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pojazdem. Urz¹dzenie takie mo¿e byæ sprzê¿one z
rejestratorem zdarzeñ i stanowiæ dowód  przekro-
czenia przepisów. Mo¿na równie¿ stosowaæ
automatyczne zatrzymywanie strumienia pojazdów
poprzez  sprzê¿on¹ z detektorami i kamer¹ sygnali-
zacjê œwietln¹, która w przypadku kontynuowania
przez danego kieruj¹cego jazdy z prêdkoœci¹ wy-
¿sz¹ od dopuszczalnej, zaczyna nadawaæ sygna³
czerwony o okreœlonej d³ugoœci, dla uspokojenia
ruchu.
Wybór œrodka zale¿y od szczegó³owej analizy wa-
runków bezpieczeñstwa ruchu na danym odcinku i
badañ zachowañ kieruj¹cych.

Rys. 13.6.1. Przyk³adowy wyœwietlacz prêdkoœci

rzeczywistej z detektorem radarowym

14. Urz¹dzenia do kontroli ruchu drogowego

14.1. Zasady ogólne

Do prowadzenia nadzoru nad ruchem drogowym,
podawania kieruj¹cemu pojazdem poleceñ do okre-
œlonego zachowania, upowa¿nione organy mog¹
stosowaæ:
– tarcze do zatrzymywania pojazdów, (w przypad-

ku zatrzymania pojazdu w warunkach niedosta-
tecznej widocznoœci tarcza powinna byæ
wyposa¿ona w elementy odblaskowe lub œwiat³o
czerwone)

– latarki ze œwiat³em czerwonym do zatrzymywa-
nia pojazdów,

– urz¹dzenia nag³aœniaj¹ce przeznaczone do poda-
wania poleceñ kieruj¹cym pojazdami,

– urz¹dzenia sygnalizacyjne przeznaczone do po-
dawania poleceñ kieruj¹cym pojazdami.

14.2. Tarcze do zatrzymywania pojazdów

Tarcza do zatrzymywania pojazdów (rys. 14.2.1) sk³a-
da siê z pierœcienia barwy bia³ej i ko³a barwy czerwonej
posiadaj¹cych wspólny œrodek. Tarcza posiada tak¿e
uchwyt.
Œrednica zewnêtrzna tarczy nie mo¿e byæ mniejsza ni¿
140 mm, a œrednica ko³a o barwie czerwonej powinna
wynosiæ od 50% do 60% œrednicy tarczy.

Rys. 14.2.1. Tarcza do zatrzymywania pojazdów

Pola barwy bia³ej i czerwonej powinny byæ wykona-
ne z folii odblaskowej typu 2 lub folii pryzmatycznej
albo jako œwiat³o odblaskowe. Mog¹ byæ te¿ wyko-
nane jako elementy œwiec¹ce o równomiernym
natê¿eniu œwiat³a na powierzchni tarczy.
Tarcza powinna byæ wykonana z materia³ów nie ³am-
liwych. Uchwyt powinien posiadaæ dodatkowo
element ograniczaj¹cy mo¿liwoœæ wypadniêcia tar-
czy z rêki.
Barwy pierœcienia i ko³a wewnêtrznego powinny od-
powiadaæ wymaganiom jak dla znaków drogowych
pionowych.

14.3. Latarki ze œwiat³em czerwonym do

zatrzymywania pojazdów

Latarka powinna emitowaæ œwiat³o barwy czerwonej.
Pole powierzchni reflektora lub powierzchni czêœci
œwiec¹cej latarki, prostopad³ej do kierunku nadje¿d¿a-
nia zatrzymywanego pojazdu, nie mo¿e byæ mniejsze
ni¿ 5000 mm2. Kszta³t powierzchni œwiec¹cej powi-
nien byæ zwarty i mieæ jedn¹ z podstawowych figur
geometrycznych (ko³o, kwadrat, prostok¹t, trójk¹t,
trapez).


