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Uvodnik
Spoštovani člani S-ITS,
Naj trenutek ob začetku leta izkoristim za novoletne čestitke v imenu društva
S-ITS vsem članom in vam najbližjim, z željo, da bi se stvari v novem letu
ponovno vrnile v predhodne okvire, da bi bila gospodarska kriza čim prej
pozabljena in da bi lahko nadaljevali z delom kot v najboljših časih. Obenem pa
tudi, da bi aktivnosti društva S-ITS postale sinonim dobre prakse in
uveljavljanja stroke pri odločitvah, ki presegajo politične interese. To bo tudi
naše vodilo v novem letu.
Začetek novega leta je prinesel aktivnosti na področju priprave pomladanskega
simpozija o Elektroniki v prometu (ISEP) zadnje dni marca, kjer S-ITS aktivno
sodeluje. Vsi člani ste vabljeni tako z referati kot tudi s svojim obiskom na
strokovnem srečanju. V nadaljevanju so predstavljeni povzetki kongresa o
cestah in prometu ter kratek rezime strokovnega posveta o implementaciji
digitalnega radijskega sistema GSM-R na železniškem omrežju, ki je bil
organiziran v okviru društva S-ITS.
Več informacij v nadaljevanju. Želim vam prijetno branje.
Lep pozdrav,

Robert Rijavec
Predsednik S-ITS

Novice članov društva S-ITS
Sklepi kongresa o cestah in prometu
Člani delovnih predsedstev posameznih tematskih sekcij jubilejnega 10.
Slovenskega kongresa o cestah in prometu, ki je potekal oktobra 2010 v
Portorožu, so za namen obveščanja strokovne javnosti, medijev za najširšo
javnost, inštitucij državne uprave in lokalnih skupnosti pripravili 23 sklepov,
priporočil in zahtev, ki sta jih v skrajšani obliki povzela prof. dr. Janez Žmavc,
univ.dipl.inž.grad. (predsednik Programskega odbora kongresa) in Matija
Vilhar, univ.dipl.inž.kem. (predsednik Organizacijskega odbora kongresa). V
nadaljevanju je objavljen 21. sklep, ki se nanaša na področje Inteligentnih
Transportnih Sistemov (ITS).
21. sklep
Načrtovanje, razvoj in uporaba inovativnih sistemov in storitev za izboljšanje
varnosti prometa, mobilnosti ter zmanjševanje toplogrednih izpustov, ki
nastajajo pri odvijanju prometa, ima za vsako sodobno družbo velik pomen.
Uporaba novih tehnologij, vgrajenih v vozila in prometno infrastrukturo, daje
pozitiven prispevek k zmanjševanju zastojev v prometu, zanesljivosti, varnosti
prometa in k trajnostnem razvoju vseh vrst prometa.
Razvoj učinkovitih transportnih sistemov mora dobiti najvišjo prioriteto, ki
lahko celo presega nujnost izgradnje temeljne prometne infrastrukture. Cilj
aktivnosti na področju razvoja inteligentnih transportnih sistemov v Sloveniji
mora biti sprejem dobro načrtovanega in usklajenega operativnega programa,
ki bi združeval vse modalnosti v prometu ter razvoj osnovnih sistemov za
detekcijo, vodenje in obveščanje v cestnem prometu in v urbanem okolju, na
področju železniškega prometa pa z uvedbo ERTMS evropskega sistema za
upravljanje železniškega prometa.
Ostali sklepi so objavljeni v reviji Via Vita Novice o cestah, ki jo je izdala DRC:
http://www.drc.si/Portals/0/novice_nov10_koncna.pdf

