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Апстракт – Кроз овај мастер рад обрадили смо проблематику којом се реализује софтверска и хардверска подршка 

система за управљање брзином кретања возила у саобраћају. Приказали смо једно од могућих решења за реализацију 

система за мерење брзине и информисање возача о његовој брзини кретања. 

Кључне речи – Интеилигентни транспортни системи, променљива саобраћајна сигнализацујабез, безденост саобраћаја, 

мерење брзине 

1 УВОД  

Саобраћај је активност везана за свакодневни живот и производњу, чији је задатак да превози људе и робу с 
једног на друго место. Због гужви у саобраћају, у развијенијим деловима света возачи и путници у возилима 
проведу неколико милијарди сати и потроше десетине милијарди долара годишње. За гужве у саобраћају решења 
се, углавном, проналазе кроз пројекте засноване на употреби рачунарских система и симулацијама различитих 
саобраћајних случајева, односно у обједињавању информатичких и саобраћајних инфраструктура. 

Применом савремених информационих технологија подстиче се успостављање нове инфраструктуре коју 
чине мреже путева, пруга, аеродрома, станица и лука повезаних системима заснованим на интернету. На 
ефикасност и квалитет битно утичу интелигентни системи који побољшавају мобилност и безбедност учесника у 
саобраћају, јер обезбеђују проактивно одржавање и бржу и квалитетнију дијагностику. Поменута напредна 
решења, иначе, повећавају продуктивност пословања предузећа, скраћују време путовања и смањују загађење 
животне средине. 

Примери имплементације интелигентних транспортних система су интеграција система контроле саобраћаја 
(управљање токовима саобраћаја, управљање семафорима, променљиве саобраћајне поруке, контролу приступа 
аутопуту, проверу брзине кретања, управљање паркирањем итд.), управљање јавним превозом (усмеравање 
саобраћаја, управљање инцидентима, идентификација прекршилаца, одржавање транспортне инфраструктуре) и 
информације за путнике (достављање информација). 

У овом мастер раду посебан акценат биће на управљању брзином у саобраћају, као једном од најутицајнијих 
парамаетара безбедности саобраћаја. 

Ако говоримо о већим брзинама возила данас, морамо увидети негативан утицај истих како на безбедност 
саобраћаја (посебно пешака, бициклиста, деце, старијих особа, и људи који живе поред пута), тако и на животну 
средину (посебно се мисли на буку и емисију издувних гасова). Међутим велике брзине које савремена возила 
могу да остваре, доприносе повећању мобилности и смањењу времена путовања, и на тај начин доприносе бржем 
економском развоју друштва. На основу свега изложеног, увиђа се да је потребан приступ који укључује 
инжењерско размишљање, образовање, и принуду, како би саобраћај био безбедан, а да му се притом не смањи 
ефикасност, и не угрози ниво услуге. 

Управљање брзинама је од вишеструког значаја и оно треба пре свега да обезбеди ефикасне и економичне 
услове одвијања савременог саобраћаја (односно већи проток, мање време путовања, потрошњу горива, 
аерозагађење, буку...), као и повећање безбедности саобраћаја (смањење броја конфликата, саобраћајних незгода, 
последица незгода). 

2 ИНТЕЛИГЕНТНИ ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ 

Интелигентни транспортни системи (ИТС) настоје да се уведу у већину развијених земаља како би се лакше 
одвијао саобраћај и како би се повећала безбедност у саобраћају. Већина развијених земаља увелико је уходана 
са коришћењем ових система, то је нова технологија и она се примењује у разним гранама и аспектима како би се 
унапредили и убрзали разни сложени процеси. 

Појам интелигентни транспортни системи појавио се осамдесетих година прошлог века када је група 
професионалаца из области транспорта препознала огроман утицај надолазеће револуције у области 
информационо-комуникационих технологија. У почетку се интелигентни транспорти системи (ИТС) односио на 
интелигентне системе на аутопутевима. Када се неком систему додели атрибут „интелигентни“ сматра се да 
систем има способност адекватног деловања у променљивим ситуацијама и условима. Сигурност и квалитет 
саобраћаја главни су разлог увођења ове технологије. 
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Ителигентни транспортни системи су развијени као последица све већег схватања комплексности одвијања 
саобраћаја. 

