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AŽD Praha s.r.o. AŽD Praha s.r.o. 
ПътнаПътна телематикателематика

AŽD Praha s.p.AŽD Praha s.p.(„АЖД Прага“(„АЖД Прага“държавнодържавно предприятие) предприятие) ––
основаваноосновавано презпрез 19541954 годинагодина

AŽD Praha s.r.o.AŽD Praha s.r.o.(„АЖД Прага“ ООД(„АЖД Прага“ ООД –– частначастна фирмафирма) ) основанаоснована
презпрез януариянуари 19931993 годинагодина

СамостоятелнаСамостоятелна дивизия за автоматизация на дивизия за автоматизация на пътнопътно--
транспортнатранспортна техника основана техника основана презпрез 19941994 годинагодина..

На На тозитози етапетап в в компаниятакомпанията работятработят 1800 1800 човекачовека. . ФирматаФирмата
имаима годишенгодишен оборот оборот 4,5 4,5 млардамларда CZE (160 mil. EUR) CZE (160 mil. EUR) и и 
чиста чиста печалбапечалба повечеповече от от 150 150 млн.млн. CZE (5,3 mil. EUR).CZE (5,3 mil. EUR).

ФирматаФирмата разполагаразполага съссъс заводи за развойзаводи за развой, , проекцияпроекция, , 
производствопроизводство, , монтаж и сервизмонтаж и сервиз..

ГодишнитеГодишните инвестицииинвестиции за за изследванеизследване и развойи развой възлизатвъзлизат на на 
около около 200 200 млн.млн. CZE (7,1 mil. EUR).CZE (7,1 mil. EUR).

AŽD Praha s.r.o.AŽD Praha s.r.o.





Продукция на Продукция на фирматафирмата AŽD Praha s.r.o.AŽD Praha s.r.o.

СистемиСистеми за наблюдение с за наблюдение с камерикамери съссъс способностспособност за за 
разпознаванеразпознаване на на регистрационнитерегистрационните номераномера
ИнформационенИнформационен радаррадар
МикропроцесоренМикропроцесорен превключвателпревключвател
СекторнаСекторна пешеходнапешеходна пътекапътека LegosLightLegosLight, , управляванауправлявана
отот сфетофарсфетофар
Детектор за Детектор за тролейбуситролейбуси STOD1STOD1
ПредупредителПредупредителнана сигналсигнализацияизация заза „„ввлизанелизане““ нана МПСМПС
сс правоправо нана предимствопредимство вв движениетодвижението
НагледноНагледно маркиранемаркиране на на пешеходнитепешеходните пътекипътеки и и 
железопътнитежелезопътните прелезипрелези
СистемиСистеми за наблюдениеза наблюдение DoCentDoCent
СистемиСистеми за за паркиранепаркиране и и паркингипаркинги P+RP+R
СистемиСистеми за за тунелитунели



МикропроцесорниМикропроцесорни
превключвателипревключватели

MR MR –– 7 7 

MR MR –– 2828

MR MR –– 1616



МикропроцесоренМикропроцесорен превключвателпревключвател

MR MR –– 77
ПодходящПодходящ за използване на за използване на 
найнай--сложнитесложните кръстовищакръстовища
ОптимизираноОптимизирано управление управление 
на на уличнотоуличното движениедвижение
ВисокаВисока надеждностнадеждност
ЛесноЛесно обслужванеобслужване
ВариабилниВариабилни и и модулнимодулни
преимуществапреимущества



РаботнаРаботна средасреда нана откритооткрито припри обикновениобикновени условияусловия

ЗахранванеЗахранване отот общестенатаобщестената разпределителнаразпределителна мрежамрежа 230V 50Hz230V 50Hz

СтепенСтепен нана защитазащита IP 44IP 44

ЗащитаЗащита отот високовисоко напрежениенапрежение зануляванезануляване,, заземяванезаземяване ии автоматичноавтоматично изключванеизключване
нана източникаизточника

БройкиБройки релетарелета заза мощностмощност 104104

БройкиБройки крушкикрушки „„ЧакайЧакай““ 2424

детекторидетектори заза МПСМПС 32 ( 12 32 ( 12 оптическиоптически разделениразделени ))

БутониБутони заза пешеходципешеходци 1212

РъчноРъчно управлениеуправление--вътрешновътрешно 8 8 фазифази

МаксималенМаксимален бройброй програмипрограми 1616

КонтролКонтрол заза светенетосветенето нана крушкитекрушките всичкитевсичките, , коитокоито саса инсталираниинсталирани

МаксималноМаксимално натоварваненатоварване 20 20 --250 VA Hz.250 VA Hz.