Na osnovi poziva za zbiranje predlogov za podelitev priznanj družbe DRC in
objavljenega pravilnika v 33. številki biltena družbe »Novice o cestah«, marca
2010, je komisija za podeljevanje priznanj družbe DRC za leto 2010 podelila
priznanje za posebne dosežke prof. dr. Tomažu Kastelicu, članu društva S-ITS.
V nadaljevanju je objavljena kratka biografija in dosežki prof. dr. Kastelica na
področju ITS.
Prof. dr. Tomaž Kastelic nedvomno sodi med pionirje pri uvajanju sodobnih
inteligentnih sistemov in storitev za nadzor, vodenje in upravljanje z motornim
prometom (ITS) v Sloveniji. Na njegovo pobudo je ob koncu sedemdesetih let
uveden v učni načrt Fakultete za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo
predmet »Avtomatske naprave v prometu«, predmet, ki se je tedaj tudi v
svetu šele počasi uveljavljal. Sodeloval je pri zametkih sodobnega krmiljenja
semaforjev v Ljubljani in kasneje pri mnogih drugih projektih s tega področja,
kot na primer upravljanje mirujočega prometa. Njegovo delo pa ni bilo
omejeno samo na Slovenijo. Odmevna sta bila projekta, kjer je s skupino
sodelavcev uvajal GIS tehnologijo v sistem za avtomatsko vodenje semaforjev
v Bonnu. Na drugem koncu sveta pa je sodeloval pri uvajanju sodobnih
sistemov za vodenje prometa v Pekingu, kjer je bil angažiran tudi kot
predavatelj, delegiran od Združenih narodov.

Najpomembnejše razvojno delo dr. Kastelica pa je prav gotovo njegova vodilna
vloga pri razvoju in vzpostavitvi avtomatskega brezgotovinskega cestninjenja
na slovenskih avtocestah.
Organiziral je skupino strokovnjakov in uspel razviti ter implementirati sistem
elektronskega cestninjenja, ki še danes velja za vrhunski dosežek na tem
področju. Čeprav je bil sistem ABC predvsem v zadnjem obdobju deležen cele
vrste neupravičenih kritik in populističnih ocen, pa je našo državo postavil na
zemljevid razvitih na področju ITS ne samo v Evropi, temveč tudi v svetu.
Pobuda dr. Kastelica je tudi vzpostavitev celovitega sistema za nadzor in
vodenje prometa na naših cestah. Sodeloval je pri razvoju sodobnih nadzornih
in prometno informacijskih centrov, plod našega znanja, ki po kakovosti celo
presegajo podobne produkte na svetovnem trgu.
Ko je velikost projektov presegla možnosti, ki mu jih je nudilo okolje fakultete
in Prometnotehniškega inštituta, je ustanovil lastno podjetje in nadaljeval z
ustvarjalnim razvojnim delom, se povezoval s sorodnimi podjetji doma in v
tujini in učinkovito uvajal v domačo prakso najsodobnejše izsledke tehnologij
inteligentnih transportnih sistemov.
Ostali nagrajenci za življensko delo in izredne dosežke na področju
gradbeništva so objavljeni v reviji Via Vita Novice o cestah, ki jo je izdala DRC:
http://www.drc.si/Portals/0/novice_nov10_koncna.pdf

Strokovni posvet o implementaciji digitalnega radijskega sistema GSMR na železniškem omrežju
Slovensko društvo za inteligentne transportne sisteme je v sodelovanju z
Ministrstvom za Promet v začetku decembra organiziralo posvet o
implementaciji GSM-R v železniškem prometu. Omenjeni globalni standard
brezžične komunikacije za operativne potrebe železnic je razširjen povsod po
svetu, tudi na Kitajskem, v Kanadi in Avstraliji. Omenjeni sistem, ki železnicam
ponuja številne nove storitve, tudi poziciranje vlakov na tirih, je številnim
gostom predstavil vodja projekta GSM-R pri avstrijskih železnicah g. Christian
Seigmeister. V Sloveniji se šele pripravljamo na implementacijo omenjenega
digitalnega standarda, ki bo zamenjal dosedanjega zastarelega analognega. V
skladu z odločbo Evropske komisije je datum dokončanja projekta v državah
EU maj prihodnje leto, vendar je bilo na okrogli mizi o tem lahko slišati, da je
to zgolj inštrukcijski rok. Po besedah Bogomirja Černeta iz Ministrstva za
promet potekajo vsi postopki priprave razpisne dokumentacije. Že letos pa naj
bi bil objavljen tudi enoten razpis za izvajalca, po prvih ocenah naj bi
implementacija GSM-R sistema brezžične komunikacije državo stala med 100
in 120 milijonov evrov. Velik del denarja, tudi do 85%, pa lahko Slovenija
pridobi iz evropskih skladov. Doslej je za pripravo razpisne dokumentacije že
pridobila 1,7 milijona evra. Analogni signal zdajšnje brezžične komunikacije
med vlakom in nadzornim centrom na železnicah naj bi po mnenju
razpravljavcev začel ugašati konec leta 2012 ali v začetku 2013. Cilj uvedbe
GSM-R pa je tudi povečati konkurenčnost železniških prevoznih storitev ljudi in
blaga, zagotoviti interoperabilnost po evropskem železniškem omrežju in
nenazadnje ponuditi tudi paket novih rešitev in storitev uporabnikom
železniškega prometa.