Најважније предности интелигентних транспортних система су: 

 Смањење загушења у саобраћају 

 Повећању безбедности 

 Повећању продуктивности, сигурности и протока саобраћаја 

 Повећање задовољства корисника 

 Еколошке предности (заштита животне средине) 

Овај транспортни систем би требао бити функционалан на целом простору, почев од мањих географских 
целина па до читавих држава и континената. Гледајући у целини транспортни систем се заснива на апликацијама 
и технологији која користи бежичне комуникације како би дошло до међусобног повезивања возила. 

Интелигентни транспортни системи се у саобраћају најчешће примењују: 

 Систем управљања саобраћајем 

 Систем управљања јавним транспортом 

 Систем управљања робним транспортом 

 Систем управљања и надзора догађаја на путевима и помоћи на путевима 

 Систем управљња безбедношћу саобраћаја и система надзора кршења прописа 

 Информациони систем за путнике 

 Систем електронске наплате путарине 

 Возилима у оквиру напредних технологија 

2.1 Променљива саобраћајна сигнализација као део ИТС 

Променљива саобраћајна сигнализација представља уређаје за приказивање једне или више важних 

информација возачима, које се могу временом променити или укључити односно искључити.Такве ситуације, 

које нису сталне природе односно појављују се током дана, седмице или годишњег доба, могуће је приказати 

промјенљивим саобраћајним знаковима. 

Променљиву саобраћајну сигнализацију представља скуп производа базираних на ЛЕД технологији који 

омогућавају приказ променљиве информације учесницима у саобраћају о стању на саобраћајницама, 

ограничењима којих морају да се придржавају, као и остале сервисне информације. Као такви, део су Система 

за интелигентно управљање саобраћајем – ИТС. Уређаји се израђују према европском стандарду ЕН12966 који 

стриктно дефинише изглед и физичке параметере оваквих уређаја, како не би долазило до конфузије и 

нежељених ефеката на учеснике у саобраћају. Самим тим, уређаји који спадају у корпус промељиве саобраћајне 

сигнализације су високо квалитетни, робусни, отпорни на механичка оштећења, климатске промене и загађења. 

Такође, одликује их и одлична видљивост при свим временским приликама. Међу најзаступљениим уређајима у 

променљивој саобраћајној сигнализацији су уређаји за контролу кретања возила у саобраћајним тракама (ЛЦС), 

уређаји ограничења брзине (ВСЛС), променљиви саобраћајни знакови (ВМС), динамички портални 

информациони уређаји (ДРИП) и тд. 

3 ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК И ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ 

Поред бројних готових решења за пројектовање оваког типа уређаја, изабрано је решење које може да пружи 

повољности, као што су сигурност, прецизност и једноставност реализације. Зато треба нагласити да овај 

пројекат треба да омогући увођење у неки нови ток размишљања који ће подстаћи иновације овог уређаја како у 

смислу пројектовања тако и у смислу реализације. На слици 4.1 и приказан је блок шема уређаја који треба да 

реализујемо. 

Реализоваће се систем који ће да детектује возило, измери његову брзину, прикаже брзину истог тог возила 

и да прикаже одговарајућу поруку у зависности од ограничења. У колико је брзина кретања мања од дозвољене 

приказиваће брзину кретања возила, а уколико је већа приказаће брзину кретања возила и поруку “УСПОРИ!“. 

Идеја нам је да уз помоћ ардуина ,сензора за мерење брзине кретанја возила реализујемо систем који ће да 

исапуни горе наведене услове. 



 
Слика 4.1 Блок шема идејног решња 

4 ПРИКАЗ ПРОЈЕКТА УРЕЂАЈА 

Као једно од могућих решења, за развоју система за праћење кретања возола и информисање возача, намеће 

се Arduino опрема која је релативно јефтина и која се лако може наћи на тржишту. 
Идејно решење система за за праћење кретања возола и информисање возача састојало би се из Arduino 

компонети где би нам основа за реализацију управљања овим системом био управљачки модул Arduino Uno. На 
слици 5.1 приказана је веза свих компоненти потребних за реализацију пројекта. 

Са слике 5.1 видимо неопходне елементе за могућу реализацију пројекта. Замисао је да на 

микроконтролерску плочу Arduino Uno прикључимо LCD модул. Након тога треба да додамо сензор брзине 

HB100 који користимо за мерење брзине кретања возила. 

 

Слика 5.1 Идејно решење система 

Мерње брзине представља један од највећих  проблема приликом реализације овог пројекта. Сензор HB100 је 
пре свега намењен за детекцију покрета. Проблем је у томе што овај сензор на излазу даје јако слаб сигнал и пун 
шумова. Да би овај сензор могао да мери брзину потрено је испројектовати одговарајући појачавач сигнала како 
би овај сигнал био употребљив. На слици 5.2 приказана је шема појачавача сигнала и повезивање сензора HB100 
са Arduinom. 