МаксималнаМаксимална общаобща мощностмощност 5,5 5,5 kWkW

МикропроцесоренМикропроцесорен превключвателпревключвател MR MR –– 77





МикропроцесоренМикропроцесорен превключвателпревключвател
MR MR –– 2828

ПодходящПодходящ за применение наза применение на
среднисредни и и гоолемигоолеми
кръстовищакръстовища
ОптимизираноОптимизирано управление управление 
на на уличнотоуличното движениедвижение
ВисокаВисока надеждностнадеждност
ЛесноЛесно обслужванеобслужване
ВариабилниВариабилни и и модулнимодулни
преимуществапреимущества



РаботнаРаботна средасреда нана откритооткрито припри обикновениобикновени условияусловия

ЗахранванеЗахранване отот общестенатаобщестената разпределителнаразпределителна мрежамрежа 230V 230V 
50Hz50Hz

СтепенСтепен нана защитазащита IP 44IP 44

ЗащитаЗащита отот високовисоко напрежениенапрежение зануляванезануляване,, заземяванезаземяване ии автоматичноавтоматично
изключванеизключване нана източникаизточника

БройкиБройки релетарелета заза мощностмощност 5252

БройкиБройки крушкикрушки „„ЧакайЧакай““ 2424

детекторидетектори заза МПСМПС 32 ( 12 32 ( 12 оптическиоптически разделениразделени ))

БутониБутони заза пешеходципешеходци 1212

РъчноРъчно управлениеуправление--вътрешновътрешно 8 8 фазифази

МаксималенМаксимален бройброй програмипрограми 1616

КонтролКонтрол заза светенетосветенето нана крушкитекрушките всичкитевсичките, , коитокоито саса инсталираниинсталирани

МаксималноМаксимално натоварваненатоварване 20 20 --250 VA Hz250 VA Hz..

МаксималнаМаксимална общаобща мощностмощност 5,5 5,5 kWkW

МикропроцесоренМикропроцесорен превключвателпревключвател ММR R –– 2828





МикропроцесоренМикропроцесорен превключвателпревключвател
MR MR –– 1616

ПодходящПодходящ за применение на „Т“ за применение на „Т“ 
кръстовищакръстовища и и пешеходнипешеходни пътекипътеки
ОптимизираноОптимизирано управление на управление на уличнотоуличното
движениедвижение
ВисокаВисока надеждностнадеждност
ЛесноЛесно обслужванеобслужване
ВариабилниВариабилни и и модулнимодулни
преимущества преимущества 
ПодходящПодходящ за за комбиниранекомбиниране сс LegosLightLegosLight
пешеходнапешеходна пътекапътека



РаботнаРаботна средасреда нана откритооткрито припри обикновениобикновени обстоятелстваобстоятелства

ЗахранванеЗахранване отот общестенатаобщестената разпределителнаразпределителна мрежамрежа 230V 230V 
50Hz50Hz

СтепенСтепен нана защитазащита IP 44IP 44

ЗащитаЗащита отот високовисоко напрежениенапрежение зануляванезануляване,, заземяванезаземяване ии автоматичноавтоматично
изключванеизключване нана източникаизточника

БройкиБройки релетарелета заза мощностмощност 88

БройкиБройки крушкикрушки „„ЧакайЧакай““ 1212

детекторидетектори заза МПСМПС 44

БутониБутони заза пешеходципешеходци 1122

РъчноРъчно управлениеуправление въшновъшно

МаксималенМаксимален бройброй програмипрограми 1166

КонтролКонтрол заза светенетосветенето нана крушкитекрушките всичкитевсичките, , коитокоито саса инсталираниинсталирани

МаксималноМаксимално натоварваненатоварване 20 20 --250 VA Hz.250 VA Hz.

