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11  WWpprroowwaaddzzeenniiee  
Publikacja ta prezentuje sterownik ruchu drogowego PEEK EuroController EC-2®, jego 
funkcjonalność i zalety, krótko przedstawia komponenty sterownika oraz ich specyfikacje 
techniczną. 

JJaakk  uużżyywwaaćć  tteeggoo  ppooddrręęcczznniikkaa  
Całość informacji o sterowniku jest podzielona na następujące rozdziały: 
 
Rozdział 1 
Wprowadzenie 

Wprowadzenie do publikacji zawiera listę 
rozdziałów i dodatkowej dokumentacji dla 
użytkownika. 

Rozdział 2 
Opis produktu 

Rozdział opisuje sterownik, jego 
funkcjonalność i zalety, krótko przedstawia 
komponenty sterownika 

Rozdział 3 
Szczegółowy opis produktu 

Rozdział bardziej szczegółowo opisuje 
sterownik i wymienia listę dostępnych opcji 

Rozdział 4 
Kompatybilność 

Rozdział opisuje połączenia sterownika ze 
‘światem zewnętrznym’, oraz kompatybilność z 
już zainstalowanymi urządzeniami 

Rozdział 5 
Specyfikacje techniczne 

Rozdział przedstawia specyfikacje techniczne 
systemu 

Rozdział 6 
Jakość i niezawodność 

Rozdział opisuje aspekty związane z jakością i 
niezawodnością sterownika, wzięte pod uwagę 
w czasie jego projektowania 

Rozdział 7 
Wsparcie techniczne 

Rozdział opisuje, w jaki sposób Peek pomaga 
instalować i używać sterownik EC-2® 

Dodatek A 
HD638 S1 

Dodatek opisuje zgodność sterownika EC-2® z 
normą HD638 S1 

Dodatek B 
EN12675 

Dodatek opisuje zgodność sterownika EC-2® z 
normą EC12675 

Dodatek C 
numery katalogowe EC-2 

Dodatek zawiera listę numerów katalogowych 
EC-2® 

Słowniczek W słowniczku znajduje się rozwinięcie 
używanych w publikacji skrótów 

PPuubblliikkaaccjjee  ppoowwiiąązzaannee  
W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat EC-2® proszę zapoznać się z następującymi 
publikacjami: 
 
Lp. Numer publikacji Tytuł 
1. 9586 132 52170 Podręcznik Użytkownika – EuroController EC-2® 
2. 9586 132 51170 Podręcznik Obsługi - EuroController EC-2® 
3.  9586 132 53170 Podręcznik SRM2® 
4. 9586 132 00000 Funkcjonalny opis aspektów związanych z bezpieczeństwem w 

razie awarii i nadzorowaniem w sterowniku EuroController EC-2® 
5.  UTOPIA-SPOT 
6.  Kwaliteitscentrale 
7. 9586 115 51101 Opis Systemu VECOM-Compact 
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22  OOppiiss  pprroodduukkttuu  

OO  ttyymm  rroozzddzziiaallee  
Rozdział ten prezentuje sterownik ruchu drogowego PEEK EuroController EC-2®, jego 
funkcjonalność i zalety, krótko przedstawia komponenty sterownika oraz ich specyfikacje 
techniczną. 

WWpprroowwaaddzzeenniiee  
Peek EuroController EC-2® jest najwyższej klasy sterownikiem ruchu drogowego zakorzenionym 
w bogatej, kilkudziesięcioletniej tradycji, cechującym się innowacyjnością i niezawodnością. Z 
jednej strony posiada nowoczesny design, który łączy w sobie elastyczną platformę 
programistyczną opartą na wydajnym procesorze oraz olbrzymie możliwości komunikacyjne. Z 
drugiej strony posiada bezpieczną architekturę spełniającą europejskie normy, zbudowaną z 
wytrzymałych, odpornych na trudne warunki atmosferyczne i łatwych w utrzymaniu elementów 
elektronicznych. 
Platforma programistyczna otwiera wiele obszarów zastosowań. Nie tylko poprzez 
zaimplementowanie dużej liczby różnorodnych algorytmów sterowania, ale także dlatego, że 
EC-2® może być wykorzystany jako uniwersalny procesor, wykonując wiele zadań o 
zróżnicowanym charakterze. 
Duży wybór opcjonalnych urządzeń komunikacyjnych umożliwia zastosowanie sterownika jako 
węzła sieci Ethernet. EC-2® oferuje szerokie możliwości łączenia w sieci przy użyciu połączeń 
kablowych i bezprzewodowych, potrafi łatwo dostosować się do szybko zmieniającego się 
świata nowoczesnej telekomunikacji. 

ZZaassttoossoowwaanniiaa  
Głównym przeznaczeniem EC-2® jest sterownie ruchem na skrzyżowaniach i przejściach dla 
pieszych. Jednakże może on być także zastosowany jako uniwersalne urządzenie realizujące 
zróżnicowane zadania inżynierii ruchu. EC-2® jest dowolnie programowalny, posiada dużą ilość 
modułów wejścia/wyjścia i obszerną listę urządzeń komunikacyjnych. To wszystko sprawia, że 
może być zastosowany w wielu sytuacjach. 
 
Sterownik ruchu EC-2 może być użyty jako: 

• sterownik ruchu na izolowanym skrzyżowaniu 
• część koordynowanego ciągu (np. zielona fala). Każdy sterownik 

komunikuje się z sąsiadami za pomocą łącza szeregowego lub 
równoległego 

• węzeł sieci (np. systemy sterowania ruchem jak UTOPIA-SPOT, 
SCOOT czy MATS) 

• sterownik slave dla sterownika master znajdującego się w tej 
samej szafie 

Sterowanie 
wlotami na 
autostrady (ramp 
metering) 

Sterowanie wlotami na autostrady blisko przypomina sterowanie na 
normalnym skrzyżowaniu: sygnały są przełączane na podstawie informacji 
z detektorów. Typowa konfiguracja to autostrada z detekcją ruchu, rampa 
wjazdowa z detekcją pojazdów wjeżdżających na autostradę i 
sygnalizatorami regulującymi ruch na tej rampie. Istnieje wiele różnych 
strategii sterowania. Najprostsza stosuje pomiar pozostałej przepustowości 
autostrady do obliczenia czasu nadawania sygnału zielonego na rampie 
tak, aby utrzymać natężenie ruchu na autostradzie poniżej maksymalnej 
przepustowości przy pewnej założonej z góry prędkości ruchu. Bardziej 
skomplikowane algorytmy koordynują wiele ramp wjazdowych na tej samej 
autostradzie. W EC-2® zaimplementowana została stale rosnąca liczba 
algorytmów. 

Sterowanie 
miejskimi strefami 

W wypadku, gdy dostęp do pewnej strefy musi zostać ograniczony jednym 
z możliwych rozwiązań jest zainstalowanie szlabanu, który może być 
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dostępu selektywnie zamykany. Stosowane są różne strategie sterowania 
szlabanami bazujące np. na zegarze i porach dnia, wydarzeniach 
specjalnych lub tzw. białej liście (pojazdy niemające zezwolenia na wjazd).  
Jako uniwersalny i bezpieczny sterownik EC-2® jest dobrze przystosowany 
do tego zastosowania. Wymagana jest tutaj detekcja pojazdów (czasami 
selektywna), wyświetlanie sygnałów dla kierowców i sterowanie 
szlabanami. Rozbudowane możliwości komunikacyjne EC-2® mogą okazać 
się bardzo pomocne. Na przykład, gdy zdalny operator chce ocenić 
sytuację w punkcie dostępu do strefy lub udzielić pozwolenia na wjazd. 

Ostrzeganie o 
zatorach 

Niespodziewanie tworzące się na drogach zatory mogą prowadzić do 
niebezpiecznych sytuacji. EC-2® jest w pełni przystosowany do 
zapobiegania kolizjom powstającym na skutek gwałtownie narastających 
zatorów. Karta detektorów ED316 potrafi dokładnie zmierzyć prędkość a 
algorytmy wykrywania niebezpiecznych zdarzeń w sterowniku wykrywają 
nagłe zmiany prędkości. Na podstawie wykrytego zdarzenia EC-2® może 
nadawać sygnały ostrzegające nadjeżdżających kierowców. 

Sterowanie w 
tunelu 

Tunele stanowią środowisko o potencjalnie obniżonym poziomie 
bezpieczeństwa. EC-2® może zostać użyty do: 

• wykrywania niebezpiecznych zdarzeń 
• uruchamiania alarmów 
• uruchamiania procedury zamknięcia tunelu 
• asystowania w ewakuacji tunelu 

KKoorrzzyyśśccii  ppłłyynnąąccee  zz  zzaassttoossoowwaanniiaa  EECC--22®®  
EC-2 posiada wiele cech, które czynią go bardzo ekonomicznym w dużej liczbie zastosowań. 
Wysoki poziom integracji, elastyczność i obszerne możliwości komunikacyjne stanowią o tym, że 
EC-2 jest doskonałym wyborem w nowoczesnym środowisku sieciowym. Przedstawiona poniżej 
lista wymienia niektóre z korzyści płynących z zastosowania sterownika ruchu drogowego EC-2. 

• Łączność oparta na protokole TCP/IP. EC-2® jest węzłem otwartej sieci Ethernet 
pracującym w oparciu o ogólnodostępny protokół komunikacji, co czyni go elastycznym 
i łatwym do łączenia w większe sieci. Inne urządzenia IP takie jak: systemy telewizji 
przemysłowej, systemy pobierania opłat czy zarządzania parkingami mogą być 
podłączane do sterownika i używać go jako routera. 

• Systemy sterowania ruchem. EC-2® jest doskonałym urządzeniem do pracy w 
adaptacyjnych systemach sterowania ruchem jak np.: SPOT-UTOPIA. Algorytm 
sterowania SPOT jest zintegrowany ze sterownikiem dając maksimum wydajności przy 
minimum dodatkowego sprzętu. 

• Możliwości komunikacyjne. EC-2 oferuje rozległe możliwości komunikacyjne poprzez 
istniejące kable telekomunikacyjne oraz nowoczesne systemy bezprzewodowe. Kablowa 
łączność DSL z dowolnym urządzeniem w oparciu o protokół TCP/IP może być 
ustanowiona z wykorzystaniem jednej pary przewodów telefonicznych. 

• Zbieranie danych. EC-2 posiada dużą pamięć oraz narzędzia do zbierania i analizy 
danych o ruchu. 

• Możliwości programowania. EC-2 jest wszechstronny pod względem programistycznym, 
oferuje wiele algorytmów sterowania, jak: CCOL, RWS-C, TRENDS/TRELAN, VS-PLUS, 
SRM2, CYCLON, VPLAN, SCOOT, LHOVRA, MOVA, SPOT, a także wiele algorytmów 
sterowania wlotami na autostrady, strefami dostępu oraz zarządzania parkingami. 

• Priorytety dla transportu publicznego. EC-2 zapewnia bezpośrednią realizację 
priorytetów dla komunikacji publicznej, z wykorzystaniem systemów detekcji takich jak: 
VETAG/VECOM, krótkodystansowe radio (KAR/DSRC) czy WLAN. 

Podsumowując, EC-2 oferuje szeroki zakres funkcjonalności w jednym, łatwym w dostosowaniu 
do indywidualnych potrzeb i łączeniu w sieci urządzeniu, przez co zapewnia optymalne 
kontrolowanie ruchu w nowoczesnym środowisku miejskim z uwzględnieniem rygorystycznych 
kryteriów narzucanych przez administracje drogowe. 
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CCeecchhyy  
Poniżej zamieszczona jest lista najważniejszych cech sterownika EC-2. 

• Najwyższej jakości powierzchniowo montowane elementy elektroniczne dające wysoką 
niezawodność i niski koszt utrzymania 

• Zasilacz z pomiarem napięcia zasilania, wydzielonym przekaźnikiem głównym i filtrami 
dla zapewnienia bezpieczeństwa zasilania 

• Rozbudowane funkcje dzienników 
• Zapisywanie programów sterowania ruchem w pamięci typu RAM i flash-EPROM 

powoduje brak niebezpieczeństwa utraty danych w przypadku np. wyjmowania karty 
• Stały monitoring sum kontrolnych pamięci programu 
• Zintegrowane sterowanie dla czterech grup (dwanaście wyjść lamp) w jednym module 

wraz z pomiarem napięcia i prądu każdego wyjścia oraz diodami sygnalizującymi stan 
grup 

• Dowolna konfiguracja wyjść lamp. Użytkownik może przypisać dowolną funkcję do 
dowolnego wyjścia. 