Predsednik S-ITS mag. Robert Rijavec

Christian Sagmeister

Prepričani smo, da je strokovni dogodek, ki ga je pripravilo društvo S-ITS,
prispeval k razjasnitvam številnih odprtih vprašanj na področju bodoče
implementacije omenjenega globalno uveljavljenega digitalnega standarda.
Veseli smo, da imamo pri tem podporo države, Ministrstva za promet, kot tudi
infrastrukturnega operaterja Slovenske železnice.

GSM-R je mednarodni standard za brezžične komunikacije za operativne
potrebe železnic povsod po Evropi. Uporablja se za »govorno« in podatkovno
komunikacijo med vlakovnim osebjem in centri vodenja, vzdrževalnimi
skupinami, administrativnim in vodstvenim osebjem. Sistem je zasnovan na
osnovi tehničnih specifikacij, ki zagotavljajo zanesljivo govorno in podatkovno
komunikacijo. Gre za frekvenčni prostor med 876 MHz - 880 MHz in 921 MHz 925 MHz.
Izjemno pomemben vpliv na razvoj in implementacijo GSM-R sistema ima tudi
razvoj vseevropskega železniškega sistema za konvencionalne in visoke
hitrosti,
ki
je
narekoval
potrebo
po
uvedbi
novega
radijskega
telekomunikacijskega sistema.
Več na www.sits.si/news/35/19/GSM-R
Povezava z ITS-Austria

V mesecu decembru 2010 smo dobili povabilo o sodelovanju s strani kolegov iz
avstrijskega ITS društva. ITS Austria je neprofitna platforma, ustanovljena z
namenom aktivnega povezovanja akterjev na področju transporta (operaterji,
industrija, raziskave, izobraževanje). Platforma omogoča izmenjavo znanj s
področja transporta in ITS tehnologij, vzpostavitev komunikacije med člani
društva in razširjanje idej s področja prometnega inženirstva.
Več informacij o njihovi platformi na www.its-austria.info
Pilotski sistem zaznavanja vožnje v napačni smeri na priključku
Vransko
DARS je na priključku Vransko postavil pilotski sistem za detektiranje vožnje v
napačni smeri na izvozni rampi, o čemer smo podrobneje pisali v novembrski
verziji S-ITS novic. Za predstavitev širši javnosti je bil pripravljen naslednji
propagandni material:
http://www.dars.si/Dokumenti/Napotki/Varna_voznja/Nasveti_za_varno_voznj
o_689.aspx