МаксималнаМаксимална общаобща мощностмощност 2,5 2,5 kWkW

МикропроцесоренМикропроцесорен превключвателпревключвател MR MR –– 1616



LegosLightLegosLight
СекторнаСекторна пешеходнапешеходна пътекапътека, , 
управляванауправлявана отот сфетофарсфетофар

ПодходящаПодходяща за за комбиниранекомбиниране с с 
MR16MR16

ЛеснаЛесна за за инсталиранеинсталиране

НискаНиска производственапроизводствена ценацена

Без Без специалниспециални изискванияизисквания, , щощо
се се касаекасае инфраструктуратаинфраструктурата

Почти Почти никаквиникакви легислативнилегислативни
препядствияпрепядствия

МинималниМинимални претенциипретенции за за 
обслужванеобслужване и и поддръжкаподдръжка



Детектор за Детектор за тролеитролеи STOD1STOD1
ДетекториДетектори за за движениетодвижението на трамваи и на трамваи и тролейбуситролейбуси нана кръстовищакръстовища
съссъс сфетофарсфетофар
ДетекториДетектори съссъс инфрачервениинфрачервени оптичниоптични сензорисензори
ДвупосочноДвупосочно детектиранедетектиране
ВисокаВисока продължителностпродължителност на на използванеизползване
ЛесноЛесно монтиранемонтиране
НадеждностНадеждност и и издръжливостиздръжливост

ИзползваИзползва се, се, найнай--вечевече, при , при необходимостнеобходимост за за даванедаване на на предимствопредимство
на трамвай или на трамвай или тролейбустролейбус за за съблюдаванесъблюдаване на на ритмичносттаритмичността нана
уличнотоуличното движение и за движение и за спазванеспазване на на разписаниеторазписанието нана движениетодвижението нана
градскияградския транспорттранспорт



ПредупредителнаПредупредителна сигнализациясигнализация за „за „изходизход““ на на 
МПСМПС с право на с право на предимствопредимство нана движениедвижение

Безопасен „Безопасен „изходизход“ на МПС на “ на МПС на 
пожарнатапожарната спасителнаспасителна службаслужба, , 
спешнатаспешната медицинскамедицинска службаслужба, , 
полициятаполицията от от обектаобекта
ВъзможностВъзможност за дистанционно за дистанционно 
обслужванеобслужване
СвързванеСвързване с с близкатаблизката светлиннасветлинна
сигнализациясигнализация
МинимализиранеМинимализиране на на рисковетерисковете при при 
„„изходизход““



НагледноНагледно маркиранемаркиране на на пешеходнитепешеходните пътекипътеки и и 
железопътнитежелезопътните прелезипрелези

НагледноНагледно осветяванеосветяване на на 
пешеходнитепешеходните пътекипътеки
ПредупредителниПредупредителни сигналисигнали и и 
пътнипътни знацизнаци с рефлекторнос рефлекторно
фолиофолио
ДиодниДиодни светлинисветлини, , инсталираниинсталирани в в 
пътнотопътното платноплатно
ВодоравноВодоравно пътнопътно маркиранемаркиране на на 
пешеходнитепешеходните пътекипътеки
ДетектиранеДетектиране на на пешеходцитепешеходците
пред пред пешеходнатапешеходната пътекапътека



СистемиСистеми за за разпознаванеразпознаване на на 
регистрационнитерегистрационните номераномера

EntryCon – автоматичен „вход“
SpeedCon – розпознаване в различните апликации
SpeedCon-mobil – издирване на откраднатите МПС
RedCon – преминаване на червено - МПС

- трамваи
RedRail – преминаване на червено през прелези
WeightCon – динамическо теглене на МПС
MUR – 05 – мерене на скорости на пътни участъци



EntryEntryConCon
Управление на „вход“ и „Управление на „вход“ и „изходизход“ в/от “ в/от охраняемиохраняеми
пространства пространства 
РазпознаванеРазпознаване по РНпо РН, , по часа и по часа и дататадатата
АрхивиранеАрхивиране, , подробноподробно „„securitysecurity““
Информации, Информации, съобщаванисъобщавани по по мрежитемрежите LANLAN



ПанелПанел обслужванобслужван от от опрератораопрератора
EntryCon



ВъзможностиВъзможности на на систематасистемата––„„вюървюър“ за “ за 
отделнитеотделните събитиясъбития



ПрозорциПрозорци на на систематасистемата
–– данниданни, , отнасящиотнасящи се за МПС се за МПС 



ПрозорциПрозорци на на систематасистемата
–– разрешаванеразрешаване на „вход“ по на „вход“ по часовечасове