 

Слика 5.2 Електрична шема повезивања 

Ово појачавачко коло нам омогућава да добијемо појачан, чист (без буке-шума), употребљив и правугаони 
сигнал. На овај начин смо омогућили да на нађемо фреквенсијску разлику између послатог и примљеног сигнала 
који заправо представља брзину кретанја возила у нашем случају. IF пин сензора брзине се преко појачавачког 
кола повезује са дигиталним пином Ардуина, a Vcc I GND се за исте те улазе на Arduinu. На слици 5.3 приказана 
је блок шема повезивања Доплер радара HB100. 

 

Слика 5.3 Блок шема повезивања Доплер радара HB100 

Излаз блока за обраду сигнала микроталасног сензора је квадратни талас. У овом случају Arduino Уно је 

микроконтролер који се користи за обраду излазазног сигнала из Доплеровог радара. Ово је основно коло 

уградњe HB100 Доплер радара на Arduino микроконтролер. Када се Arduino укључи Доплер радар се активира и 

преноси фреквенцију континуирано. Рефлектована фреквенција (Доплерова фреквенција) се уноси у Arduino и на 

основу ње добијамо брзину кретања возила. 

Доплерова фреквенција је дата једначином: 

2 cosr
d

F
F V

c
       (1) 

Где је, 

 V- брзина кретања пријемника, 

 Fd-Доплерова фреквенција, 

 Fr- емитована фреквенција, 

 c- брзина свстлости, 

 α- угао између смера померања циља и осовине модула 

Пошто се у нашем случају мета директно креће према радару Доплерова фреквенција се може израчунати на 

следећи начин: 

19.49*dF V .      (2) 



Из предходне једначине се може израчунати брзина кретања објекта (у нашем случају возила): 

0.051* dV F (брзина је дата у km/h).      (3) 

За приказ порука и брзине кретања возила користимо OLED LCD дисплеј заснован на SSD 1306 драјверу који 
комуницура са Arduinom само преко IIC(Inter-Integrated Circuit) интерфејса. Карактеристике овог дисплеј модула 
су висока осветљен- ост, висок контраст, велики угао видљивости, велики распон температуре и ниска потрошња 
енергије. 

Дисплеј се повезује са Arduinom користећи само четири жице, две за напајање и две за податке, чинећи 

ожичење врло једноставно. 

 

Слика5.5 Повезивање дисплеја са Arduinom 

Целокупан систем се напаја уз помоћ соларног модула чије су карактеристике дате у претходном поглављу. 

Соларни модул се преко регулатора повезује са Arduinom. Улога овог регулатора је вишеструка. Он нам пре 

свега омогућава константан напон од 5V за напајање ардуина и других Arduino компоненти, обезбеђује нам и 

напон од 4.2V који је непходан за пуњене литијумске батерије од 3.7V. Регулаторни модул за Arduino има 

уграђен и мини USB који нам омогућава да допунимо батерију уз помоћ пуњача, или да је повеже са главним 

напајањем. На овај начин смо обезбедили аутономно напајање система, а самим тим смо омогућили и примено 

овог система на местима где нема мрезног напајања, односно на отвореним путевима. 

 

Слика 5.4 Блок шема повезивања соларног модула 



5 ЗАКЉУЧАК 

У овом раду описана је реализација система за контролу брзине кретања возила. Циљ је био да се анализира и 
измери брзина кретања возила и да се он основу ње прикажу одговарајуће поруке које возачи треба да добијају о 
корелацији брзине свог возила и услова у којима се саобраћај одвија. 

Систем може да се побољша додавањем WiFi модула како би се омогућило праћење брзине кретања возила 
путем интернета, са циљем да се на основу анализе брзине кретања возила донесу адекавтне мере безбедности 
како би се повећала безбедност учесника у саобраћају. За примену овог система у реалним условима потребне су 
мале модификацје система. Пре свега се мисли на сензор за брзину кретања возила који има техничка 
ограниченја у погледу дужине детекције и брзине коју може да детектује. Па се уместо сензора за мерење брзине 
HB100 може користити сензор DRT100 који може да детектује објекат на удаљености од 100m и да детектује 
брзину кретања возила до 380 km/h. 
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