Evropski upravljavci avtocest o elektronskem cestninjenju

ASECAP je evropsko strokovno združenje avtocestnih koncesionarjev in
upravljavcev avtocest in hitrih cest, s skoraj 130 člani, ki upravljajo skupno
več kot 40.000 kilometrov avtocest in hitrih cest v 21 državah. DARS d.d. je
aktiven član združenja že od leta 2000.
Srečanje v začetku novembra 2010 je potekalo na visoki politični ravni in je
vsebovalo podrobne tehnične razprave, kar je dalo javnim in zasebnim
interesnim skupinam priložnost predstaviti različne vidike Evropske storitve
elektronskega cestninjenja (European Electronic Toll Service - EETS), ki še
vedno ostaja zapletena uganka. Izraženo je bilo skupno mnenje, da bo taka
izmenjava informacij odlična podpora Regulativnemu odboru EETS in bo nudila
enkratno priložnost vsem zainteresiranim skupinam ter Evropski komisiji za
analitično obravnavo različnih področij EETS (specifikacije, standardi, kriteriji
ponudnikov storitev EETS, izjave o območju cestnine, priglasitveni organi itd.).
Platforma služi kot koristno orodje, ki bo pomagalo udeležencem pri
postopnem uvajanju elektronskega cestninjenja, začenši z lokalnim in
regionalnim ter s končnim ciljem pri vseevropski storitvi elektronskega
cestninjenja, so še sporočili iz ASECAP.
Vse relevantne informacije, skupaj s predstavitvijo in slikami, so dostopne na
http://www.asecap.com/english/events-other-en.html
Sodobni prometni model Ljubljane podjetja PNZ predstavljen v knjigi
Fundamentals of Traffic Simulations (Springer, 2010)
Konec leta 2010 je pri založbi Springer izšla strokovna knjiga o prometnih
simulacijah z naslovom Fundamentals of Traffic Simulatios. Avtorji publikacije
so mednarodno priznani strokovnjaki s področja razvoja metod in programskih
orodij za prometno modeliranje, ki se večkrat letno srečujejo in predstavljajo
svoje delo na tem področju. Omenjena knjiga je nastala na osnovi sodelovanja
teh strokovnjakov in zajema tudi opis metod dinamičnih simulacij in
predstavitev najnovejših makroskopskih modelov. Kot referenčni primer
dinamičnega simulacijskega makroskopskega modela, je na 9 straneh
predstavljen model Mestne občine Ljubljana. Visoko kakovostno raven izdelave
makroskopskega simulacijskega dinamičnega modela Mestne občine Ljubljana
so s tem potrdili tudi strokovnjaki iz tujine. Ta objava potrjuje, da so
strokovnjaki v podjetju PNZ na področju prometnega modeliranja v koraku s

svetovno stroko. Takšno sodelovanje s tujimi strokovnjaki pričakujejo tudi v
prihodnje, saj je pred njimi še veliko izzivov.

Naslovna stran knjige Fundamentals of Traffic Simulation in prikaz strani
predstavitve ljubljanskega modela
V današnji družbi obstaja velika potreba po prometu, tj. prostorski gibljivosti
večjih razsežnosti, saj to omogoča zadovoljitev osnovnih človekovih
življenjskih in družbenih potreb. Obstajajo prometne teorije oziroma modeli, ki
opisujejo različne segmente sistema, omogočajo napovedovanje dogodkov in
se bolj ali manj uporabljajo tudi v praksi. Promet se meri ali preučuje statično in
dinamično. Ker je promet dinamičen pojav, je statično preučevanje močno
poenostavljeno in zato nenatančno. Če se hočemo z modeli približati
stvarnosti, jo moramo obravnavati dinamično, ker tudi je dinamična, tj.
spremenljiva v prostoru in času.
V podjetju PNZ so prvi mikroskopski simulacijski dinamični model razvili že leta
2003. Mikroskopski, kot že ime pove, so modeli manjših razsežnosti, saj
simulacijske metode zahtevajo zmogljivo računalniško opremo in veliko časa za
izračun rezultatov. Na osnovi izkušenj in raziskovalnih nalog je ugotovljeno, da
klasična mikroskopska simulacijska orodja niso primerna za tako velika
območja obravnave (mesta, regija, država...). Zato se za obravnavo večjih
območij izdeluje makroskopske modele, ki so pa so večinoma statični in
nesimulacijski. Vendar so se v zadnjem času tudi na področju makroskopskih
modelov razvile nove dinamične simulacijske metode obremenjevanja, ki
omogočajo izredno natančno obravnavo prometnega omrežja.