SpeedSpeedConCon
СистемаСистема заза разпознаванеразпознаване нана регистрационниярегистрационния номерномер нана
МПСМПС безбез ограничаванеограничаване нана скоросттаскоростта
ПредназначенаПредназначена заза работаработа вв съответствиесъответствие съссъс системитесистемите
заза меренемерене нана височинависочина, , меренемерене нана теглотегло, , скениранескениране нана
товарнитоварни автомобилиавтомобили , , контролконтрол на на движениетодвижението в в пътнитепътните
платна, платна, предназначенипредназначени за за автобусиавтобуси и трамваии трамваи
ИздирванеИздирване на на откраднатиоткраднати МПСМПС
ИзползванеИзползване нана стандартнистандартни HWHW компонентикомпоненти
НискиНиски разходиразходи заза закупуванезакупуване, , експлоатацияексплоатация и поддръжкаподдръжка
ВисокаВисока гаранциягаранция нана обслужванеобслужване ии функциониранефункциониране
ПриПри съвместнасъвместна работаработа сс IR IR светлинасветлина, , безпроблемнобезпроблемно
функционирафункционира презпрез нощтанощта илиили вв сложнисложни обстановкиобстановки



КомпонентиКомпоненти на на систематасистемата SpeSpeededConCon



ОборудванеОборудване къмкъм систематасистемата SpeSpeededConCon

CCD CCD цветни цветни камерикамери, , чернобеличернобели илиили HDTVHDTV

ИнфрачервениИнфрачервени
прожекторипрожектори



SpeedSpeedConCon--mobilmobil
МобилнаМобилна системасистема заза издирванеиздирване нана откраднатиоткраднати МПСМПС
ПредназначеноПредназначено заза работаработа припри патрулнипатрулни дейностидейности нана
националнатанационалната службаслужба „„полицияполиция„„ ии транспортнататранспортната полицияполиция
ПоПо времевреме нана движениедвижение нана автомобилаавтомобила покрайпокрай редицитередиците отот
паркиранипаркирани коликоли, , сесе извършваизвършва разпознаванеразпознаване нана РНРН ии
моменталнотомоменталното муму сравняванесравняване сс базабаза даннитеданните нана откраднатитеоткраднатите
МПСМПС
ПриПри паркиранепаркиране нана автомобилаавтомобила предпред кръстовищетокръстовището, , могатмогат дада сесе
контролиратконтролират преминаващитепреминаващите коликоли илиили дада сесе наблюдаванаблюдава
движениетодвижението, , аа съответносъответно ии дада сесе правиправи записзапис нана другидруги дейностидейности
ИзползванеИзползване вв какъвтокакъвто ии дада ее автомобилавтомобил
АудиоАудио--изходизход заза съобщаванесъобщаване нана информацияинформация отот регистърарегистъра



ПримериПримери за за разполаганеразполагане на на систематасистемата
SpeedSpeedConCon--mobilmobil

Шкода Fabia

VW Transporter Syncro





РазполаганеРазполагане на на систематасистемата нана съставнисъставни частичасти
SpeedSpeedConCon--mobilmobil



ЗаглавенЗаглавен екранекран на на систематасистемата
SpeedCon-mobil



RedRedConCon
СистемаСистема заза наблюдениенаблюдение нана движениетодвижението нана автомобилитеавтомобилите презпрез кръстовищекръстовище
нана червеначервена светлинасветлина нана светофарасветофара

РазпознаванеРазпознаване нана регистрационниярегистрационния номерномер

ЗаписЗапис нана цялотоцялото преминаванепреминаване презпрез кръстовищетокръстовището
АрхивиранеАрхивиране нана снимкитеснимките ии видеозаписитевидеозаписите, , включителновключително часачаса ии дататадатата нана
нарушениетонарушението

ВидеодетектиранеВидеодетектиране нана светенетосветенето нана мигачитемигачите
НискиНиски расходирасходи заза закупуванезакупуване, , експлоатацияексплоатация ии сервизсервиз
ВисокаВисока гаранциягаранция нана експлоатацияексплоатация ии функциониранефункциониране
ПриПри съвместнасъвместна работаработа сс IR IR светлинасветлина,, безпроблемнобезпроблемно функционирафункционира презпрез
нощтанощта илиили вв сложнисложни обстановкиобстановки