• Karta detektorów ED316 obsługująca 16 wejść detektorów indukcyjnych, 
konfigurowana programowo, bez zworek i przełączników 

• Dokładny pomiar prędkości i klasyfikacja pojazdów zintegrowana na karcie ED316 
• Otwarta architektura pozwala na wiele zastosowań, jak: sterowanie wlotami na 

autostrady, kontrola stref dostępu, systemy parkingowe 
• Łatwość podłączania do istniejącej infrastruktury i systemów centralnego sterowania 
• Uniwersalne kanały komunikacji szeregowej umożliwiające łatwe podłączenie 

dodatkowych modułów, oraz komunikacja TCP/IP zapewniająca podłączenie systemów 
wideodetekcji, pobierania opłat czy zarządzania parkingami 

• Synchronizacja czasu przez zegar DCF-77, GPS, sterownik nadrzędny lub centralny 
komputer 

• Interfejs użytkownika wyposażony w czytelny wyświetlacz LCD w języku polskim 
dostępny także poprzez przeglądarkę internetową 

• Zestaw łatwych w obsłudze narzędzi do tworzenia i symulacji oprogramowania w 
systemie Windows®  

BBeezzppiieecczzeeńńssttwwoo  
W EC-2 bezpieczeństwo jest nieodłącznym elementem konstrukcji. Poniżej przedstawiona 
została lista funkcji odpowiadających za bezpieczeństwo EC-2. Więcej informacji na temat 
bezpieczeństwa EC-2 można znaleźć w pozycji nr 4 „Funkcjonalny opis aspektów związanych z 
bezpieczeństwem w razie awarii i nadzorowaniem w sterowniku EuroController EC-2®”. 
 
Bezpieczeństwo 
elektryczne 

Wszystkie obwody elektroniczne są chronione według normy 
EN60950, by zapobiegać powstawaniu niebezpiecznych sytuacji w 
czasie prac przy sterowniku. 

Bezpieczeństwo 
funkcjonalne 

Bezpieczeństwo funkcjonalne (zgodnie z normą EN12675) dotyczy 
bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego i oznacza, że EC-2 
nie może wyświetlać sprzecznych/wprowadzających w błąd sygnałów. 

Bezpieczeństwo w 
przypadku awarii 

EC-2 jest zaprojektowany tak, że pojedyncza awaria nie może 
prowadzić do powstania niebezpiecznej sytuacji na drodze. 
Wymagania tego dotyczące są zawarte w normie HD638 S1. EC-2 
został także zaprojektowany zgodnie z normą DIN V 19250 oraz 
IEC61508 wszędzie tam gdzie jest to możliwe. 
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Sterownik EC-2 jest zaprojektowany zgodnie z europejskimi 
normami: EN12675, EN50293 i HD638 S1 tzw. ‘dokument 
harmonizacyjny’. Tym samym jest zgodny ze standardami wielu 
krajów, takimi jak np.: NEN3384, TR2210A czy VDE0832. 
Dokładny opis zgodności z poszczególnymi normami został 
zamieszczony w załącznikach do tej publikacji. 
EC-2 bazuje na dwóch niezależnych od siebie procesorach: 
sterującym (oznaczony C na rysunku) i nadzorującym (S). 
Procesor sterujący steruje sygnalizatorami (LS) a procesor 
nadzorujący sprawdza czy sygnalizatory wyświetlają sygnały w 
bezpieczny sposób. 
Poprzez zaimplementowanie funkcjonalności dwóch procesorów 
w formie zamkniętej pętli są one zdolne do nadzorowania się 
wzajemnie i do wykrywania błędów sprzętowych. Tylko w 
sytuacji, gdy oba procesory stwierdzą, że ‘wszystko jest 
bezpieczne’ zezwolą na włączenie zasilania lamp (lub 
kontynuowanie zasilania lamp). 
 
Wszystkie obwody pomiaru napięcia lamp są niezależne od 
siebie, a wszystkie obwody do pomiaru napięcia zielonych lamp 
są podwójne. 
Sterownik posiada wbudowany automatyczny test. Test ten 
sprawdza, przed włączeniem napięcia zasilania lamp, czy 
wszystkie elementy na wszystkich kartach odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo działają poprawnie. 
 

 
 
Rysunek 1 Nadzorowanie w 
pętli sprzężenia zwrotnego -
podstawa bezpieczeństwa 
EC-2 
 

KKlluucczz  kkooddoowwyy  aapplliikkaaccjjii  
Poprzez wprowadzenie unikalnego numeru identyfikacyjnego dla każdej instalacji, EC-2 
sprawdza czy dane konfiguracyjne w procesorze sterującym oraz w nadzorującym zgadzają się 
ze skrzyżowaniem. Jeśli tak nie jest EC-2 nie rozpocznie procedury uruchomienia (pozostanie w 
trybie wyłączonych lamp). 

SSpprrzzęętt  
EuroController EC-2 posiada modułową budowę, przez co może zostać optymalnie dostosowany 
do każdej instalacji. 
Sercem sterownika jest karta z dwoma wydajnymi procesorami. Jeden z procesorów, procesor 
nadzorujący – Supervisor, ma tylko jedno zadanie: zapewnienie bezpieczeństwa sterownika. 
Ten procesor jest całkowicie autonomiczny. Drugi procesor zajmuje się realizacją algorytmu 
sterowania oraz innymi zadaniami, takimi jak: komunikacja czy magazynowanie danych.  
Detekcja i sterowanie grupami sygnalizacyjnymi jest realizowane w odpowiednich modułach: 
kartach detekcji, kartach wykonawczych czy innych modułach wejść/wyjść. Wyżej wymienione 
moduły są montowane w jednej lub większej ilości kaset 19-to calowych posiadających dzielone 
płyty tylne zapewniające możliwość zminimalizowania ilości przewodów, co z kolei utrzymuje 
wysoką niezawodność i niski koszt produkcji. 
Podstawowa konfiguracja EC-2 posiada port Ethernetowy, dwa porty USB i pewną liczbę 
standardowych portów szeregowych. Połączenia w większe sieci są możliwe poprzez oddzielne 
moduły komunikacji, które są dopasowywane do wymaganych charakterystyk sieci. Dostępne są 
także różne dodatkowe moduły interfejsów jak: pętla prądowa czy urządzenia światłowodowe, a 
także duży wybór routerów do łączenia sterowników w sieci kablowe poprzez DSL, lub 
bezprzewodowe. 
 
Na EC-2 składają się następujące moduły: 
 
MDU Zasilacz (Mains Distribution Unit) zawiera układy elektroniczne do filtrowania, 

pomiaru i wyłączania napięcia zasilania. 
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CPU Karta procesora (Central Processing Unit) jest sercem sterownika EC-2. Zawiera 
dwa niezależne procesory: sterujący i nadzorujący. 

LCM Karta wykonawcza (Lamp Control & Monitoring) jest używana do sterowania i 
monitorowania do 4 grup sygnalizacyjnych. 

ED316 ED316 jest 16-to kanałową kartą detektorów indukcyjnych przeznaczoną do 
detekcji obecności, pomiaru prędkości i klasyfikacji pojazdów. 

IO1616 Moduł wejść/wyjść zapewniający 16 izolowanych wejść i 16 izolowanych wyjść. 

OOpprrooggrraammoowwaanniiee  
Znaczna większość funkcjonalności EC-2 jest zawarta w oprogramowaniu. Oprogramowanie to 
może być podzielone na 4 zasadnicze grupy: 
 

• System operacyjny Linux i oprogramowanie wspomagające pracę głównego procesora 
• Oprogramowanie głównego procesora odpowiedzialne za realizację algorytmu 

sterowania 
• Oprogramowanie niezależnego procesora nadzorującego 
• Oprogramowanie w poszczególnych modułach (karta wykonawcza, karta detektorów, 

itp.) 
 
Jako system operacyjny głównego procesora został użyty Linux. Stanowi on stabilną bazę dla 
aplikacji i dostarcza standardowe i otwarte protokoły komunikacji (Ethernet, WLAN, USB, itp.). 
Oprogramowanie do tworzenia programów ruchowych, stworzone przez Peek, bazuje na 
doświadczeniach zebranych w wielu krajach świata. Poza rozwiązaniami Peek dostępna jest 
także ciągle rosnąca liczba algorytmów z innych źródeł. Przykłady to: CCOL, RWSC, VSPLUS, 
TRENDS/TRELAN, SPOT, CYCLON czy VPLAN. 
Oprogramowanie niezależnego procesora nadzorującego składa się ze stałego, niezwykle 
dokładnie przetestowanego programu, do którego dodawane są dane dotyczące konkretnej 
instalacji. W ten sposób osiągnięte zostało wyjątkowe połączenie bezpieczeństwa i 
elastyczności. 
Inteligentne moduły wejść/wyjść w sterowniku EC-2 są połączone ze sobą oraz z głównym 
procesorem poprzez magistralę szeregową. Ich inteligencja przejawia się w rozbudowanej 
funkcjonalności i łatwości dostosowania do warunków pracy. Pozwala też na osiągnięcie 
rozbudowanych możliwości diagnostycznych, co z kolei implikuje łatwość rozwiązywania 
problemów przy konfiguracji i instalacji. 
Funkcjonalność i możliwości konfiguracyjne EC-2 są wspierane przez rodzinę narzędzi 
programistycznych pracujących w systemie Windows. 

KKoommuunniikkaaccjjaa  
EC-2 zapewnia, bezpośrednio lub poprzez opcjonalne moduły, szeroki zakres możliwości 
komunikacyjnych w oparciu o najnowsze technologie. 
W podstawowej konfiguracji sterownik posiada port Ethernetowy oraz dwa porty USB. System 
operacyjny wraz z dodatkowym oprogramowaniem zawiera wiele protokołów komunikacyjnych 
od tradycyjnych interfejsów szeregowych i równoległych do MDSL czy technologii 
bezprzewodowej. 
Dostarczane przez Peek różnorodne moduły komunikacyjne zostały przetestowane w celu 
zapewnienia jak najlepszych parametrów pracy w trudnych warunkach terenowych. 
Rozwiązania sieciowe dostarczane przez Peek oferują zaawansowany IP-routing. Oznacza to, że 
urządzenia sieciowe automatycznie wybierają alternatywną drogę połączenia w przypadku, gdy 
występują błędy w komunikacji. W ten sposób, przy poprawnie zaprojektowanych topologiach 
sieci, może zostać osiągnięta bardzo wysoka niezawodność komunikacji. 

IInntteerrffeejjssyy  uużżyyttkkoowwnniikkaa  
EC-2 posiada kilka opcjonalnych interfejsów użytkownika. W każdym sterowniku jest 
zaimplementowany serwer www obsługujący interfejs sieciowy. Jest on dostępny za pomocą 
standardowej przeglądarki internetowej wszędzie tam, gdzie sterownik jest osiągalny przez 
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połączenie IP. Zazwyczaj ma to miejsce bezpośrednio przy sterowniku lub w centrum 
sterowania. Jeśli dwa sterowniki są połączone ze sobą, za pomocą przeglądarki można połączyć 
się z sąsiadującym sterownikiem. Przy technologii WLAN dostępnych jest jeszcze więcej 
możliwości. Łączność ze sterownikiem można nawiązać przy pomocy komputera wyposażonego 
w kartę WLAN w bezpośrednim otoczeniu sterownika. Możliwe jest nawet używanie przeglądarki 
zainstalowanej na palmtopie podłączonym do sterownika na różne sposoby. 
Poprzez przeglądarkę internetową, przy zapewnieniu wymaganego bezpieczeństwa, można 
wykonywać wszystkie funkcje związane z diagnostyką i sterowaniem. Więcej informacji na 
temat obsługi sterownika EC-2 poprzez przeglądarkę internetową można znaleźć w Podręczniku 
Użytkownika. 
 

 
Rysunek 2 WWW - interfejs użytkownika 
 
Dodatkowe, opcjonalne interfejsy użytkownika są przeznaczone do użytku wewnątrz szafy. 
Komputer z ciekłokrystalicznym ekranem dotykowym i funkcjonalnością przeglądarki 
internetowej, lub bardziej podstawowy interfejs - panel MMI z wyświetlaczem LCD i przyciskami. 

KKoosszztt  uuttrrzzyymmaanniiaa  
Sterownik EC-2 został zaprojektowany ze szczególnym uwzględnieniem minimalizacji kosztu 
utrzymania (TCO – Total Cost of Ownership). Zostało to osiągnięte poprzez wysoką 
niezawodność (poszczególne komponenty zostały dobrane tak, by ich żywotność przekraczała 
projektowaną żywotność całego systemu) i łatwość obsługi (obszerna diagnostyka, komponenty 
łatwe do wymiany, co minimalizuje czas wyłączenia w razie usterki). 