Tako so v podjetju PNZ leta 2009 za naročnika Mestno občino Ljubljana, razvili
prvi sodoben makroskopski simulacijski model dinamičnega obremenjevanja za
območje celotne Mestne občine Ljubljana. Model predstavlja nadgradnjo
temeljnega strateškega modela in ima rezultatske značilnosti podrobnega
(mikroskopskega) modela. Gre za model cestnega motoriziranega prometa, ki
je tako podrobno modeliran, da omogoča tudi dimenzioniranje cest in križišč.
Model določa natančne odnose med vozili in infrastrukturo, upošteva ukrepe
sistema ITS in prometne politike (congestion charge itd.) ter druge ureditve
na ravni Mestne občine Ljubljana. V ta namen je bilo izbrano simulacijsko
orodje Dynameq (INRO), ki omogoča obremenjevanje makroskopskih
prometnih modelov po dinamični ravnovesni metodi (DTA). V letu 2010 je
sledila nadgradnja modela (integracija strateškega in simulacijskega modela)
ter izdelava prognostičnega modela Mestne občine Ljubljana. Analizirali smo
predvsem, koliko ukrepi za izboljšanje javnega prometa pripomorejo k
spremembi izbire prometnega sredstva (modal split) v njegovo korist.
Pomembno je poudariti, da sam model še ne predstavlja rešitve težav v
prometu, temveč je le orodje s katerim lahko med seboj primerjamo različne
ukrepe. Seveda pa je glede na namen študije potrebno izbrati primerno
metodo in orodje ter model razviti tako, da bo uporaben za vrednotenje
različnih rešitev.
Več informacij dobite
david.trost@pnz.si
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Možnost uporabe Sistemov za nadzor in vodenje prometa v primeru
izrednih dogodkov kot je megla na cesti
Dogodki v preteklosti so pokazali, kako resen je pojav megle v pasovih in kako
nemočen je upravljavec ceste, v kolikor na odseku pojava megle nima
implementiranega sistema za nadzor in vodenje prometa, kjer lahko z
grafičnimi prikazovalniki spremenljive prometno-informativne signalizacije ob
zaznavi alarma za zmanjšano vidljivost iz cestno-vremenske postaje, voznike v
realnem času obvešča o nastali situaciji in s homogeniziranjem prometnega
toka, močno zmanjša nevarnost nastanka nesreče.

V verižnem trčenju 38 vozil na dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in
Grosupljem konec novembra 2010 so umrli trije ljudje, 20 ljudi je bilo
poškodovanih, od tega šest huje. Po hudi nesreči sta ministrica za notranje
zadeve Katarina Kresal in prometni minister Patrick Vlačič napovedala temeljito
analizo s strani pristojnih služb, ki bodo skušale ugotoviti, kje tičijo vzroki za
katastrofo. V medijih se je pojavilo veliko ugibanj ali bi »elektronska
signalizacija« morda omilila tragedijo na dolenjki, pojavljati so se začela prva
vprašanja, ali bi bilo nesrečo mogoče preprečiti ali vsaj omiliti njene posledice.
Sistem spremenljive prometno-informativne signalizacije voznike ažurno
obvešča o stanju na avtocestah, a ga na dolenjskem kraku ni.
Kot je znano, se je na omenjeni avtocesti pred izvozom Grosuplje v smeri proti
Ljubljani tistega dne popoldne pojavila megla, ki naj bi po podatkih policije v
kombinaciji z neprilagojeno hitrostjo voznikov razmeram na cesti povzročila
najhujšo prometno nesrečo v slovenski zgodovini. V oči bode dejstvo, da
voznikov na gosto meglo in slabe vremenske razmere ni mogel nihče opozoriti,
saj dolenjski krak avtoceste ni opremljen z elektronskim sistemom
spremenljive prometno-informativne signalizacije, ki jo je mogoče opaziti na
nekaterih drugih krakih slovenskega avtocestnega križa. Po mnenju
strokovnjakov je težko z gotovostjo trditi, ali bi sistem za nadzor in vodenje
prometa lahko preprečil sobotno kalvarijo, priznavajo pa, da bi pomagal
voznike vsaj pripraviti ne pretečo megleno nevarnost.
Sistem za nadzor in vodenje prometa dobiva podatke o vidljivosti iz
posameznih
cestno-vremenskih
postaj,
razporejenih
po
posameznih
avtocestnih odsekih. Na podlagi preddefiniranih mejnih vrednosti vidljivosti,
sistem operaterja v nadzornem centru preko alarma obvesti o zmanjšani
vidljivosti in mu predlaga ukrepe vodenja prometa s pripadajočo hitrostno
omejitvijo glede na stopnjo vidljivosti, ki se voznikom prikažejo preko grafičnih
prikazovalnikov spremenljive prometno-informativne signalizacije.