Схема на детектиране на двежение на червено -
RedRedConCon

Обзорна 
камера

Камера за крупен план, 
разпознаване на РН

Система за 
управление
RedCon



Система за 
управление
RedCon

Предаване на данни

Обзорна
камера

Схема на детектиране на двежение на червено - RedRedConCon

Камера за крупен план, 
разпознаване на РН



СистемаСистема RedRedConCon



СистемаСистема RedRedConCon



СистемаСистема RedRedConCon



СистемаСистема RedRedConCon



RedRedConCon заза трамваитрамваи
СистемаСистема заза наблюдениенаблюдение нана движениетодвижението нана релсоврелсовитеите превознпревознии
средствсредстваа презпрез кръстовищекръстовище нана червеначервена светлинасветлина нана светофарасветофара
РазпознаванеРазпознаване нана маршрутниямаршрутния номерномер илиили номераномера нана транспортнототранспортното
средствосредство
ЗаписЗапис нана цялотоцялото преминаванепреминаване нана трамваятрамвая презпрез кръстовищетокръстовището
АрхивиранеАрхивиране нана снимкитеснимките ии видеозаписитевидеозаписите, , включителновключително часачаса ии
дататадатата нана нарушениетонарушението
ВидеодетектиранеВидеодетектиране нана светенетосветенето нана трамвайнитетрамвайните сигналисигнали
НискиНиски расходирасходи заза закупуванезакупуване, , експлоатацияексплоатация ии сервизсервиз
ВисокаВисока гаранциягаранция нана експлоатацияексплоатация ии функциониранефункциониране
ПриПри съвместнасъвместна работаработа сс IR IR светлинасветлина,, безпроблемнобезпроблемно функционирафункционира
презпрез нощнощттаа илиили вв сложнисложни обстановкиобстановки



СистемаСистема RedRedConCon



RedRedRailRail
СистемаСистема заза автоматичноавтоматично детектиранедетектиране нана
преминаванетопреминаването нана транспортнитранспортни средствасредства презпрез
железопътенжелезопътен прелезпрелез нана сигналсигнал „„СтопСтоп““

НаблюдаванеНаблюдаване нана пътнопътно--транспортнататранспортната ситуацияситуация
ДетектиранеДетектиране нана пътнопътно--транспортнитетранспортните нарушениянарушения

РазпознаванеРазпознаване нана регистрационниярегистрационния номерномер

ПравенеПравене нана снимкиснимки нана разкрититеразкритите автомобилиавтомобили
ЗаписЗапис нана направенитенаправените снимкиснимки включителновключително ии нана
видеозаписавидеозаписа
ПренасянеПренасяне нана данниданни сс помощапомоща нана GSMGSM--GPRSGPRS



ОборудванеОборудване на на систематасистемата RedRedRailRail



БлокБлок--схема на схема на систематасистемата
RedRedRailRail



ПанелПанел обслужванобслужван от оператораот оператора
RedRedRailRail



Снимки Снимки направенинаправени от от систематасистемата RedRedRailRail





Преимущества на Преимущества на системитесистемите RedRedConCon a a RedRedRailRail

ПростПростоо инсталинсталиранеиране, , възможноствъзможност заза подвижнаподвижна
инсталацияинсталация
ВисокаВисока надежностнадежност
СпособностСпособност дада изобразяваизобразява показанияпоказания заза преминаванепреминаване
презпрез прелезпрелез//кръстовищекръстовище
ПревентивноПревентивно влияниевлияние нана шофьоритешофьорите
ВисокаВисока вариабилноствариабилност –– използваизползва сесе заза всичкивсички видовевидове
прелезипрелези//кръстовищакръстовища
МожеМоже дада работиработи 24 24 часачаса нана денонощиеденонощие
ВисококачественВисококачествен записзапис, , койтокойто нене сесе влияевлияе отот
осветлениетоосветлението



WeightWeightConCon
Система за Система за динамическодинамическо тегленетеглене на МПСна МПС
ТегленеТеглене безбез да се да се ограничаваограничава движениетодвижението на МПСна МПС
КонтролКонтрол за за съблюдаванесъблюдаване нана пределнатапределната норма на норма на 
теглататеглата нана МПСМПС
РазпознаванеРазпознаване на на регистрационнитерегистрационните номераномера
ДокументиранеДокументиране на на снимкитеснимките и и архивиранеархивиране на на 
нарушениятанарушенията
ВъзможностВъзможност за за издирванеиздирване на на откраднатиоткраднати автомобилиавтомобили
БезкабелноБезкабелно пренасянепренасяне на на данниданни