DDiiaaggnnoossttyykkaa  ii  zzbbiieerraanniiee  ddaannyycchh  
Diagnostyka EC-2 posiada rozbudowane możliwości diagnostyczne. Informacje 

diagnostyczne są dostępne lokalnie, przy sterowniku lub zdalnie 
Elementy zapasowe EC-2 jest wyposażony w baterię podtrzymującą zegar i informacje 

przechowywane w pamięci SRAM przez 1000 godzin. Dodatkowe 
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elementy zapasowe i podtrzymujące są dostępne jako opcje. 
Zbieranie danych EC-2 posiada dużą pojemność pamięci do przechowywania zebranych 

danych o ruchu i dzienników 
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33  SSzzcczzeeggóółłoowwyy  ooppiiss  pprroodduukkttuu  

OO  ttyymm  rroozzddzziiaallee  
Rozdział ten bardziej szczegółowo opisuje sterownik i wymienia listę dostępnych opcji. 

SSpprrzzęętt  
Na EC-2 składają się następujące moduły: 
 
MDU Zasilacz (Mains Distribution Unit) zawiera układy elektroniczne do filtrowania, 

pomiaru i wyłączania napięcia zasilania. Zasilacz został zaprojektowany dla 
maksymalnego obciążenia 16A, jeśli wymagana jest większa moc należy 
zastosować kilka jednostek MDU. 

CPU Karta procesora (Central Processing Unit) jest sercem sterownika EC-2. Zawiera 
dwa niezależne procesory: sterujący i nadzorujący. Moduł CPU posiada 
następujące interfejsy: 
Port Ethernetowy 10 Mbit/s 
2 porty USB 
3 porty RS485/RS422 
1 port RS232, który może być użyty do obsługi modemu 
1 port RS232 na panelu sterownika do podłączenia komputera 

LCM Karta wykonawcza (Lamp Control & Monitoring) jest używana do sterowania i 
monitorowania do 4 grup sygnalizacyjnych. Dostępne są różne warianty kart 
LCM: 
o różnych napięciach wyjściowych: 230V AC lub 40/42/48V AC 
o różnej lokalizacji obwodu do pomiaru prądu 
Jeśli istnieje zapotrzebowanie na większą ilość obwodów pomiarowych niż 
oferuje jedna karta wykonawcza, można dołożyć dodatkowe moduły do 
pomiaru prądu. Każdy z nich zawiera 8 obwodów pomiarowych, które mogą 
być dowolnie rozdysponowane pomiędzy grupy sygnałowe. 

ED316 ED316 jest 16-to kanałową kartą detektorów indukcyjnych przeznaczoną do 
detekcji obecności, pomiaru prędkości i klasyfikacji pojazdów. Detektory 
obecności są konfigurowane pojedynczo, a zakres czułości pozwala na detekcję 
rowerów, motocykli i samochodów. Pomiar prędkości i klasyfikacja dokonywana 
jest przy użyciu par detektorów. Jedna karta może w tym samym czasie 
obsługiwać detektory obecności, wykonywać pomiary prędkości i prowadzić 
klasyfikacje pojazdów 

IO1616 Moduł wejść/wyjść zapewniający 16 izolowanych wejść i 16 izolowanych wyjść. 
Ten moduł wejść/wyjść równoległych może obsługiwać szeroką gamę 
detektorów takich jak: przyciski dla pieszych, czujniki mikrofalowe, czujniki 
podczerwieni, radarowe, itp. 

 
Wszystkie moduły EC-2 są umieszczone w 19-to calowej podstawowej kasecie, która może być 
następnie rozbudowywana poprzez dokładanie niezbędnych kart. Każdy sterownik składa się z 
kart tzw. podstawowej konfiguracji (którą stanowią np. Zasilacz i CPU) i może być 
rozbudowywany przy użyciu dodatkowych akcesoriów wymienionych powyżej. Inne akcesoria 
dostępne są na żądanie. 
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EECC--22  PPooddssttaawwoowwaa  kkoonnffiigguurraaccjjaa  ––  AA  ((BBaassiicc  aassssyy//AA))  
Podstawowa konfiguracja – A składa się z kasety o rozmiarze 6U mogącej pomieścić do 28 grup 
sygnalizacyjnych. Liczba grup może być zwiększona do 60 po dołożeniu EC-2 Rozszerzonej 
konfiguracji – A. Dodatkowa mała kaseta 3U jest niezbędna przy dokładaniu kart ED316, 
IO1616 czy innych modułów wejścia/wyjścia. 
 

 
Rysunek 3 EC-2 - podstawowa konfiguracja - A 
 
Ilość grup sygnalizacyjnych 0 .. 28 
  
Karta CPU 1 
Zasilacz MDU 1 
Karty LCM 1 .. 7 
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EECC--22  PPooddssttaawwoowwaa  kkoonnffiigguurraaccjjaa  ––  BB  ((BBaassiicc  aassssyy//BB))  
Podstawowa konfiguracja – B składa się z kasety o rozmiarze 6U mogącej pomieścić do 20 grup 
sygnalizacyjnych. Moduły wejścia/wyjścia są zlokalizowane w prawym górnym rogu kasety. 
Prawy dolny róg (3U x 20HP) jest przeznaczony na specjalne moduły zależnie od zastosowania. 
Liczba grup sygnalizacyjnych może być zwiększona do 52 po dołożeniu EC-2 Rozszerzonej 
konfiguracji – A. 
 

 
Rysunek 4 EC-2 - podstawowa konfiguracja - B 
 
Ilość grup sygnalizacyjnych 0 .. 20 
Ilość pętli indukcyjnych 0 .. 64 
Ilość wejść  0 .. 64 
Ilość wyjść 0 .. 32 
  
Karta CPU 1 
Zasilacz MDU 1 
Karty LCM 1 .. 5 
Karty ED316 0 .. 4 
Karty IO1616 0 .. 4 
 
 

 

WAŻNE 
W kasecie może być zainstalowana dowolna kombinacja kart wejść/wyjść (ED316 
i/lub IO1616). Jednakże całkowita ilość kart w tej konfiguracji nie może przekroczyć 
4. W przypadku użycia prawego dolnego rogu kasety także na moduły 
wejścia/wyjścia ich liczba może zostać zwiększona do 8 
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EECC--22  PPooddssttaawwoowwaa  kkoonnffiigguurraaccjjaa  ––  CC  ((BBaassiicc  aassssyy//CC))  
Podstawowa konfiguracja – C składa się z kasety o rozmiarze 6U mogącej pomieścić do 36 grup 
sygnalizacyjnych. Liczba grup sygnalizacyjnych może być zwiększona do 64 po dołożeniu EC-2 
Rozszerzonej konfiguracji – A. Dodatkowa mała kaseta 3U jest niezbędna przy dokładaniu kart 
ED316, IO1616 czy innych modułów wejścia/wyjścia. Zasilacz MDU musi być zamontowany 
poza kasetą. 
 

 
Rysunek 5 EC-2 – podstawowa konfiguracja - C 
 
 
Ilość grup sygnalizacyjnych 0 .. 36 
  
Karta CPU 1 
Zasilacz MDU 0 
Karty LCM 1 .. 9 
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EECC--22  RRoozzsszzeerrzzoonnaa  kkoonnffiigguurraaccjjaa  ––  AA  
EC-2 Rozszerzona konfiguracja – A składa się z kasety o rozmiarze 6U mogącej pomieścić do 8 
kart LCM (32 grup sygnalizacyjnych). 
 

 
Rysunek 6 EC-2 - rozszerzona konfiguracja - A 
 
Ilość grup sygnalizacyjnych 0 .. 32 
  
Zasilacz MDU 0 lub 1 
Karty LCM 0 .. 8 
 

 

WAŻNE 
Drugi zasilacz MDU jest niezbędny w przypadku, gdy całkowity prąd pobierany przez 
lampy przekracza 16A. Jeśli drugi zasilacz nie jest potrzebny wolna przestrzeń w 
kasecie może być zakryta specjalnymi zaślepkami. 
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SScchheemmaatt  bbllookkoowwyy  sstteerroowwnniikkaa  
Przedstawiony poniżej schemat blokowy pokazuje modułową konstrukcję sterownika EC-2. 
Poszczególne moduły są podłączone za pomocą płyt tylnych (backplane). 

 
Rysunek 7 EC-2 – schemat blokowy sterownika 
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OOpprrooggrraammoowwaanniiee  
Paragraf ten opisuje oprogramowanie pracujące na procesorze sterującym EC-2. 
 
System operacyjny Linux MontaVista 
Podstawowy algorytm 
sterowania 

SRM2 dający obszerne wsparcie wielu strategii sterowania. SRM2 
posiada duże możliwości konfiguracyjne, co pozwala dostosować się do 
zasad i konwencji sterowania ruchem w wielu krajach 

Inne algorytmy 
sterowania 

Zobacz listę poniżej 

Zapisywanie danych Rozszerzone możliwości zbierania danych do 1GB 
Niezależne 
skrzyżowania w 
jednym sterowniku 

Do 8 niezależnych skrzyżowań w jednym sterowniku 

Wizualizacja on-line Obszerne możliwości wizualizacji on-line statusu sterownika i 
skrzyżowań poprzez różnorodne media komunikacji 

Analiza wydajności 
sterowania 

EC-2 posiada obszerne możliwości zapisywania stanów grup 
sygnalizacyjnych i detektorów. Dane te mogą być następnie użyte off-
line do przeprowadzenia ilościowej analizy jakości sterowania 

 
Oprogramowanie obsługuje następujące algorytmy sterowania: 

• VPLAN 
• CYCLON 
• SPOT 
• SCOOT 
• LHOVRA jest strategią sterowania używaną w krajach skandynawskich (S, N, DK i FIN). 

Bazuje na efektywnym użyciu pętli i logicznym sterowaniu grupami sygnalizacyjnymi. 
Pętle są zlokalizowane na 300m, 200m, 140m, 80m i 0m przed linią zatrzymania na 
autostradach o dużych prędkościach (powyżej 70km/h). Funkcjonalność LHOVRA jest 
zawarta w sterowniku EC-2 jako parametryczna metoda programowania. Zawiera: 

o Sterowanie grupowe (stały lub zmienny stan grup) 
o Detektory (wiele liczników luk czasowych dla każdego detektora) 
o Sterowanie fazowe (włączając fazy opcjonalne) 

• VS-PLUS jest licencjonowanym pakietem oprogramowania. Algorytm sterowania opiera 
się na strumieniach ruchu, a nie na grupach sygnalizacyjnych. 

• RWSC jest strategią sterowania wymaganą przez holenderski „Rijkswaterstaat”. 
Programowanie jest oparte na tablicach parametrów i logice w języku ‘C’. 

• C-COL jest pakietem oprogramowania bazującym na języku ‘C’, pochodzącym od 
holenderskiej metody TRAFCOL. Żadna strategia sterowania nie jest zawarta w C-COL. 
Jest to zbiór bibliotek pozwalających programiście stworzyć własną strategię 
sterowania. 

• MOVA jest algorytmem zoptymalizowanego sterowania adaptacyjnego rozwiniętym 
przez TRL w Wielkiej Brytanii. Oprogramowanie to może być zintegrowane w wielu 
różnych zastosowaniach, jednak najczęściej jest używane jako ‘czarna skrzynka’ 
odbierając i wysyłając sygnały przez interfejs równoległy. 

• OMEGA została rozwinięta przez Peek jako ekonomiczne rozwiązanie dla celów 
programowania sterowników na niemiecki rynek. Programowanie jest oparte na 
tablicach parametrów i logice w języku ‘C’. Tablice i logika zostały zoptymalizowane 
według niemieckiej metodyki zawartej w Rilsa. 

• Trelan/Trends jest licencjonowanym pakietem oprogramowania, który został przyjęty 
jako standardowa metoda programowania sterowników przez wiele miast na rynku 
DACH. 

KKoommuunniikkaaccjjaa  
EC-2 zapewnia, bezpośrednio lub poprzez opcjonalne moduły, szeroki zakres możliwości 
komunikacyjnych w oparciu o najnowsze technologie. 
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W podstawowej konfiguracji sterownik posiada port Ethernetowy oraz dwa porty USB. System 
operacyjny wraz z dodatkowym oprogramowaniem zawiera wiele protokołów komunikacyjnych. 
Do ustanowienia połączenia wystarczy podłączenie odpowiedniego modułu komunikacji i 
poprawne skonfigurowanie go. 
 