Novi člani S-ITS
Konec leta 2010 sta se društvu S-ITS pridružila dva nova člana in sicer
podjetje GH Holding d.d in Iskratel d.o.o..

GH Holding je slovenski gradbeni holding, ki povezuje ugledna srednje velika
gradbena podjetja, vsako izmed njih pa je v svoji regiji na področjih, ki jih
obvladujejo, vodilno. Glavni kapital, s katerim vstopa holding na mednarodni
trg, pa so ljudje s poslovnimi in razvojnimi izkušnjami oz. potenciali.
Ustanoviteljice holdinga so uveljavljene slovenske družbe s področja
gradbeništva in sicer: Konstruktor VGR, Kraški zidar in SGP Pomgrad.
Osnovno poslanstvo družbe GH holding je nuditi kupcem samo najboljše in
najzanesljivejše rešitve na vseh poslovnih področjih, kar omogoča stalno
nadgrajevanje dolgoletnih razvojnih izkušenj vseh ustanoviteljev.
Več na www.gh-holding.si

Osnovna dejavnost podjetja Iskratel je razvoj celovitih rešitev za
komunikacijske potrebe informacijske družbe prihodnosti na področjih fiksne in
mobilne telefonije, konvergenčnih omrežij, omrežij naslednje generacije ter
upravljanja omrežij. Poslovna filozofija podjetja poleg sodelovanja s partnerji
vključuje še podporne storitve-načrtovanje omrežij, izobraževanje in
poprodajno podporo.
Več informacij na www.iskratel.com
EU novice

Spletni portal združenja eSafety

Na posodobljenem spletnem portalu združenja eSafety so na voljo informacije
v zvezi z nalogami in cilji združenja eSafety opazovalcev, katere član je tudi
S-ITS. S klikom na posamezno državo dobite podrobnejše informacije o
implementaciji ITS v dotični državi, strateške cilje države na področju ITS in
seznam relevantnih nacionalnih dogodkov (konferenc, simpozijev) s področja
ITS.
Spletni
portal
je
na
http://www.icarsupport.eu/implementation

voljo

na

naslovu

V kolikor želite, da so objavljeni tudi vaši referenčni projekti ali organizirate
dogodek, ki je zanimiv tudi za tuje partnerje, prosim podatke posredujte na
naslov info@sits.si
TMCplus v Avstriji na voljo brezplačno vsem uporabnikom avtocest

Avstijski nacionalni avtocestni operater ASFINAG je v drugi polovici leta 2010
začel za uporabnike cestnega omrežja brezplačno ponujati storitev TMCplus
(Traffic Message Channel plus). TMCplus predstavlja nadgradnjo obstoječe
RDS-TMC storitve z dodanimi novimi funkcionalnostmi in vsebinami, s katerimi
želijo izboljšati posredovanje informacij v realnem času voznikom na cestnem
omrežju.
Vsebina sporočil je generirana v prometni redakciji ORF na podlagi podatkov
policijskih in reševalnih patrulj, več kot 16.000 registriranih uporabnikov in
vzdrževalne službe za nacionalne ceste. Z implementacijo sistemov za nadzor
in vodenje prometa (SNVP), ki zagotavljajo avtomatske števne podatke o
prometu in živo video sliko z avstrijskih avtocestnih odsekov, se je kakovost
informacij še izboljšala.
Namen storitve TMCplus napram storitvi RDS-TMC je voznikom ponuditi
preciznejše in aktualnejše prometno-potovalne informacije, ki bi dosegle širši
krog uporabnikov. V ostalih državah EU je storitev TMCplus enkriptirana, torej
na voljo uporabnikom proti plačilu, AFINAG v sodelovanju z ORF pa se je
odločil storitev uporabnikom cest na območju Avstrije ponuditi brezplačno. Z
uvedbo nove storitve se je bistveno izboljšala hitrost podajanja informacije, ki
se je v povprečju skrajšala iz desetih na dve minuti, prav tako so vsa sporočila
razposlana glede na območje, kjer se uporabnik nahaja – rezultat tega je, da
je za posamezno regijo sedaj lahko na voljo več informacij.

