TRAX elektronik:
Zintegrowany System Os∏ony
Meteorologicznej i Zarzàdzania Ruchem
Przedsi´biorstwo Produkcyjno – Us∏ugowe TRAX elektronik od 15 lat produkuje i instaluje automatyczne systemy pomiarowe i sterujàce. W wi´kszoÊci sà to
drogowe systemy meteorologiczne, tworzàce sieç pomiarowà Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Aktualnie w Polsce funkcjonuje ponad
250 drogowych stacji pomiarowych. Poczàtkowo odczyt zdobytych przez nie danych odbywa∏ si´ za poÊrednictwem modemów telefonii kablowej, póêniej GSM,
jednak dzi´ki post´powi technicznemu,
od kilku lat do odczytu pomiarów wykorzystywana jest pakietowa transmisja danych GPRS, co nie tylko skróci∏o czas ich
gromadzenia, ale i obni˝y∏o koszty funkcjonowania systemu.
Nowe technologie, jak GPRS, dedykowany dost´p APN, SMS–sender umo˝liwi∏y b∏yskawiczny przep∏yw danych pomi´dzy drogowymi stacjami pomiarowymi
i punktami dyspozytorskimi oraz ich automatyczne wyÊwietlenie przez znaki drogo-

we o zmiennej treÊci. Dwukierunkowy
przekaz informacji umo˝liwia bie˝àce
uaktualnianie oraz modyfikowanie wyÊwietlanych komunikatów przez zarzàdc´
dróg z dowolnego miejsca, za poÊrednictwem internetu lub telefonu komórkowego z us∏ugà sms.
Stacje pomiarowe posiadajà zestaw
czujników meteorologicznych, a dodatkowo mogà byç wyposa˝one w urzàdzenia
umo˝liwiajàce klasyfikacj´ pojazdów, wagi, kamery, radary i tablice ostrzegawcze.
Dzi´ki temu mo˝liwy jest ca∏odobowy monitoring ruchu oraz samodzielne sterowanie tablicami informacyjnymi i znakami
o zmiennej treÊci.
Stacje zosta∏y wyposa˝one w modu∏y,
które pracujà na bazie technologii pakietowej transmisji danych GPRS. Konsolidujàcy je system umo˝liwia zdobywanie
i gromadzenie wszystkich danych, w tym
obrazu z kamer w dowolnym wymiarze
czasu oraz pozwala na ich wysy∏anie do
serwerów informacyjnych na stronach in-

ternetowych. Dzi´ki kodowanemu i dedykowanemu dost´powi APN, system umo˝liwia te˝ b∏yskawiczny kontakt z komputerem dyspozytora zarzàdzajàcego podleg∏ym mu rejonem. Dzi´ki temu mo˝liwa
jest nie tylko archiwizacja i analiza zdobytych danych, ale i prognozowanie i dok∏adne okreÊlenie stopnia zagro˝enia panujàcego na drodze, oraz generowanie
zwiàzanych z tym ostrze˝eƒ i alarmów.
Kierowcy otrzymujà aktualne informacje
na temat panujàcych na drodze: go∏oledzi, ÊliskoÊci, mgie∏, stopnia widzialnoÊci,
bie˝àce informacje o wypadkach, zag´szczeniu pojazdów na drodze oraz dane
dotyczàce sugerowanej pr´dkoÊci jazdy
i zatorów panujàcych na drodze. Dzi´ki
wnikliwej obserwacji temperatury nawierzchni drogowej, mo˝na tak˝e czasowo wstrzymywaç ruch ci´˝arówek, co pozwala uniknàç powstawania kolein.
W efekcie powsta∏ Zintegrowany System Os∏ony Meteorologicznej i Zarzàdzania Ruchem, którego schemat zosta∏ zamieszczony poni˝ej.
Platforma programowa obs∏ugujàca
system dzia∏a w oparciu o modu∏y funk-

cjonalne wykorzystujàce nowe media
∏àcznoÊci, posiada implementacje algorytmów decyzyjnych wspomagajàcych
s∏u˝by drogowe.
Modu∏ obs∏ugi i archiwizacji danych
s∏u˝y mi´dzy innymi do:
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■ komunikacji ze stacjami klimatycznymi
i pomiaru ruchu
■ wizualizacji danych w postaci wykresów, tabel, map, izolinii, animacji
■ tworzenia raportów miesi´cznych i za
zadany okres
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■ archiwizacji danych, wyprowadzania
danych w ró˝nych formatach (SQL,
EXCEL, ASCII).
■ tworzenia tendencji dla wybranych parametrów.
Dzi´ki analizie sytuacji na drodze, w razie wypadku lub sytuacji kryzysowej modu∏
dyspozytorski mo˝e wysy∏aç natychmiastowe komunikaty w postaci faksu, poczty elektronicznej lub SMS (poprzez GPRS, sms–sender czy Internet) do s∏u˝b drogowych,
stra˝y po˝arnej, pogotowia lub policji.
Program umo˝liwia tak˝e automatyczne tworzenie i aktualizacj´ specjalizowanych stron internetowych oraz us∏ugi WAP,
dzi´ki czemu kierowcy mogà poznaç aktualnà sytuacj´ na drodze jeszcze zanim
wyruszà na tras´.
System zapewniajàc posiadanie pe∏nej informacji na temat monitorowanego
obszaru, wp∏ywa na popraw´ bezpieczeƒstwa i p∏ynnoÊci ruchu, oraz u∏atwia
prac´ zarzàdcom dróg (np. dyspozytorom
„akcji zima”).
Dodatkowe korzyÊci, które przynosi
opisywane rozwiàzanie to: ni˝sze koszty
transmisji danych oraz brak potrzeby instalacji specjalnego oprogramowania.
– Do monitoringu i zarzàdzania konieczne jest tylko zainstalowanie w komputerze z dost´pem do internetu przeglàdar-

ki lub posiadanie telefonu komórkowego
z us∏ugà WAP – wyjaÊnia Andrzej Moryc,
dyrektor ds, informatyki TRAX Elektronik.
G∏ówni u˝ytkownicy istniejàcego drogowego systemu to: Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad, wojewódzkie,
powiatowe oraz miejskie zarzàdy dróg.
Obecnie, na zlecenie Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad, TRAX Elektronik pilota˝owo wprowadzi∏ podsystem
wprowadzania danych dotyczàcych aktualnego stanu nawierzchni drogowej, wysokoÊci opadów oraz si∏y wiatru za pomocà
sms–ów, które wysy∏ajà dy˝urni bezpoÊrednio z patrolowanych odcinków. Informacje
te pojawiajà si´ automatycznie na stworzonych w tym celu stronach internetowych
(Promat, TRAX Elektronik). Równie˝ dyspozytorzy prowadzàcy zimowe akcje odÊnie˝ania i posypywania dróg, mogà wprowadzaç swe komunikaty za pomocà poczty
elektronicznej. Podsystem wspó∏pracuje
i z programem ZIMA i z powodzeniem uzupe∏nia opisany system.
Z funkcjonowaniem systemu mo˝na
równie˝ zapoznaç si´ na stronach:
www.traxelektronik.pl/pogoda/drogi/index.php
www.gddkia.gov.pl/html/serwis.htm
www.ambergate.ibdim.edu.pl