Ethernet Standard 
USB Standard 
TCP/IP Standard 
GPRS Opcja, wymaga modemu GPRS 
UMTS Opcja, wymaga modemu UMTS 
xDSL Opcja, Peek dostarcza symetryczny trójportowy router MDSL. Za jego 

pomocą możliwa jest komunikacja TCP/IP dwużyłowym przewodem na 
odległość do 5 km z prędkością do 784kbit/s 

Bluetooth Opcja, wymaga modułu Bluetooth 
Wireless LAN Opcja, wymaga modułu konwertera USB - WLAN 
 
Jedną z zalet otwartej struktury komunikacji EC-2 jest to, że wszędzie tam, gdzie do tej pory 
używane były tradycyjne równoległe połączenia pomiędzy sterownikami lub sterownikami a 
centrum, możliwe jest teraz przesyłanie różnych sygnałów poprzez jeden kanał komunikacyjny. 
Jeśli dostępny jest istniejący dwużyłowy kabel telekomunikacyjny zastosowanie routera MDSL 
jest idealnym rozwiązaniem. 
Co więcej, jeśli później zajdzie konieczność rozbudowy możliwości komunikacyjnych, nowe 
połączenia mogą być łatwo dokładane bez dodatkowych kosztów instalacji czy kabli. 
Jakkolwiek nowoczesna technologia pozwala na przesyłanie wielu sygnałów za pomocą jednego 
fizycznego łącza, sterownik EC-2 zapewnia pełną gamę tradycyjnych połączeń szeregowych i 
równoległych z uwzględnieniem zróżnicowanych protokołów i fizycznych interfejsów. 
Dostarczane przez Peek różnorodne moduły komunikacyjne zostały przetestowane w celu 
zapewnienia jak najlepszych parametrów pracy w trudnych warunkach terenowych. 
Rozwiązania sieciowe dostarczane przez Peek oferują zaawansowany IP-routing. Oznacza to, że 
urządzenia sieciowe automatycznie wybierają alternatywną drogę połączenia w przypadku, gdy 
występują błędy w komunikacji. W ten sposób, przy poprawnie zaprojektowanych topologiach 
sieci, może zostać osiągnięta bardzo wysoka niezawodność komunikacji. 

IInntteerrffeejjssyy  uużżyyttkkoowwnniikkaa  
Różne interfejsy użytkownika do użytku wewnątrz szafy mogą być dostarczone jako 
uzupełnienie standardowego interfejsu sieciowego (serwera www). Zostały one opisane w tym 
paragrafie. 
 

PPooddssttaawwoowwyy  sstteerroowwnniikk  
Sterownik EC-2 w podstawowej konfiguracji zawiera tylko ‘prosty’ interfejs użytkownika (jak np. 
zestaw przycisków ‘lampy wyłączone, żółte migowe, normalna praca’). Podstawowa diagnostyka 
jest wtedy ograniczona do analizy diod świecących na poszczególnych modułach. W przypadku 
błędu sterownik może być zresetowany za pomocą przycisku reset na panelu karty CPU. Pełna 
diagnostyka jest osiągalna poprzez: 
 

• przeglądarkę internetową w laptopie lub palmtopie i serwer www w sterowniku 
• podłączenie przenośnego panelu MMI 

MMMMII  
Panel MMI (Man Machine Interface) składa się z ekranu LCD i pewnej liczby przycisków. Panel 
jest podłączany przez interfejs szeregowy i może być zamontowany w dowolnym miejscu szafy 
sterownika. 
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Rysunek 8 EC-2 – panel MMI 
 
Panel MMI posiada interfejs w postaci przyjaznego dla użytkownika menu, wspieranego poprzez 
pewną liczbę dedykowanych przycisków, logicznie rozmieszczonych poniżej wyświetlacza. 
Dodatkowo, po prawej stronie wyświetlacza znajduje się sześć przycisków i diod o z góry 
zdefiniowanych funkcjach, które mogą być użyte jako panel policyjny do obsługi sterownika. 
Pomimo prostoty obsługi panelu MMI może on być wykorzystany do przeprowadzania 
skomplikowanych czynności diagnostycznych. Poprzez panel możliwa jest też zmiana wielu (lub 
wszystkich, zależnie od specyfiki algorytmu sterowania) parametrów. 

DDiiaaggnnoossttyykkaa  ii  zzbbiieerraanniiee  ddaannyycchh  

DDzziieennnniikk  bbłłęęddóóww  
Dziennik błędów sterownika EC-2 został zaprojektowany zgodnie z normą EN12675 i zawiera: 
 

• dziennik historii (cykliczny dziennik o co najmniej 1000 wpisach) 
• dziennik bieżący (liniowy dziennik o co najmniej 100 wpisach) 

 
Wszystkie zdarzenia i błędy są wpisywane do dziennika historii. Kiedy zostanie on zapełniony, 
najstarszy wpis jest automatycznie nadpisywany. Błędy są także wpisywane do dziennika 
bieżącego. Jeśli błąd zostanie usunięty (ręcznie lub automatycznie) wpis jest usuwany z tego 
dziennika. Oba dzienniki są przechowywane w nieulotnej pamięci, z podtrzymaniem przez co 
najmniej 1000 godzin. Dokładny opis wszystkich wpisywanych do dziennika komunikatów 
znajduje się w Podręczniku Obsługi EC-2. 

DDiiaaggnnoossttyykkaa  
EC-2 posiada obszerne możliwości diagnostyczne. Informacje diagnostyczne są łatwo dostępne 
zarówno lokalnie przy sterowniku jak i zdalnie. 
Poniżej zamieszczona jest lista parametrów i informacji diagnostycznych, które mogą być 
uzyskane ze sterownika: 
 

• parametry detektorów indukcyjnych jak: impedancja, czułość czy częstotliwość. 
• parametry lamp jak: napięcie, prąd czy pobierana moc 
• parametry skrzyżowania jak: czasy międzyzielone, minimalne czasy grup, itp. 
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ZZaassiillaanniiee  aawwaarryyjjnnee  
EC-2 jest wyposażony w bezobsługową baterię przeznaczoną do podtrzymywania zegara i 
informacji przechowywanej w pamięci SRAM przez 1000 godzin. Dodatkowe zasilacze awaryjne 
są dostępne jako opcja: 
 
Podtrzymanie 
modemu 

Źródło zasilania do podtrzymania karty CPU i modemu przez czas 30 minut 
po awarii napięcia zasilania w celu umożliwienia wykonywania połączeń 
awaryjnych do centrum sterowania 

Podtrzymanie 
logiki 

Źródło zasilania do podtrzymania całej logiki sterownika w przypadku 
awarii napięcia zasilania 

UPS Awaryjne źródło napięcia zasilania (Uninterrupted Power Supply) do 
podtrzymania całej sygnalizacji (wraz z sygnalizatorami) w przypadku 
awarii napięcia zasilania 

ZZbbiieerraanniiee  ddaannyycchh  oo  rruucchhuu  
EC-2 posiada duże możliwości zbierania i magazynowania danych o ruchu oraz innych 
informacji. Standardowo program zbierania danych charakteryzuje się następującą 
funkcjonalnością: 
 

• konfigurowalna liczba okresów pomiaru 
• konfigurowalny czas trwania i powtarzalność okresów pomiaru 
• natężenia ruchu mogą być liczone na konfigurowalnej liczbie detektorów 
• pomiar czasu trwania sygnału zielonego wraz z czasami międzyzielonymi (negacja 

sygnału czerwonego) na konfigurowalnej ilości grup sygnałowych 
• pomiar czasu trwania sygnału zielonego na konfigurowalnej ilości grup sygnałowych 
• program pomiaru ruchu jest stale aktywny i automatycznie nadpisuje stare dane. Tym 

samym najświeższe dane są zawsze dostępne. 
 
EC-2 zapisuje także wszystkie zmiany stanów detektorów i grup sygnalizacyjnych w cyklicznych 
buforach, automatycznie nadpisując stare dane. Dane te mogą być następnie wykorzystane do: 
 

• analizy programu sterowania ruchem (stwierdzenia czy program działa zgodnie z 
dokumentacją) 

• analizy stanu detektorów i grup sygnalizacyjnych w przypadku zgłoszenia wypadku na 
skrzyżowaniu (dla tych celów dane przechowywane są przez wiele tygodni) 

• wizualizacji stanu detektorów i grup sygnalizacyjnych w czasie rzeczywistym z 
możliwością przeglądania danych historycznych z co najmniej ostatnich 10 cykli 

AAnnaalliizzaa  ooffff--lliinnee  
Analizę jakości funkcjonowania akomodacyjnego algorytmu sterowania można przeprowadzić za 
pomocą programu „Kwaliteitscentrale” (KWC) stworzonego przez IT&T. Analiza jest oparta o 
dokładne dane pomiarowe stanów detektorów i grup sygnalizacyjnych pozyskanych ze 
sterownika. 
EC-2 może być skonfigurowany tak, by generował pliki formatu KWC, z możliwością ustalenia 
liczby plików, ich rozmiaru oraz metody zapisywania dzienników zgodnie ze specyfikacją KWC. 
Jeśli wymagana wielkość plików przekracza możliwości pamięci sterownika pamięć może zostać 
rozszerzona poprzez instalacje dodatkowej kości (DiskOnChip).  
Więcej informacji na temat KWC znajduje się w publikacji nr 6 „Kwaliteitscentrale”. 

KKoommppaattyybbiillnnoośśćć  
EC-2 może być używany z pewną liczbą systemów i protokołów. Zostały one wymienione w tym 
punkcie. 
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IIVVEERRAA  
Zaprogramowany w C-COL lub RWSC sterownik EC-2 jest zgodny ze specyfikacjami IVERA 1.3 
(włączając dodatek). Połączenie z centralnym systemem zarządzania IVERA może być 
zrealizowane poprzez: 

• PSTN (Public Switched Telephone Network) analogowo lub ISDN (Integrated Services 
Digital Network) 

• Linię dzierżawioną 
• Bezprzewodowo (GSM lub GPRS) 

 
EC-2 spełnia także specyfikacje rozwijanego obecnie protokołu IVERA 2.0. 

OOCCIITT  
Peek jest członkiem Grupy Rozwojowej OCIT (ODG). Sterownik EC-2 jest w pełni zgodny z 
protokołem OCIT. Więcej informacji na temat EC-2 i OCIT może udzielić autoryzowany 
przedstawiciel Peek. 

VVEETTAAGG//VVEECCOOMM  
EC-2 w pełni współpracuje z systemem komunikacji indukcyjnej VECOM. VECOM to system 
szerokopasmowej dwukierunkowej komunikacji, który używa pętli indukcyjnych w nawierzchni 
drogi oraz transponderów umieszczonych w pojazdach. System ten jest zazwyczaj 
wykorzystywany do komunikacji z pojazdami transportu publicznego i wymieniania informacji 
potrzebnych do realizacji priorytetów. Zapewnia możliwość lokalizacji, identyfikacji i komunikacji 
w jednym urządzeniu. Komunikacja indukcyjna jest bardzo niezawodna i działa prawidłowo w 
bezpośredniej bliskości silnych zakłóceń od sieci tramwajowej. 
VETAG jest prekursorem systemu VECOM. Oprogramowanie EC-2 w pełni obsługuje istniejące 
systemy VETAG. 
Więcej informacji na temat systemu VECOM znajduje się w publikacji nr 7 „Opis System 
VECOM-Compact”. 
Sterownik EC-2 może bezpośrednio interpretować informacje z VECOM i używać ich w swoich 
algorytmach sterowania. Interfejs do systemu VETAG/VECOM jest zrealizowany poprzez kanał 
szeregowy RS422 z wykorzystaniem protokołu VECOM. W jednym sterowniku EC-2 można 
zainstalować do dwóch systemów VECOM. 
 

 
Rysunek 9 Priorytety przy użyciu systemu VECOM 

KKAARR  
KAR to holenderski standard radia krótkiego zasięgu używanego w systemach priorytetów 
komunikacji publicznej. Bazuje on na modemach radiowych o relatywnie wąskim paśmie. Dane 
niezbędne dla potrzeb priorytetów są przekazywane z pojazdu do odbiornika w sterowniku. 
Możliwy jest wybór jednego z wielu dostępnych trybów lokalizacji pojazdu względem 
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skrzyżowania. Najczęściej wykorzystywany bazuje na zasadzie ‘wirtualnej pętli’. Komputer 
pokładowy w pojeździe śledzi trasę (zazwyczaj na podstawie kombinacji GPS, obliczania pozycji 
względem punktów orientacyjnych i detektorów), i wysyła wiadomość, gdy znajdzie się w 
konkretnej lokalizacji zwanej pętlą wirtualną. W ten sposób imituje działanie systemów typu 
VECOM. Pojazd może także przesyłać informację o swojej bieżącej prędkości i odległości do linii 
zatrzymania. 
 

 
Rysunek 10 Priorytety przy użyciu radia krótkiego zasięgu KAR (DSRC) 
 
Sterownik EC-2 w pełni współpracuje z rozwiązaniem KAR. Modem radiowy KAR jest podłączany 
do sterownika poprzez kanał szeregowy. 