Integracija avtomatskih števnih podatkov iz ASFINAG-ovih sistemov za nadzor
in vodenje prometa, ki se centralno obdelujejo v nadzornem centru v
Inzersdorfu v predmestju Dunaja (nadzorni center smo obiskali na lanskoletni
spomladanski strokovni ekskurziji S-ITS) zagotavlja vsako minuto sveže
prometne podatke. Prometna sporočila so ustvarjena avtomatsko iz števnih
podatkov in preko DATEX (DATa Exchange) protokola poslana uredništvu
prometne redakcije ORF, ki jih po uspešni validaciji posreduje v eter končnim
uporabnikom storitve TMCplus. V sistemu se prav tako uporabljajo potovalni
časi pridobljeni s sistemom avtomatskega cestninjenja v prostem prometnem
toku in podatki cestno-vremenskega informacijskega sistema (CVIS). Posledica
TMCplus so prometno-potovalne informacije, ki hitreje dosežejo končnega

uporabnika, so bolj aktualne in natančnejše, prav tako se skrajša tudi odzivni
čas preklica dogodka, ko le-ta ni več aktualen.
V planu je tudi podajanje čezmejnih prometno-potovalnih informacij na
območje Nemčije, Italije in Švice, pri čemer izmenjava podatkov s temi
državami že poteka. Upamo lahko, da bo v kratkem tudi slovenski nacionalni
avtocestni operater vzpostavil sistem za izmenjavo podatkov na podlagi DATEX
protokola, ki ga je DARS sicer že uspešno pilotsko implementiral v projektu
PROMET (PROject or the management of Europea Traffic; več na www.projectpromet.eu), kar bo omogočilo informiranje voznikov preko storitve TMCplus že
pred prihodom na območje slovenskega cestnega omrežja.
Storitev TMCplus je za uporabnike brezplačna. Za delno pokritje stroškov
obratovanja storitve, ASFINAG kot lastnik avstrijske lokacijske in dogodkovne
RDS-TMC tabele, uporablja licenčni model: vsi proizvajalci programske opreme
in RDS-TMC sprejemnikov, ki uporabljajo storitev TMCplus na avstrijskem
tržišču morajo plačati letno pristojbino. Z ponujanjem možnosti prikaza
TMCplus storitve pa postanejo njihovi produkti privlačnejši za uporabnike.
Več informacij za uporabnike, ki pogosto potujete po avstrijskem cestnem
omrežju na www.tmcplus.at. Na spletni strani najdete tudi seznam vseh
kompatibilnih naprav, ki so prejele certifikat uspešne implementacije lokacijske
in dogodkovne tabele kot tudi pravilnega dekodiranja TMCplus sporočil.

Predstavitev članov S-ITS
ISKRA

Podjetje Iskra Sistemi je ponudnik celovitih rešitev na področju avtomatizacije
procesov, komunikacijskih in varnostnih sistemov za distribucijo električne
energije, telekomunikacij in avtomatizacije železniškega in cestega prometa.
Z več kot 50 leti izkušenj pri izvedbi najzahtevnejših projektov, z edinstveno
kombinacijo celovitih inženirskih znanj, uporabo inovativnih tehnologij in
izjemne poslovne odličnosti, lahko danes Iskra Sistemi, na svetovni ravni,
zagotovi širok spekter učinkovitih rešitev, prilagojenih potrebam naših strank.
Naše industrijske rešitve temeljijo na razvoju in proizvodnji lastnih rešitev,
skupaj z rešitvami izbranih vodilnih svetovnih dobaviteljev.