MURMUR--0505
Система за Система за меренемерене на на скоросттаскоростта нана МПС на МПС на 
избран избран участъкучастък от от пътнопътно--транспортнататранспортната
комуникациякомуникация
ДетектиранеДетектиране на на преминаващитепреминаващите презпрез контролнияконтролния
пункт МПС, пункт МПС, коитокоито саса отдалечениотдалечени минималноминимално 100 100 
метра метра едноедно от от другодруго..
НеограниченаНеограничена максималнамаксимална дължинадължина на на участъкаучастъка
ВъзможностВъзможност за за измерванеизмерване на на скоростскорост до 200км/чдо 200км/ч
РазпознаванеРазпознаване на РНна РН
ИзчисляванеИзчисляване на на среднатасредната скоростскорост между два между два 
контролниконтролни пункта по пункта по сертификационенсертификационен алгоритмалгоритм
МеренеМерене при при произволнопроизволно количество количество пътнипътни платнаплатна
ПренасянеПренасяне на на данниданни с с помощтапомощта GSMGSM--GPRSGPRS



СистемаСистема MURMUR--0505



Функции на Функции на систематасистемата MURMUR--0505

АвттоматизираноАвттоматизирано наблюдение на наблюдение на преминаващитепреминаващите МПСМПС

ДетектиранеДетектиране на на пътнопътно--транспортнитетранспортните нарушениянарушения ––
превишаванепревишаване на на допустиматадопустимата скоростскорост в в наблюдаваниянаблюдавания
участъкучастък

МодулМодул за за сравняванесравняване на на записанитезаписаните данниданни ((РНРН) ) сс база база 
даннитеданните на на търсенитетърсените или или другидруги МПСМПС

МодулМодул за за пътнопътно--транспортнатранспортна статистикастатистика

АрхивиранеАрхивиране и и пренасянепренасяне на на данниданни



Съставни елементи на системата MUR-05

КомпютърКомпютър заза
управлениеуправление

PXI PXI NationalNational
instrumentsinstruments

CCD CCD камерикамери

ДиспечерскоДиспечерско
работноработно мястомясто



ПанелПанел обслужванобслужван от от опертораопертора MURMUR--0505



ВъзможностиВъзможности на на систематасистемата MURMUR--0505



ПротоколПротокол MURMUR--0505



Снимки Снимки направенинаправени от от 
систематасистемата
MURMUR--0505®®



Преимущества на Преимущества на систематасистемата MURMUR--0505®®

ПростоПросто инсталиранеинсталиране; ; възможноствъзможност заза пренасянепренасяне

ВисокаВисока надежностнадежност благодарениеблагодарение нана използванетоизползването нана
операционнатаоперационната системасистема заза реалнореално времевреме

ВисокаВисока степенстепен нана защитазащита припри кодиранекодиране нана снимкитеснимките..
НевъзможнаНевъзможна ее манипулацияманипулация съссъс снимкитеснимките ии даннитеданните..

СнимкитеСнимките могатмогат дада сесе изобразяватизобразяват сс шифършифър
закодиранзакодиран вв специалнитеспециалните SW  SW  илиили HWHW

МожеМоже дада работиработи 24 24 часачаса



Сертификат на Сертификат на систематасистемата MURMUR--0505



ИнформационенИнформационен радаррадар

ДетектиранеДетектиране на на скоросттаскоростта нана преминаващитепреминаващите МПСМПС
Активен Активен елементелемент на на уличнотоуличното движение с движение с профилактичнапрофилактична
функцияфункция
ПрякПряк контакт с контакт с шофьорашофьора
При При скоростскорост попо--високависока от от допустиматадопустимата –– предупредителнапредупредителна
мигащамигаща оранжева светлинаоранжева светлина
ВариабилноВариабилно наставяненаставяне на на скоростнияскоростния лимитлимит
Статистика на Статистика на преминаващитепреминаващите МПСМПС