UUTTOOPPIIAA--SSPPOOTT  
EC-2 został zaprojektowany do bezpośredniej integracji z systemem UTOPIA-SPOT. UTOPIA-
SPOT to w pełni adaptacyjny system sterownia ruchem bazujący na sterowaniu kooperacyjnym. 
Sąsiadujące skrzyżowania komunikują się ze sobą przekazując informacje o aktualnej sytuacji i 
przyjętej strategii sterowania. Strategia sterowania na każdym skrzyżowaniu jest 
wypracowywana na bieżąco w oparciu o nowe informacje z detektorów i sąsiednich skrzyżowań. 
Pozwala to uzyskać dynamiczną koordynację pomiędzy skrzyżowaniami. System umożliwia 
przyznawanie priorytetów dla pojazdów transportu publicznego przy minimalnej ingerencji w 
płynność ruchu.  
Optymalizacja w systemie UTOPIA-SPOT bazuje na kryterium maksymalizacji funkcji celu. 
Funkcja ta może być zmieniana tak, by optymalizować przepustowość, czas podróży, wpływ 
ruchu na środowisko naturalne i inne. Centralny system UTOPIA łączy w sobie: 
 

• zbieranie danych i ich analizę 
• wykrywanie wypadków 
• optymalizację w oparciu o obszary 
• utrzymanie 
• komunikację z innymi systemami 

 
UTOPIA-SPOT używa elastycznej struktury komunikacji opartej na protokole TCP/IP, przez co 
może być łatwo rozbudowywany o różne funkcje. 
Więcej informacji na temat systemu sterowania ruchem UTOPIA-SPOT można znaleźć w 
publikacji nr 5: „UTOPIA-SPOT”. 
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Rysunek 11 Sterowanie adaptacyjne - system sterowania ruchem UTOPIA-SPOT 

SSCCOOOOTT  
Sterownik EC-2 oprogramowany metodą SRM2 zapewnia bezpośrednią integrację z systemem 
sterownia ruchem SCOOT. EC-2 posiada wewnętrzną funkcjonalność OTU i wymaga jedynie 
zewnętrznego modemu w celu podłączenia do sieci SCOOT. Sterownik jest w pełni zgodny ze 
standardem MCE0361 (Highway Agency). Bity sterowania i odpowiedzi UTC są w pełni zgodne 
ze standardem TR2210A (zastępującym obecnie TR0142C). 

WWyyppoossaażżeenniiee  zzwwiiąązzaannee  zz  bbeezzppiieecczzeeńńssttwweemm  

IIddeennttyyffiikkaaccjjaa  ssyysstteemmuu  
Rejestr Identyfikacji Systemu (SIR – System Identification Register) to kość EEPROM 
zawierająca informacje znamienne dla każdej instalacji. Znajduje się on na głównej płycie tylnej 
(PBP – Primary Back Panel). Typowe informacje przechowywane w SIR to: 
 

• numer identyfikacyjny skrzyżowania 
• adres IP sterownika 

 
Rejestr SIR odgrywa znamienną rolę w bezpieczeństwie sterownika. Przy uruchamianiu 
sterownika oprogramowanie sprawdza czy numer identyfikacyjny skrzyżowania w SIR zgadza 
się z numerami w procesorach sterującym i nadzorującym. Jeśli numery są różne sterownik nie 
załączy się. 

ŻŻóółłttyy  mmiiggaacczz  
W sterowniku EC-2 żółty migacz jest realizowany poprzez oprogramowanie procesora 
sterującego. W konsekwencji, gdy nie pracuje procesor sterujący, sterownik nie może nadawać 
sygnału żółtego migowego. Poniżej wymienione są sytuacje, w których sterownik może przejść 
w tryb ‘żółte migowe’: 
 

• żółte migowe jako część procedury załączania 
• żółte migowe w przypadku błędu (przekaźnik czerwone/zielone wyłączony) 
• żółte migowe zgodnie z algorytmem sterowania (o określonych porach dnia) 
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ŻŻóółłttyy  mmiiggaacczz  ww  pprrzzyyppaaddkkuu  aawwaarriiii  
Zazwyczaj w przypadku błędu zalecane jest nadawanie sygnału żółtego migowego tak długo jak 
jest to możliwe. Wszystkie żółte lampy są podłączone do oddzielnego zasilania (PHA). Wszystkie 
pozostałe lampy na skrzyżowaniu mogą być odłączone poprzez przekaźnik do 
czerwonych/zielonych lamp. W przypadku krytycznego błędu skrzyżowanie jest wyłączane 
poprzez główny przekaźnik.  
 

 
Rysunek 12 Zasilanie żółtych lamp w przypadku awarii 

SSppeeccjjaallnnee  uukkłłaaddyy  żżóółłtteeggoo  mmiiggoowweeggoo  
Jeśli grupa sygnalizacyjna posiada wiele sygnalizatorów, może być wymagane, aby niektóre 
sygnalizatory nadawały sygnał żółty migowy, podczas gdy inne pozostają wyłączone. W 
sterowniku EC-2 jest to możliwe poprzez używanie dodatkowego wyjścia lamp tak, jak na 
rysunku poniżej: 
 

 
Rysunek 13 Wydzielone zasilanie niektórych żółtych lamp w grupie 
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UUrrzząąddzzeenniiaa  ooppccjjoonnaallnnee  

CCzzuujjnniikk  zzmmrrookkoowwyy  
Na wielu skrzyżowaniach do pomiaru stopnia oświetlenia stosowane są czujniki zmrokowe. Gdy 
robi się ciemno, sygnalizatory są automatycznie ściemniane. 
Istnieje bardzo wiele różnych rozwiązań realizujących tą funkcję. Dla sterownika ich konstrukcja 
nie ma znaczenia, każde z nich generuje taki sam sygnał. Czujnik zmrokowy jest podłączany 
bezpośrednio do dedykowanego wejścia sterownika. 
Zazwyczaj stosuje się następujące rozwiązania wykorzystujące czujniki zmrokowe: 
 

• czujnik pracuje na napięcie 230V AC i jest zasilany bezpośrednio ze sterownika (z 
osobnym bezpiecznikiem w szafie) 

• ściemnianie odbywa się tylko wtedy, gdy wejście z czujnika zmrokowego jest aktywne 
oraz bieżący czas zawiera się pomiędzy ustalonymi godzinami (by zapobiegać włączaniu 
funkcji ściemniania w czasie dnia) 

DDCCFF--7777  
Popularną w Europie metodą synchronizacji zegara jest odbiornik radiowy DCF-77. Zwykły 
odbiornik DCF-77 posiada wyjście 20mA, które może być podłączone bezpośrednio na wejście 
sterownika EC-2. EC-2 skanuje wejście i przeprowadza wymagane przetwarzanie. 

OOddddzziieellnnee  źźrróóddłłoo  zzaassiillaanniiaa  ddllaa  ddeetteekkttoorróóww  
Doświadczenie pokazuje, że karty detektorów posiadają większą awaryjność niż inne części 
elektroniczne sterowników ruchu. EC-2 może być opcjonalnie wyposażony w dodatkowe źródło 
zasilania dla kart detekcji, umożliwiając wymianę karty bez konieczności wyłączania całego 
sterownika. 
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44  KKoommppaattyybbiillnnoośśćć  

OO  ttyymm  rroozzddzziiaallee  
Rozdział opisuje połączenia sterownika ze ‘światem zewnętrznym’, oraz kompatybilność z już 
zainstalowanymi urządzeniami. 

IInntteerrffeejjssyy  
Sterownik ruchu jest sercem systemu, który dokonuje pomiarów ruchu i steruje sygnalizatorami. 
Zazwyczaj sterownik posiada następujące interfejsy: 
 
Interfejs do 
zasilania 

Sterownik wymaga podłączenia do zasilania, które jest zazwyczaj 
dostarczane przez lokalnego dystrybutora energii. Aby urządzenie mogło 
zostać podłączone do sieci musi uzyskać aprobatę dystrybutora energii, co 
czasami wymaga pewnych specjalnych zmian 

Interfejs do 
detekcji 

Interfejs do detektorów obecności i pomiaru ruchu 

Interfejs do 
sygnalizatorów 

Interfejs do sterowania i monitorowania sygnalizatorów 

Interfejs sieciowy Interfejsy sieciowe można podzielić na dwie kategorie: 
interfejsy zalecane dla nowych instalacji 
interfejsy obsługiwane, kompatybilne z już zainstalowanymi urządzeniami 
Dla nowej instalacji zalecanym interfejsem sieciowym jest technologia 
internetowa i protokół TCP/IP. 
Obsługiwane interfejsy do istniejących urządzeń obejmują szeroką gamę 
od równoległych do różnych rodzajów ‘specjalnych’ interfejsów 
szeregowych. Są one realizowane za pomocą dedykowanych modułów 
wejścia/wyjścia nie koniecznie należących do podstawowej konfiguracji 
sterownika. 
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Rysunek 14 EC-2 - interfejsy 

SSyyggnnaalliizzaattoorryy  
Poniższa tabela przedstawia przegląd różnych typów sygnalizatorów obsługiwanych przez EC-2. 
 
Sygnalizatory 
wysokonapięciowe 

Wysokonapięciowe żarówki (70W, 100W) 

Sygnalizatory 
niskonapięciowe 

Niskonapięciowe żarówki (halogenowe lub kryptonowe) z 
transformatorami w komorach 

LED 1-wszej generacji LED z interfejsem 230V AC przeznaczone do wykorzystania w 
modernizacji starych sygnalizacji 

LED 2-giej generacji LED z interfejsem niskonapięciowym (40V AC, 42V AC lub 48V AC) 
LED 3-ciej generacji LED z interfejsem niskonapięciowym ze zintegrowanym sterowaniem 

(inteligencją) 
Sygnalizatory specjalne Potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia z przycisku dla pieszych, listwy 

diod LED wskazujących czas oczekiwania na zielone, sygnalizatory 
specjalne (jak np. znak o zmiennej treści (VMS) z diod LED z tekstem 
‘most otwarty’), jedno lub dwutonowe sygnalizatory akustyczne z 
nadzorowaniem konfliktów. 

OOkkaabblloowwaanniiee  
Okablowanie na skrzyżowaniu stanowi poważny wydatek. Przy instalacji nowego sterownika 
istniejące kable są zazwyczaj poprawnie połączone i mogą być użyte ponownie. Sterownik EC-2 
obsługuje następujące sposoby łączenia kabli: 
 

• wspólny przewód powrotny dla każdej grupy sygnalizacyjnej (poszczególne 
sygnalizatory w jednej grupie połączone razem w terenie) 
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• przewód powrotny oddzielny dla każdego sygnalizatora w grupie (osobny kabel od 
sterownika do każdego sygnalizatora) 

• dwa przewody powrotne (jeden dla lamp czerwonych, drugi dla zielonych i żółtych) dla 
każdej grupy (osobny kabel od sterownika do każdego sygnalizatora) 

• bez przewodu powrotnego (używając ziemi) 
 

 

WAŻNE 
Pomiar prądu w przewodzie powrotnym jest możliwy tylko w pierwszych trzech 
przypadkach. 
Z uwagi na fakt, że wszystkie interfejsy do urządzeń na ulicy są izolowane 
galwanicznie od logiki sterownika, jest dopuszczalne (lecz nie zalecane) używanie 
tego samego kabla do podłączenia sygnalizatorów i niskonapięciowych urządzeń dla 
pieszych. 
Używanie kabli w pancerzach jest zalecane, lecz nie obowiązkowe. 

DDeetteekkccjjaa  
W poniższej tabeli zamieszczono przegląd najczęściej używanych detektorów. 
 
Pętla indukcyjna Pętle indukcyjne są używane do detekcji samochodów, motocykli i 

rowerów. Można także uzyskać inne funkcje takie jak pomiar 
prędkości czy klasyfikacja pojazdów poprzez używanie par pętli 

Wideo detekcja Kamery obserwujące ruch używane do detekcji pojedynczych 
samochodów lub ich strumieni, motocykli, rowerów i pieszych 

Detekcja mikrofalowa/ 
podczerwień 

Do detekcji samochodów, motocykli, rowerów i pieszych 

Przyciski dla pieszych/ 
sygnały akustyczne 

Istnieje wiele różnych typów przycisków dla pieszych oraz sygnałów 
akustycznych dla niewidomych przechodniów 
niskonapięciowe przyciski mechaniczne 
wysokonapięciowe przyciski mechaniczne 
niskonapięciowe przyciski sensorowe 

Detekcja pojazdów 
uprzywilejowanych 

Dostępnych jest wiele systemów detekcji pojazdów 
uprzywilejowanych: autobusów, tramwajów, policji, straży pożarnej, 
karetek pogotowia, itp. To, który spośród dostępnych systemów 
zostanie zainstalowany na skrzyżowaniu zależy w dużej mierze od 
istniejących urządzeń pokładowych w pojazdach. Najczęściej 
używanymi systemami są: 
pętle indukcyjne (VETAG/VECOM) 
radio krótkiego zasięgu (KAR) 
systemy optyczne wykrywające wiązkę światła wysyłaną przez 
pojazd uprzywilejowany 
przycisk alarmowy w budynkach straży pożarnej czy pogotowia 

PPrrzzyyłłąącczzee  zzaassiillaanniiaa  
Gdy szafa sterownika posiada wydzieloną przestrzeń dla zakładu energetycznego, wszystkie 
bezpieczniki są zamontowane na płycie z tworzywa, która znajduje się w tym wydzielonym 
przedziale. Rodzaje bezpieczników zależą od wymagań kraju, klienta i zakładu energetycznego. 
Spotykane są następujące elementy: 
 
Licznik energii elektrycznej Opcjonalnie 
Bezpiecznik przepięciowy Opcjonalnie 
Główny wyłącznik  
Filtry Napięcie zasilania lamp (standard) 

Napięcie zasilania logiki (opcjonalnie) 
Dodatkowe wyłączniki Zasilanie lamp 

Zasilanie logiki 
Zasilanie gniazdek 
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Zasilanie dodatkowego sprzętu 
Bezpieczniki Zasilanie lamp 

Zasilanie logiki 
Zasilanie gniazdek 
Zasilanie dodatkowego sprzętu 

Gniazdka Dodatkowy sprzęt, sprzęt serwisowy 
Ziemia Uziemienie 

Ziemia poprzez przychodzący kabel zasilający 

SSzzaaffaa  
Istnieje wiele rodzajów szaf, w których montuje się sterowniki ruchu. 
 