Avtomatizacija cestnega prometa
Mobilnost postaja čedalje bolj pomemben dejavnik in pokazatelj uspešnosti
gospodarstva. Stil življenja oblikujejo hitre odločitve. Da bi zagotovili pogoje za
visoko mobilnost, potrebujemo čiste povezave. V Iskra Sistemi d.d. se z
avtomatizacijo cestnega prometa ukvarjamo že od leta 1962, ko je bila v
Ljubljani postavljena prva semaforska naprava. Danes so slovenske ceste in
avtoceste opremljene in nadzorovane z Iskrino opremo. Smo strokovnjaki in
vodilni profesionalci v Sloveniji na področju učinkovitega upravljanja, nadzora
in kontrole prometa. Naše sistemske rešitve učinkovito obvladujejo mestni
promet, avtocestni promet in promet v predorih. Sodobni Center za
Avtomatsko Vodenje Prometa, ki so ga razvili naši vrhunski strokovnjaki,
omogoča ne samo nadzor, temveč tudi optimalno pretočnost in upravljanje s
prometom v urbanih naseljih v vsakem času in vseh pogojih. Našim strankam
nudimo ˝produkt po meri naročnika˝, izvedbo projekta od načrta do realizacije
in zagotavljamo vzdrževanje opreme skozi celotno življenjsko obdobje. Naš cilj
je zagotoviti takšne rešitve, ki bodo dolgoročno zadovoljevale potrebe
naročnikov in zagotavljale varnost in mobilnost uporabnikov.
Z odgovornostjo do naročnikov in skrbnostjo do uporabnikov uspešno
zadovoljujemo sodobne potrebe na področju avtomatizacije, nadzora in
upravljanja prometa tudi na avtocestah, tunelih in mejnih prehodih. Nabor
proizvodov zajema še pristopno kontrolo, avtomatsko kontrolo vinjet,
avtomatsko prepoznavanje tablic ter klic v sili. Vsak sistem je zasnovan tako,
da ga je mogoče voditi preko sodobnega kontrolnega centra. Naša zaveza
uporabnikom cestne infrastrukture je zagotoviti visoko pretočnost, varnost in
obvladljivost prometa, v vsako komponento pa je vključena najvišja skrb za
okolje.

Naša zadnja letošnja dosežka sta samostojna implementacija elektro-strojne
opreme v predoru Leščevje in avtomatizacija prvega semaforiziranega krožišča
– rondo Tomačevo v Ljubljani.
Mi vemo kako.
Več informacij na www.iskrasistemi.si/index.php/sl/traffic
Prihajajoči dogodki
ISEP – Mednarodni simpozij o elektroniki v prometu
Elektrotehniška zveza Slovenije v sodelovanju s Slovenskim društvom za
inteligentne transportne sisteme organizira 19. Mednarodni simpozij o
elektroniki v prometu (ISEP 2011), ki se bo zgodil 28. in 29. marca 2011 na
Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Simpozij promovira strateške cilje
integracije in krepitve Evropskega raziskovalnega prostora v Sloveniji kot tudi
v drugih držav članicah EU, pristopnih državah in v nekaterih bližnjih državah.
Tema simpozija bo »ITS – Connecting Transport", ki prinaša poudarek na
pomen načrtovanja, razvoja in uporabe inovativne prometne infrastrukture in
vozil pri različnih aplikacijah telematike. Inteligentni transportni sistemi in s
tem povezane nove tehnologije ključno prispevajo k učinkovitosti prevoza in
prometni varnosti, kakor tudi k zmanjšanju emisij in okoljske škode.
Zadnji dan za oddajo končnih tekstov referatov je 21. februar 2011.

Drugi dan posveta (29. marca) je planiran ogled centra za nadzor in vodenje
prometa.
Več informacij na:
Elektrotehniška zveza Slovenije, Stegne 7, 1521 Ljubljana, Slovenia, Tel.: 01511-3000
www.ezs-zveza.si/isep2011/
e-mail: vitel@guest.arnes.si

Evropski ITS kongres - Lyon 2011

Med 6. in 9. junijem 2011 se bo v francoskem Lyonu odvil 8. Evropski ITS
kongres na temo Inteligentnih Transportnih Sistemov. Organizacija kongresa in
spremljajoče razstave poteka pod okriljem ERTICO-ITS Europe.
Tema kongresa je »Pametna mobilnost – ITS kot trajnostna rešitev za
transport ljudi in blaga v urbanih območjih« razdeljena na naslednja področja:
- upravljanje intermodalnega mestnega transporta,
- elektro-mobilnost,
- integrirane storitve mobilnosti,
- od pametnih konceptov do uspešnih implementacij ITS v mestih,
- podajanje informacij in komuniciranje: ponudniki in uporabniki storitev,
- razvoj in implementacija ITS v mestih.
Več informacij na http://2011.itsineurope.com/