Функции на Функции на информационнияинформационния радаррадар

Četnost 
vozidel



СистемиСистеми за за паркиранепаркиране и и 
паркингипаркинги P+RP+R

ПодземниПодземни паркингипаркинги, , сградисгради за за паркиранепаркиране
ПаркингиПаркинги на на териториитетериториите нана обектиобекти
Система за Система за паркингипаркинги от типаот типа P+RP+R
АвтоматичниАвтоматични бариерибариери
АвтоматиАвтомати за за издаванеиздаване на квитанции и на квитанции и картикарти за за 
паркиранепаркиране
ПлатежниПлатежни автоматиавтомати
КамериКамери за наблюдениеза наблюдение
……



Система за Система за паркингипаркинги от типа от типа P+RP+R

ВъзможностВъзможност за за паркиранепаркиране на МПС на на МПС на крайградскикрайградски охраняемиохраняеми
паркингипаркинги близоблизо до до спиркитеспирките на на масовиямасовия градкиградки транспорттранспорт
ИзползванеИзползване на на динамичнидинамични указателниуказателни системисистеми((системисистеми за за 
навигация) и на навигация) и на дигиталнидигитални информационниинформационни табелитабели
ПоложителноПоложително влияевлияе нана намалянетонамалянето на на претоварванепретоварване нана
трафикатрафика в в градоветеградовете
ПодпомагаПодпомага повишенотоповишеното използванеизползване на на градскияградския транспорттранспорт

СтатичнаСтатична системасистема –– с с помощтапомощта на на постояннипостоянни информационниинформационни
табелитабели
ДинамичнаДинамична системасистема –– указатели за указатели за брояброя на на свободнитесвободните места за места за 
паркиранепаркиране на даден на даден паркингпаркинг, , указателниуказателни системисистеми,, указатели на указатели на 
финалнотофиналното времевреме((времетовремето за за пристиганепристигане))





Контрол

Автомат за плащане със
скенер за бар код

Изход за пешеходци
Скенер за бар код
за отваряне на 
вратата

Издаване на 
квитанция
с бар код

Бариера
за вход

Бариера за 
изход

Скенер за контрол на 
платената квитанция

Обслужване и каса
на системата за 
паркиране

Схема на Схема на паркингпаркинг P + RP + R



Система за Система за тунелитунели
Комплексно Комплексно обезопасяванеобезопасяване на на технологичнототехнологичното
оборудванеоборудване нана тунелитетунелите
Идентификация на Идентификация на пътнопътно--транспортнитетранспортните нарушения нарушения 
ВъзможностВъзможност за за прякапряка комуникациякомуникация между между центърацентъра за за 
управление и водителя на МПСуправление и водителя на МПС
Максимален Максимален прегледпреглед на на ситуациятаситуацията в в тунелатунела
ВисокаВисока степенстепен на на обезопасяванеобезопасяване



КомплексниКомплексни решения на решения на технологичнототехнологичното
оборудванеоборудване нана тунелитетунелите

Система за управлениеСистема за управление
ИнформационнаИнформационна система за система за тунелитунели
КамеровиКамерови системисистеми за наблюдение на за наблюдение на движениетодвижението и и 
заза идентификация на идентификация на пътнопътно--транспортнитетранспортните
нарушениянарушения
МеренеМерене на на физикалнитефизикалните параметрипараметри в в тунелитунели
СистемиСистеми за за резервнарезервна енергияенергия на на тунелитунели
ПътноПътно--транспортнатранспортна информационнаинформационна системасистема
ОсигуряванеОсигуряване на на радиовръзкарадиовръзка в в тунелтунел
SOS SOS осигуряванеосигуряване на на тунелатунела
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Технология на ЛЕД Технология на ЛЕД -- диоддиод
Използване наИзползване на найнай--съвременната технология на ЛЕД съвременната технология на ЛЕД –– ВМС ВМС 
(( променливи информациони табелипроменливи информациони табели))

Изключителна четливос, без нежелателно отражениеИзключителна четливос, без нежелателно отражение

Висока продължителност на използванеВисока продължителност на използване –– намаление на намаление на 
явлението на остаряване на диодявлението на остаряване на диод

Малки разходи за токМалки разходи за ток
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ПроменливиПроменливи пътни знаципътни знаци



DODOCENTCENT
КонтроленКонтролен центърцентър
на на пътнопътно--транспортнитетранспортните технологиитехнологии