Typ szafy Standardowa 

Mocowana na słupie 
Instalowana pod ziemią 

Poziomy dostępu Dostęp do przedziału elektrycznego 
Dostęp do panelu policjanta 
Dostęp do przedziału sterownika 

Materiał Metal 
Plastik 

Pokrycie zabezpieczające przez 
malowaniem i oklejaniem 

Opcja 

 
Sterownik EC-2 może być montowany w dowolnej szafie mieszczącej 19 to calową kasetę. 
Zależnie od ilości elektroniki, jaka ma być zainstalowana w szafie i wymagań dostępu, EC-2 
może być zamontowany bezpośrednio w szafie lub na wysuwanej z szafy ramie. Minimalne 
wymagania stawiane szafie to: 
 

• IP44 
• Temperatura w szafie nie powinna przekraczać 55°C (temperatura komponentów 

elektronicznych nie powinna przekroczyć 70°C). 
 
W przypadku montowania szaf na słupach lub na mostach wymagane jest zwrócenie 
szczególnej uwagi na wibracje. 
 
Ogrzewanie Jakkolwiek nie jest to wymagane, zaleca się wyposażyć szafę w 

grzałkę. Główną funkcją grzałki jest zapobieganie gromadzeniu się 
lodu z pary wodnej na wewnętrznych ścianach szafy. Zazwyczaj 
stosuje się grzałki o mocy 150 – 250W z termostatem. 
Uwaga: Jeśli sterownik ma być wyłączony na dłuższy okres czasu 
zaleca się umieszczenie w szafie grzałki w celu zapobiegania 
wnikaniu wody w elementy elektroniczne. 

Oświetlenie Wymagania dotyczące oświetlenia wewnątrz szafy sterownika 
zależą od indywidualnych upodobań klienta. Zazwyczaj spotyka 
się następujące rozwiązania: 
Panel policjanta Oświetlenie jest automatycznie włączane, 

gdy drzwi są otwarte 
Przedział 
sterownika 

Oświetlenie w szafie dla celów obsługi 
sterownika (musi być podłączone do 
gniazdka), lub oświetlenie jest automatycznie 
włączane przy otwarciu drzwi 

Przedział 
elektryczny 

Brak oświetlenia 

Włącznik drzwiowy Włącznik drzwiowy ma dwie funkcje: włączanie oświetlenia 
wewnątrz szafy oraz informowanie sterownika o tym, że drzwi 
zostały otwarte. Włączniki są zazwyczaj montowane w przedziale 
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sterownika oraz panelu policyjnego. Sterownik EC-2 zapewnia 
następujące funkcje włącznika drzwiowego: 

• Wysyłanie wiadomości do centralnego systemu 
zarządzania, gdy drzwi są otwarte 

• Powracanie do normalnej pracy i rezygnacja ze zmian 
wprowadzonych za pomocą panelu policjanta w 
momencie, gdy drzwi panelu policjanta zostaną zamknięte 

Listwy z konektorami 
(CDF) 

Listwy z konektorami są używane do podłączania wewnętrznych 
obwodów sterownika do zewnętrznego okablowania na ulicy. 
Należy zwrócić uwagę na następujące rzeczy: 

• Okablowanie na ulicy jest zazwyczaj wykonane ze 
zbrojonego kabla z drutami o średnicy 2,5 mm2, który nie 
jest zbyt elastyczny 

• Zbrojenie kabla musi być podłączone do ziemi 
• Konektory muszą być dobrej jakości (mocno zaciśnięte 

kable) 
• Konektory na listwach muszą być łatwo dostępne 
• Bezpieczeństwo elektryczne musi spełniać lokalne wymogi 
• Przy doprowadzaniu osobnych kabli do każdego 

sygnalizatora musi być dostępne przynajmniej dwa 
konektory na lampę 

• Metoda instalacji. Istnieją dwie możliwości: 
o Szafa z zainstalowanymi konektorami jest 

instalowana na ulicy. Po zakończeniu wszystkich 
robót w terenie instalowany jest sam sterownik 

o Kompletna szafa ze sterownikiem jest wysyłana w 
miejsce instalacji.  
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55  SSppeeccyyffiikkaaccjjee  tteecchhnniicczznnee  

OO  ttyymm  rroozzddzziiaallee  
Rozdział przedstawia specyfikacje techniczne systemu. 

PPooddssuummoowwaanniiee  wwłłaaśścciiwwoośśccii  ii  ffuunnkkccjjii  
EN12675 – Sterowniki ruchu – Wymagania odnośnie bezpieczeństwa Zgodny 
HD638 S1 – Drogowe systemy sygnalizacji Zgodny 
EN50293 Zgodny 
ENV13563 – Sprzęt dla celów sterowania ruchem – Detektory pojazdów Zgodny 
NEN3384 Zgodny 
VDE0832 Zgodny 
TR2210A Zgodny 
RWS Eisen Verkeersregelinstallaties 1997 Zgodny 
ASTRIN – Grensvlakdefinitie – Richtlijn voor toepassing van nieuwe 
lamptypen in verkeersregelinstallaties 

Zgodny 

EN12368 – Sprzęt dla celów sterowania ruchem – Sygnalizatory Zgodny 
 
Ilość grup sygnalizacyjnych 0 .. 64 
Ilość wyjść lamp 0 .. 192 
Ilość obwodów pomiaru prądu przy standardowych pomiarach (LCM) 0 .. 64 RRAG 

0 .. 128 NRAG 
Ilość pętli indukcyjnych 0 .. 256 
Ilość wejść 0 .. 256 
Ilość wyjść 0 .. 256 
 
Pomiar napięcia zasilania Standard 
Pomiar mocy każdej lampy Standard 
 
Ściemniacz Opcja 
Stabilizator napięcia zasilania lamp ze ściemniaczem  Opcja 
Dwa obwody żółtego migowego na grupę Standard 
Zewnętrzna lampka ostrzegawcza Standard 
Lampy oczekiwania dla pieszych Standard 
Sygnały dźwiękowe dla niewidomych Standard 
Migowe lampy ostrzegawcze przed skrzyżowaniem (pre – warning) Standard 
 
Diagnostyka przez komputer PC Standard 
Diagnostyka przez zintegrowany panel MMI Opcja 
Diagnostyka przez zintegrowany wyświetlacz dotykowy 12” TFT Opcja 
 
Selektywna detekcja VECOM Opcja 
Koordynacja z innymi sterownikami łączem szeregowym Opcja 
 
PSTN modem analogowy Opcja 
ISDN modem cyfrowy Opcja 
GSM modem Opcja 
GPRS modem Opcja 
WLAN Opcja 
MDSL Opcja 
 
GPS synchronizacja czasu Opcja 
DCF-77 synchronizacja czasu Opcja 
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NNaappiięęcciiee  zzaassiillaanniiaa  
Napięcie zasilania 230V AC -20%, +15% 

110V AC (opcja) 
Częstotliwość 50Hz +/-4% 

60Hz +/-4% (opcja) 
Pobór mocy bez lamp <100 VA 
Pobór mocy z lampami (wersja podstawowa) <3,6 kVA (16A) 
Pobór mocy z lampami (wersja rozszerzona) <7,2 kVA (32A) 
Pobór mocy z lampami 42V (wersja podstawowa) <600 VA (16A) 
Pobór mocy z lampami 42V (wersja rozszerzona) <1200 VA (32A) 
Zabezpieczenie przed przeciążeniem filtr napięcia zasilania, 

bezpieczniki, warystory 
Przerwa napięcia zasilania 
kontynuacja normalnej pracy 
automatyczny powrót do normalnej pracy po przerwie 

 
<60ms 
>=80ms 

W wersjach rozszerzonych stosowane są dwa zasilacze (MDU) 

WWaarruunnkkii  ppooggooddoowwee  
Zakres temperatury (na zewnątrz szafy) -40°C .. +55°C 
Zakres temperatury (wewnątrz szafy) -40°C .. +70°C 
Wilgotność względna 0% .. 95% 

RRoozzmmiiaarryy  ii  wwaaggaa  
Rozmiary i waga są określone dla kasety 19 to calowej. 
 
Waga kasety (1 MDU, 1 CPU, 7 LCM) 15,5 kg 
Wymiary kasety (wysokość x szerokość x głębokość) 40 x 50 x 30 cm 

WWyyjjśścciiaa  llaammpp  ((LLCCMM  223300VV))  
Bezpiecznik 6,3A szybki 
Maksymalny prąd na lampę 4A rms 
Maksymalny prąd na fazę (czerwone/żółte lub zielone/żółte) 8A rms 
Maksymalny prąd na kartę LCM 10A rms 
Minimalna suma oporów obciążeń 20 Ω 
Maksymalny udar prądu 12 A 
Maksymalna liczba połączonych równolegle sygnalizatorów z 
transformatorami na wyjście 

16 

Maksymalna długość kabli doprowadzających 300m 
600m migowe lampy 
ostrzegające (pre - warning) 

WWyyjjśścciiaa  llaammpp  ((LLCCMM  4422VV))  
Bezpiecznik 5,0A szybki 
Maksymalny prąd na lampę 4A rms 
Maksymalny prąd na fazę (czerwone/żółte lub zielone/żółte) 8A rms 
Maksymalny prąd na kartę LCM 10A rms 
Maksymalny udar prądu 12 A 
Maksymalna liczba wkładów LED na wyjście 6 
Maksymalna długość kabli doprowadzających 300m 
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WWyyjjśścciiaa  ((II//OO  11661166))  
Styk normalnie otwarty 
Zakres napięcia 0,01 .. 75V 
Zakres prądu 0,10 .. 100mA 
Izolacja galwaniczna do logiki >3750V AC 
Impedancja w stanie załączonym <35Ω 

WWeejjśścciiaa  ((II//OO  11661166))  
Napięcie znamionowe 24V DC 
Napięcie maksymalne 50V DC 
Izolacja galwaniczna do logiki >2kV AC 
Prąd zwarciowy <13,5mA 
Wejście aktywne R < 250 Ω 
Wejście nieaktywne R > 100 k Ω 

DDeetteekkccjjaa  iinndduukkccyyjjnnaa  ((EEDD331166))  
Zakres częstotliwości 17Hz – 122kHz 
Tryb pracy Tryb wysokiej częstotliwości (FH) lub niskiej (FL). Tryb 

może być wybrany dla każdego detektora poprzez 
założenie zworki. Domyślnym trybem jest FH.  
FH = 29 - 1200µH 
FL = 25 - 600µH 

Amplituda sygnału 5V międzyszczytowa (pętla o indukcyjności 100µH) 
Izolacja 3kV AC rms (pomiędzy wspólną ziemią wszystkich pętli 

a wyjściami) 
Zakres indukcyjności pętli 29 – 1200µH 
Czułość 0,00125%dL/L – 20%dL/L 

MMMMII  88  xx  4400  
Wyświetlacz LCD 240 x 64 pikseli, graficzny z podświetlaniem i regulacją 

kąta wyświetlania 
Ilość klawiszy menu 8 
Ilość klawiszy funkcyjnych 6 
Ilość diod 6 

WWyyśśwwiieettllaacczz  ddoottyykkoowwyy  1122””  TTFFTT  
Rozmiar 12” 
Rozdzielczość 800 x 600 
Typ rezystancyjny ekran dotykowy 
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66  JJaakkoośśćć  ii  nniieezzaawwooddnnoośśćć  

OO  ttyymm  rroozzddzziiaallee  
Rozdział opisuje aspekty związane z jakością i niezawodnością sterownika, wzięte pod uwagę w 
czasie jego projektowania. 

IISSOO  
Peek posiada certyfikat ISO 9001:2000. 

