nevarne odseke, sistem COPS@road je dobrodošla novost tudi na nezavarovanih
železniških prehodih. Obenem tak detektor stane veliko manj, kot če bi prehode urejali s signalizacijo in
zapornicami.«
mag. Elvis A. Herbaj, vodja Oddelka za promet PU Celje
»V zadnjem letu se ne spominjam, da bi se na križišču, kjer smo postavili sistem COPS@road zgodila
kakšna nesreča. Pred tem je bilo to križišče kritično. S postavitvijo sistema smo zadovoljni, zato bi ga
definitivno priporočil tudi drugim.«
Bojan Kirbiš, župan občine Starše
»Prepričan sem, da lahko naprava pripomore k večji varnosti na nepreglednih odsekih. Nepregledne
točke so pogosto tudi črne točke, možnost pa je, da se s to napravo število črnih točk zmanjša.«
Brane Legan, AMZS, inštruktor varne vožnje
»V imenu Sektorja za komunalo in promet in po mojem osebnem mnenju je naprava COPS@road veliko
doprinesla k večji varnosti v cestnem prometu. Varnost se je skupaj z ukrepom umirjanja prometa
izboljšala, lahko rečemo za 100 %, saj v zadnjem letu ne beležimo prometne nesreče. Nesreče so se prej
dogajale vsaj vsaka dva meseca po ena.«
Denis Kocbek, Sektor za komunalo in promet, Mestna Občina Maribor
»Z veseljem povem, da odkar je postavljen sistem COPS@road se ne spomnim, da bi se zgodila kakšna
nesreča, upam, da bo tako tudi vnaprej. Pred tem je bilo že kritično in nas je bilo neprestano strah, saj je
naša hiša tik ob tej cesti in podvozu. Krajani so navdušeni, tudi kultura voznikov se je izboljšala in veliko
počasneje in previdneje vozijo, pozna pa se tudi pri pretočnosti, ki se je izboljšala v primerjavi s prej.«
Ivanka Kozlevčar, domačinka, ki živi tik ob podvozu, kjer stoji sistem COPS@road, občina Trebnje
»Sistem COPS@road v občini Ribnica pri novem vrtcu deluje leto dni. Udeleženci v prometu so sistem
sprejeli. Občani s katerimi smo se pogovarjali so imeli pozitivno mnenje do postavljenega sistema in ni
bilo zaznati negativnega odziva. Sistem ves čas deluje brezhibno in smo z njim zadovoljni.«
Ladislav Mate, svetovalec na področju zaščite in reševanja ter urejanja prometa, občina Ribnica
»Lahko potrdimo, da v križišču Westrove in Šegove v letu po postavitvi ni bilo zabeležene prometne
nesreče v vplivni oziroma neposredni bližini postavljenega opozorilnega sistema COPS@road. Želimo si,
da tako ostane tudi v prihodnje.«
Marko Škedelj, pomočnik komandirja s Policijske postaje Novo mesto
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