работиработи в в глобалнатаглобалната мрежа на ИНТЕРНЕТмрежа на ИНТЕРНЕТ

събирасъбира, , обработваобработва ии предлагапредлага данниданни отот светлиннитесветлинните сигналнисигнални
устройстваустройства ии останалитеостаналите технологиитехнологии нана АЖДАЖД,, комплектованакомплектована сс
модулитемодулите GG--ComCom, GPRS, GPRS

контролнияконтролния центърцентър предлагапредлага службислужби заза комплектнакомплектна поддръжкаподдръжка
ии сервиссервис, , включителновключително осигуряванеосигуряване нана комуникациятакомуникацията



Карта за Карта за включванетовключването на на технологиитетехнологиите къмкъм
систематасистемата DODOCENTCENT





Комплексен подход към развитие на транспортна 
телематика за районно обслужване

KPM CONSULT, a.s.

Комплексен подход към развитие на транспортна 
телематика за районно обслужване

KPM CONSULT, a.s.



ИнструментИнструмент за комплексен системен подходза комплексен системен подход

„Комплексното изследване за развитие в 
транспортното инженерство“

е направено на база :
- Комплексен анализ на потребностите на транспортни системи

- Комплексен анализ на очакванията за развитие на транспорта в 
определения район

Предимства :
- Установяване на приоритетите на развитие чрез дефиниране структурите 
на индивидуалните проекти за реализация

- Представлява концептуален документ на определен район (град, окръг и 
т.н.)

- Представлява базов документ за ползване на финансови средства

- Представлява базов документ за първоначално изследване на 
индивидуалните инвестиционни цели

„Комплексното изследване за развитие в 
транспортното инженерство“

е направено на база :
- Комплексен анализ на потребностите на транспортни системи

- Комплексен анализ на очакванията за развитие на транспорта в 
определения район

Предимства :
- Установяване на приоритетите на развитие чрез дефиниране структурите 
на индивидуалните проекти за реализация

- Представлява концептуален документ на определен район (град, окръг и 
т.н.)

- Представлява базов документ за ползване на финансови средства

- Представлява базов документ за първоначално изследване на 
индивидуалните инвестиционни цели



Европейски формат на първоначалното изследванеЕвропейски формат на първоначалното изследване
-- Анализ на околна среда с формирането на стойностните параметриАнализ на околна среда с формирането на стойностните параметри
-- План на технологично решениеПлан на технологично решение
-- Икономика на инвестициите и придобивкитеИкономика на инвестициите и придобивките
-- Управление и контрол на проекта и човешки ресурсиУправление и контрол на проекта и човешки ресурси
-- Финансови ресурси и модели на финансиранетоФинансови ресурси и модели на финансирането
ПредимстваПредимства::
-- Откриване на финансови ресурси за инвестиционни проектиОткриване на финансови ресурси за инвестиционни проекти

-- собствени ресурсисобствени ресурси
-- европейски фондовеевропейски фондове
-- алтернативни ресурсиалтернативни ресурси

-- Специфициране на предимствата на инвестициите (екология, Специфициране на предимствата на инвестициите (екология, 
увеличаване на приходите, обществени влияния и т.н.)увеличаване на приходите, обществени влияния и т.н.)

-- Подготовка на човешки ресурсиПодготовка на човешки ресурси

ИнструментИнструмент за комплексен системен подходза комплексен системен подход



Оферта на службите отОферта на службите от KPM CONSULT, a.s.KPM CONSULT, a.s.

Комплексно решение за транспортно обслужване на Комплексно решение за транспортно обслужване на 
райони, градове и предградия.райони, градове и предградия.
Обработка на комплексното изследване за развитие Обработка на комплексното изследване за развитие 
на транспортната инфраструктура и регионалната на транспортната инфраструктура и регионалната 
транспортна транспортна телематикателематика
Обработка на първоначалното изследванеОбработка на първоначалното изследване на на 
транспортното обслужване, транспортната транспортното обслужване, транспортната 
инфраструктура и инфраструктура и телематика.телематика.
Анализ и осигуряване на финансови средства за Анализ и осигуряване на финансови средства за 
реализацията на инвестиционните целиреализацията на инвестиционните цели
Управление на реализацията на инвестиционните Управление на реализацията на инвестиционните 
цели в определените районицели в определените райони
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