CChhaarraakktteerryyssttyykkaa  EECC--22  
Głównym założeniem przyjętym przy projektowaniu EC-2 jest wysoka jakość. EC-2 jest zgodny 
ze wszystkimi dostępnymi normami. Daje się łatwo rozbudowywać o różne opcjonalne 
urządzenia i funkcje. Wysoka jakość jest efektem pięciu najważniejszych cech EC-2: 
 
Bezpieczeństwo Najważniejszą cechą EC-2 jest bezpieczeństwo uczestników ruchu. W celu 

osiągnięcia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa EC-2 został 
zaprojektowany tak, by spełniać najbardziej wymagające normy. 
Koncepcja bezpieczeństwa opiera się na dwuprocesorowym rdzeniu 
sterownika i zapewnieniu bezpieczeństwa w razie awarii 

Niezawodność EC-2 został zaprojektowany tak, by ograniczyć liczbę ingerencji serwisu do 
jednego wezwania na dwa lata 

Funkcjonalność EC-2 oferuje szeroki zakres funkcjonalności poprzez swoją modułową 
budowę zarówno na płaszczyźnie sprzętowej jak i programowej 

Łatwość obsługi EC-2 jest łatwy w instalacji i utrzymaniu. Łatwość obsługi była jedną z 
wytycznych w czasie projektowania sterownika. EC-2 posiada wbudowany 
automatyczny test na bieżąco monitorujący pracę urządzenia. Poprzez 
rozbudowany interfejs użytkownika serwisant lub inżynier ruchu ma 
bezpośredni dostęp do wszystkich informacji dostępnych w sterowniku 

Łączność EC-2 posiada obszerne możliwości komunikacyjne, które pozwalają mu 
pełnić rolę inteligentnego węzła sieci. EC-2 nie tylko potrafi zbierać dane o 
ruchu, ale także, po podłączeniu odpowiednich czujników, o warunkach 
pogodowych czy zanieczyszczeniu powietrza. 

TTrrwwaałłoośśćć  
EC-2 został zaprojektowany dla zapewnienia minimum 15 lat żywotności, przy odpowiedniej 
obsłudze. 

OOzznnaacczzeenniiee  CCEE  
W sterowniku EC-2 oznaczenie CE stosuje się na trzech poziomach: 
Instalacja Oznaczenie CE sygnalizacji zbudowanej na bazie EC-2 jest przyznawane w 

oparciu o TCF (Technical Construction File) 
Konfiguracja Różne, typowe konfiguracje EC-2 zostały poddane testom na zgodność z 

odpowiednimi standardami 
Moduły Moduły są: 

• przetestowane jako indywidualne elementy wraz z ich 
dokumentacją techniczną 

• przetestowane jako część typowej konfiguracji EC-2 

TTeecchhnnoollooggiiaa  
Drukowane karty produkowane przez Peek podlegają następującym wymaganiom 
produkcyjnym: 
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• użycie elementów elektronicznych klasy przemysłowej (-40 °C .. +85 °C) 
• lutowanie bez użycia ołowiu 
• badanie możliwości granicznych układów i/lub testy w symulowanych warunkach 

rzeczywistych 
• karty są testowane przed opuszczeniem fabryki 

 
Wszystkie pozostałe elementy sterownika EC-2 nie wyprodukowane bezpośrednio przez Peek 
(COTS – Commercial Off The Shelf) są dokładnie wybierane i testowane. Każdy taki element 
powinien spełniać te same wymagania, co komponenty produkowane przez Peek. 

OOpprrooggrraammoowwaanniiee  
Oprogramowanie sterownika EC-2 jest stworzone zgodnie z procedurą wprowadzoną przez 
Peek, co oznacza: 
 

• wymagające wytyczne pisania kodu 
• formalne zatwierdzanie specyfikacji, projektów, zaimplementowanego kodu i efektów 

testowania 
• system zarządzania wersjami oprogramowania 
• formalna procedura wprowadzania nowego oprogramowania 

CCeerrttyyffiikkaattyy  
Wiele różnych uprawnionych urzędów i organizacji testowało zgodność EC-2 z dyrektywami 
europejskimi i regulacjami różnych krajów. Certyfikaty i wyniki testów są dostępne na żądanie. 

KKoosszztt  uuttrrzzyymmaanniiaa  
Koszt utrzymania sterownika ruchu zależy od czynników takich jak: 
 

• jak często występuje konieczność dojazdu w miejsce instalacji w celu serwisowania 
sprzętu? 

• jak często system ulega awariom? 
• jaki jest czas potrzebny do naprawy sprzętu w razie awarii? 
• jaka wiedza i narzędzia są niezbędne do prowadzenia obsługi i napraw sterownika? 

 
Bazując na powyższych czynnikach zdefiniowano wymagania odnośnie obsługi EC-2: 

 
• sterownik nie powinien wymagać sprawdzania częściej niż raz na rok. W czasie tego 

sprawdzania nie powinna występować potrzeba wymiany jakichkolwiek elementów czy 
wprowadzania ustawień. Poszczególne komponenty powinny być zaprojektowane tak, 
by pracowały poprawnie przez cały czas określony jako żywotność systemu. Jeśli nie 
jest to możliwe (np. w przypadku baterii) żywotność takiego komponentu nie może być 
krótsza niż 5 lat. 

• w przypadku awarii powinno być łatwo zidentyfikować uszkodzony element i wymienić 
go. Nie powinno to wymagać specjalistycznych umiejętności ani specjalistycznych 
narzędzi. Sterownik powinien posiadać zaawansowany system automatycznej 
diagnostyki taki, że jeśli nie zostały zgłoszone żadne błędy, można twierdzić z bardzo 
wysokim prawdopodobieństwem, że sterownik pracuje w 100% poprawnie. 

• czas pomiędzy awariami sterownika zainstalowanego w terenie nie powinien być krótszy 
niż 2 lata (MTBF – Main Time Between Failure) 

• czas naprawy uszkodzonego sterownika nie powinien być dłuższy niż 30 minut (MTTR – 
Main Time To Repair) 

OObbssłłuuggaa  
Obsługa sterownika w terenie została ograniczona do wymiany uszkodzonych modułów lub 
wymiany łatwo dostępnych bezpieczników. Wszystkie moduły zostały zaprojektowane tak, by 
zapewnić ich łatwe usunięcie i wymianę. Nie są wymagane żadne specjalistyczne narzędzia. 
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ZZwwaarrttoośśćć  ssyysstteemmuu  
Podczas produkcji i konfiguracji sterownika EC-2 przechodzi on przez serię procedur testowych 
w celu upewnienia się, że pracuje zgodnie ze specyfikacjami oraz w celu zweryfikowania 
funkcjonalności związanej z bezpieczeństwem. 
Po zainstalowaniu w terenie, zwartość systemu może być naruszona w efekcie błędów ludzkich 
w trakcie obsługi. Dwie sytuacje są określone dla celów naprawy/rozbudowy sterownika EC-2: 
 

1. Wprowadzona zmiana nie ma wpływu na integralność systemu i tym samym nie jest 
wymagane przeprowadzanie częściowej lub całkowitej procedury testowania 

2. Wprowadzona zmiana może mieć wpływ na integralność systemu i tym samym powinna 
być przeprowadzona częściowa lub całkowita procedura testowania 

 
Nie jest więc dziwnym, że organizacje serwisujące wolą, aby większość zmian dokonywanych w 
czasie napraw przypadało na kategorie pierwszą, ponieważ przeprowadzanie procedur 
testowania wymaga czasu i specjalistycznych umiejętności, co podnosi koszt utrzymania. 
Poniżej znajduje się opis, w jaki sposób zrealizowanie tego wymagania wpłynęło na 
projektowanie EC-2: 
 

• wszystkie karty, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo/integralność systemu nie 
posiadają zworek (ani żadnych innych sprzętowych ustawień). Jest to podyktowane 
faktem, iż w czasie wymiany karty np. w celach naprawy, ustawienia zworek mogłyby 
nie zostać poprawnie skopiowane z wyjętej karty 

• zmiana oprogramowania w procesorze sterującym wymaga przynajmniej sprawdzenia 
funkcjonalności sterownika 

• zmiana oprogramowania w procesorze nadzorującym wymaga przeprowadzenia 
pełnego sprawdzenia bezpieczeństwa 

• niektóre kraje/klienci nie życzą sobie instalowania konektorów pomiędzy kartami 
wykonawczymi a okablowaniem w terenie, ponieważ wtyki w konektorach mogłyby 
zostać przypadkowo zamienione. W przypadkach, w których dopuszczone jest używanie 
konektorów należy zwracać szczególną uwagę, by wtyki nie zostały przypadkowo 
zamienione 

AAwwaarryyjjnnoośśćć  ((MMTTBBFF  ––  MMaaiinn  TTiimmee  BBeettwweeeenn  FFaaiilluurree))  
Obliczony czas pomiędzy awariami (MTBF) typowej konfiguracji sterownika EC-2 (do 16 grup 
sygnalizacyjnych) wynosi 20.000 godzin ciągłej pracy. Czasy MTBF dla poszczególnych 
komponentów sterownika mogą zostać przedstawione na żądanie. Peek może dostarczyć także 
kalkulację MTBF dla konkretnej konfiguracji EC-2. 
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77  WWssppaarrcciiee  tteecchhnniicczznnee  

OO  ttyymm  rroozzddzziiaallee  
Rozdział opisuje, w jaki sposób Peek pomaga instalować i używać sterownika EC-2. 

DDoossttęęppnnaa  ppoommoocc  
Wsparcie techniczne jest ważną częścią oferowanego produktu. Peek dostarcza pomoc w 
zakresie planowania, projektowania, implementacji i użytkowania rozwiązań dla ruchu 
drogowego. 
Pomoc w zakresie implementacji produktów zawiera: wizje lokalne, inżynierię ruchu, instalację i 
testy, pomoc w uzyskaniu aprobaty lokalnych organizacji, odbiorze, przygotowanie 
dokumentacji i zarządzanie projektem. Dodatkowo mogą być zaproponowane usługi takie jak: 
wsparcie techniczne w terenie, serwis, prezentacje produktu oraz błyskawiczna pomoc 
techniczna w przypadku awarii. 
Peek oferuje także wszechstronne szkolenia i materiały szkoleniowe. 

DDookkuummeennttaaccjjaa  tteecchhnniicczznnaa  
Tradycyjna dokumentacja techniczna sterownika ruchu jest zbiorem wydrukowanych rysunków 
technicznych, nierzadko trudnych do przechowywania w szafie sterownika. Peek oferuje 
utrzymywanie i przechowywanie dokumentacji na zabezpieczonym serwerze sieciowym. 
Dokumentacja jest dostępna wszędzie tam, gdzie istnieje połączenie z internetem i przeglądarka 
internetowa. Z czasem będzie to coraz bardziej powszechne na każdym skrzyżowaniu. 

WWbbuuddoowwaannaa  ddookkuummeennttaaccjjaa  
Pewna część pamięci sterownika EC-2 może być przeznaczona na przechowywanie 
dokumentacji czy innych danych związanych z konkretnym skrzyżowaniem. Poza tym 
konfiguracja sterownika może być w łatwy sposób odczytana ze sterownika, minimalizując ilość 
wydruków w szafie. 

SSzzkkoolleenniiaa  
Możliwe są następujące szkolenia na temat sterownika EC-2: 
 

• wprowadzenie 
• instalacja 
• obsługa 
• programowanie 

 
oraz szkolenia poboczne: 
 

• UTOPIA-SPOT 
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88  DDooddaatteekk  AA  ––  HHDD663388  SS11  
Dodatek ten opisuje zgodność sterownika EC-2 z tzw. „dokumentem harmonizacyjnym” HD638 
S1 „Drogowe systemy sygnalizacji”. 
„Dla sprostania wymaganiom prawnym oraz innym regulacjom a także specyficznym 
wymaganiom krajów CENELEC, niektóre określone w normie HD638 S1 parametry zawierają 
zakres zdefiniowany przez zbiór dyskretnych klas.” 
Produkt EC-2 został zaprojektowany, by spełniać najbardziej surowe wymagania. Specyficzne 
konfiguracje EC-2 są zgodne z wyborem klas tego kraju, w którym są używane. Poniżej 
zamieszczony jest przegląd wszystkich klas zdefiniowanych w normie, włączając wybór klas dla: 
Wielkiej Brytanii (UK), Holandii (NL), Niemiec (D) i Belgii (B). 
Zgodność EC-2 z normą HD638 S1 w odniesieniu do poszczególnych klas jest oznaczona przez: 
 

• Z – zgodny 
• O – zgodny, jeśli została zainstalowana/skonfigurowana odpowiednia opcja 
• C – częściowo zgodny, rozbieżność dla jednej lub większej ilości klas 

 
Klasa UK NL D B EC-2 Uwagi 
Zakres napięcia 
pracy 

A1 A1 A1 A1 Z Maksymalne napięcie pracy 230V 
+10% 

Wyłączenie z 
powodu zbyt 
niskiego napięcia 
zasilania (Voff) 

B0 B0 B1 B0 Z Poziom napięcia, przy którym 
następuje wyłączenie jest 
konfigurowany programowo. 

Wyłączenie z 
powodu zbyt 
niskiego napięcia 
wyjściowego 
(Vaux) 

C0 C1 C0 C1 O Funkcja do przełączania w tryb 
‘żółte migowe’ w przypadku, gdy 
napięcie spadnie poniżej 
ustalonego progu. Opcja 
programowa. 

Przepięcia D0 D0 D0 D1 O Urządzenia zabezpieczające są 
opcjonalne. 

Spadek napięcia E2 E3 E3 E3 Z Reakcja EC-2 jest konfigurowalna 
programowo. Typowo do zasilania 
logiki używany jest zasilacz z 
rezerwą energii na czas >= 70ms. 

Częstotliwość 
napięcia zasilania 

F2 F1 F1 F2 C EC-2 jest zaprojektowany dla 
zmian częstotliwości w zakresie +/- 
4% 

Kryterium – prąd 
upływu  
Drogowe Systemy 
Sygnalizacji 

T2 T2 T1 T2 O Bezpieczniki różnicowo prądowe są 
opcjonalne 

Kryterium – prąd 
upływu 
Sprzęt do 
wyposażenia 
obsługi 

U1 U1 U0 U1 O Opcjonalne 

Uziemienie L1 L1 L2 L2 Z  
Akceptowane 
metody uziemienia 

M1 M3 M2 M2 O Opcjonalne 

Obudowa V4 V2 V1 V2 O Opcjonalne 
Drzwi szafy 
sterownika 

J2 J1 J1 J1 O Opcjonalne 

Wyjścia lamp K1 K2 K2 K1 C Maksymalne obciążenie na lampę 
= 4A. 

Wymagania dla AG5 AG1 AG4 AG1 Z Czas odpowiedzi określany przez 



EuroController EC-2®   

9586 132 50170 42

stanów grup 
sygnalizacyjnych 

AG2 
AG3 
AG5 

oprogramowanie. EC-2 jest zgodny 
z klasą AG1 jak określono w 
normie NEN3384. 

Wymagania dla 
stanów grup 
sygnalizacyjnych 

X1 X1 X1 X1 Z  

Lokalizacja 
Elementów 
Monitoringu 
sygnałów 

N0 N2 N1 N2 Z Różne warianty kart LCM do 
pomiaru prądu w przewodzie 
fazowym bądź powrotnym. 

Lokalizacja 
Elementów 
Monitoringu dla 
wykrywania 
wyświetlania 
niewłaściwych 
sygnałów 

P0 P1 P1 P1 O Element monitorujący jest 
połączony równolegle z wyjściem. 
Niepoprawne pomiary są 
eliminowane poprzez zastosowanie 
podwójnych elementów 
monitorujących dla wyjść zielonych 
lamp. 
W celu wykrycia przerwy w kablu 
pomiędzy sterownikiem a zielonymi 
lampami wymagane są dodatkowe 
karty. 

Wymagania 
odnośnie 
intensywności 
sygnałów dla 
bezpieczeństwa 

AF5 AF1 AF1 AF1 C Patrz progi dla pomiarów napięcia. 

Błąd pętli 
Test impedancyjny 

AA1 AA0 AA0 AA0 Z  

Izolacja części 
będących pod 
napięciem od ziemi 

R1 R2 R2 R2 Z  

RCD Bezpiecznik 
różnicowo – 
prądowy dla całego 
systemu 

S2 S2 S2 S2 Z  

RCD Bezpiecznik 
różnicowo – 
prądowy dla gniazd 
dla obsługi 

S2 S2 S2 S2 Z  

Procedury 
testowania przy 
obsłudze 

Y1 Y1 Y2 Y1 Z Szczegóły na temat procedur 
testowania sterownika w czasie 
obsługi znajdują się w Podręczniku 
Obsługi EC-2. 

Suche gorąco AB3 AB2 AB2 AB2 Z Uwaga* 
Zimno AE2 AE3 AE3 AE3 Z Uwaga* 
Wilgotne gorąco, 
cyklicznie 

AK2 AK2 AK1 AK1 Z Uwaga* 

Promieniowanie 
słoneczne 

AH0   AH0 Z Uwaga* 

Losowe wibracje AJ2 AJ2 AJ1 AJ1 Z Uwaga* 
* - test został przeprowadzony dla typowej konfiguracji EC-2, przy założeniu, że jest ona 
reprezentacyjna dla innych konfiguracji. 
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99  DDooddaatteekk  BB  ––  EENN1122667755  
Dodatek ten opisuje zgodność sterownika EC-2 z Europejską Normą EN12675 Sterowniki ruchu 
– Wymagania odnośnie bezpieczeństwa. 
„Celem tej Normy Europejskiej jest wyszczególnienie wymagań odnośnie bezpieczeństwa 
urządzeń używanych do sterowania sygnalizacją świetlną. Odnosi się ona do sterowania 
sygnałami dla ruchu drogowego i wszystkich innych powiązanych form ruchu podlegającego 
sygnalizacji. Szczególny nacisk jest kładziony na ochronę ludzi i obiektów przed 
niebezpieczeństwami wynikającymi z nadawania konfliktowych sygnałów dla ruchu drogowego.” 
Dla sprostania wymaganiom prawnym oraz innym regulacjom a także specyficznym 
wymaganiom wielu krajów, niektóre określone w normie parametry zawierają zakres 
zdefiniowany przez zbiór dyskretnych klas. Produkt EC-2 został zaprojektowany, by spełniać 
najbardziej surowe wymagania. Specyficzne konfiguracje EC-2 są zgodne z wyborem klas tego 
kraju, w którym są używane. Poniżej zamieszczony jest przegląd wszystkich klas zdefiniowanych 
w normie, włączając wybór klas dla: Wielkiej Brytanii (UK), Holandii (NL), Niemiec (D) i Belgii 
(B). 
 
Błąd UK NL D B 
Konflikt zielone – zielone AA1 AA1  AA1 
Konflikt zielone – żółte AB0 AB1  AB1 
Konflikt żółte – żółte AC0 AC1  AC1 
Konflikt zielone – czerwono-żółte AD0   AD1 
Konflikt zielone – zielono-żółte AE0   AE1 
Nieobecność jakiegokolwiek konfliktowego czerwonego AF0   AF0 
Nieobecność konfliktowego czerwonego na wybranych 
sygnalizatorach 

AG0   AG1 

Nieobecność ostatniego konfliktowego czerwonego AH0   AH1 
Nieobecne czerwone/nieobecne czerwone AJ0 AJ1  AJ0 
Narodowe regulacje odnośnie sygnalizacji (naruszenie) BA0 BA1  BA1 
Żółte migowe w trybie oczekiwania BB0 BB1  BB1 
Żółte migowe w trybie awaryjnym BC0 BC1  BC1 
Częstotliwość i czas trwania sygnałów migowych w trybie 
oczekiwania 

BD0 BD1  BD0 

Częstotliwość i czas trwania sygnałów migowych w trybie 
awaryjnym 

BE0 BE1  BE0 

Nieobecność czerwonego w określonej grupie CA0 CA1  CA1 
Nieobecność ostatniego czerwonego CB0   CB1 
Nieobecność kilku czerwonych CC0   CC1 
Nieobecność określonych czerwonych CD0   CD1 
Nieobecne grupy, sygnały żółte lub zielone CE0   CE1 
Sprawdzanie zgodności DA0   DA1 
Przechowywanie wartości czasów FA1   FA1 
Częstotliwość podstawy czasu FB0   FB1 
Minimalne wartości ustawień czasu FC1   FC1 
Maksymalne wartości ustawień czasu FD0   FD1 
Trwanie czasów FE0 FE1  FE1 
Narodowe regulacje odnośnie sygnalizacji (naruszenie) GA0   GA1 
Określone przesunięcia grupy zielonej do grupy zielonej GB0   GB0 
Określone przesunięcia sekwencji startowej grup GC0   GC1 
Błędy wejść zewnętrznych HA1   HA1 
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1100  DDooddaatteekk  CC  ––  nnuummeerryy  kkaattaallooggoowwee  EECC--22  
Dodatek ten zawiera przegląd ogólny przegląd elementów sterownika EC-2. Nie uwzględnia 
elementów używanych w specyficznych konfiguracjach EC-2 (w różnych krajach, dla różnych 
klientów). 

EElleemmeennttyy  ppooddssttaawwoowwee  
Numer zamówienia  Opis 
9586 132 01100 EC-2 BASIC ASSY/A 
9586 132 06100 EC-2 BASIC ASSY/B 
9586 132 07100 EC-2 BASIC ASSY/C 
9586 132 08100 EC-2 EXTENSION ASSY/A 
9586 132 09100 EC-2 EXTENSION BP ASSY 

EElleemmeennttyy  ooppccjjoonnaallnnee  
Numer zamówienia  Opis 
9586 132 03100 EC-2 DIM UNIT 230V 3kVA 
9586 132 04100 EC-2 DIM UNIT 42V 600VA 
9586 132 05100 EC-2 DIM UNIT 42V 1200VA 
3522 704 24320 BACKPLANE EURODETECTOR 16 3U 
3522 704 24340 LOOP TERM & PROT UNIT 8A 
3522 704 24370 PAR-IO 1616 
3522 704 24380 EC-2 LCM 230V/R1 
3522 704 24390 EC-2 LCM 42V/R1 
3522 704 24400 EC-2 LCM 230V/P1 
3522 704 24410 EC-2 LCM 42V/P1 
3522 704 24470 EC-2 CPU I/O BP 
3522 704 72150 EC-2 MMI 8x40 
3522 704 72250 EC-2 MAINS DISTRIBUTION UNIT 6U 
3522 704 72260 ED316/A 
3522 759 00780 FLASH DISK 16-MB/3V/ENH TEMP 
3522 759 92720 MINI-PS-100-240AC/24DC/4 
3522 759 93070 SUB RACK 3U/84HP 
3522 759 93080 EC2 SUB RACK 6U/84HP 
3522 759 93090 EC2 SUB DIVIDED RACK 6U/84HP 
3522 759 93110 CARD GUIDE 160MM 
3522 759 93120 DIN RAIL ADD ON 8HP 
 
Szczegółowe informacje na temat każdego elementu można znaleźć w kartach katalogowych. 
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1111  SSłłoowwnniicczzeekk..  
 

12NC Numerical Code (Unique identification code consisting of 12 digits) 

BIR Board Identification Register 

CDF Cable Distribution Frame 

CP Control Panel 

CPU-A Controller processor 

CPU-B Supervisor processor 

CPU-C Additional processor(board) for special functions 

DCF Time signal transmitted by radio 

DSL Digital Subscriber Line 

DSRC Dedicated Short Range Communication 

EBP Extension Back panel 

EC2 EuroController EC-2®  

ED316 EuroDetector 316 

GPS Global Positioning System 

GPRS General Packet Radio Service 

GSM Global System for Mobile communication 

I/O Input / Output 

IP Internet Protocol 

ISDN Integrated Services Digital Network 

KAR Korte Afstand Radio (see DSRC). 

KWC Kwaliteitscentrale / Dynamic Quality Manager 

LAN Local Area Network 

LCD Liquid Crystal Display 

LCM Lamp Control and Monitor Unit 

LED Light Emitting Diode 

LOC Lamp Output Current 

LOT Lamp Output Test pattern 

LOV Lamp Output Voltage 

MDSL Multi-rate Digital Subscriber Line 

MDU Mains Distribution Unit 

MIMIC Mode Special operational mode of the EC-2 Controller in which the lamp output and 
monitoring is disabled 

MMI Man Machine Interface 

MOPS Additional processor board running TRENDS software 

MTBF Mean Time Between Failure 

MTTR Mean Time To Repair 
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NOT-AUS Lamps off due to an emergency 

NRAG Neutral Red Amber Green 

OTU Outstation Telemetry Unit 

PBP Primary Back panel 

PC Personal Computer 

PCU Processor Core Unit  

PDA Personal Digital Assistant 

Peek Peek Traffic Sp. z o.o. 

PS24 Power Supply 24Vdc 

PSTN Public Switched Telephone Network 

PTC-1 UK version of EC-2® 

RAG type Red Amber Green sequence definition 

RCM Return Current Measuring Unit 

RRAG Red Red Amber Green 

Serial-A Communication interface between CPU-A and LCM board 

Serial-B Communication interface between CPU-B and LCM board 

SIR Serial Identification Register 

SRAM Static Random Access Memory 

SWICO Software Input Command 

TCP Transmission Control Protocol 

TOC Table Of Contents 

TRENDS TRaffic Engineering Development System 

TRELAN TRaffic Engineering LANguage 

UMTS Universal Mobile Telecommunications System 

USB Universal Serial Bus 

UPS Uninterruptible Power Supply 

VCM VECOM Communication Module 

VCU VECOM Communication Unit 

WAN Wide Area Network 

WLAN Wireless LAN 

 


