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Riešenia riadenia dopravy od ABB
Spoloènos´ ABB ako líder na trhu s priemyselnou automatizáciou obnovila v roku 2008 svoj program riešenia
riadenia dopravných tunelov. Zodpovednos´ za tento segment vrátane know-how prevzala chorvátska
poboèka od materskej spoloènosti v Zürichu.

Riešenia priamo zamerané na riadenie tunelov boli rozšírené o riadenie
dopravy ako celku (dia¾nice, cesty prvej triedy, tunely atï.). V pred-
metnom segmente naša spoloènos´ ponúka komplexné riešenia na zvý-
šenie bezpeènosti a plynulosti cestnej premávky od dopravného a sve-
telného znaèenia, po´iarnych a kamerových systémov, staníc
predpovede poèasia, osvetlenia, vzduchotechniky, inteligentného ria-
denia a´ po mana´ovanie údr´by a zásahových jednotiek (polícia, po-
´iarnici a zdravotníci).

Riešenie riadenia premávky pod komplexným názvom TRAFIS (TRAF-
fic Intelligent System) integruje všetky spomínané súèasti, ako aj softvér
potrebný na bezpeènú premávku na cestách a v tuneloch pod¾a najvyš-
ších štandardov. Riešenie TRAFIS Road pre cestnú premávku a TRAFIS
Tunnel na riadenie prevádzky tunelov vyhovuje európskemu štandardu
2004/54/EC.

Prejdime k samotným riešeniam pre tunely, kde je potrebné na samot-
né riadenie chodu tunela dodr´anie viacerých špecifík. Napríklad ven-
tilácia v tuneli je riadená s vyu´itím matematického modelu, ktorého ja-
drom je prediktívny regulátor. Ten prepoèítava budúce mno´stvo

plynov na základe mno´stva áut, ich rozmiestnenia v tuneli v rôznych
obdobiach a kategóriách. Zároveò zoh¾adòuje údaje z meteorologické-
ho systému (teplota vzduchu, tlak, vietor, hmla atï.), ako aj údaje o na-
pájaní tunela (spotreba energie a rozlo´enie zá´a´e). Celý model ná-
sledne kontinuálne riadi ventilátory na zabezpeèenie dobrej vidite¾nosti
a nízkeho obsahu CO a NOx. To všetko sa deje s vyu´itím èo najmen-
šej energie a efektívnym vyu´itím motohodín jednotlivých ventilátorov,
èo zni´uje náklady na energie, predl´uje ´ivotnos´ zariadenia a zni´uje
náklady na údr´bu.

Samotný tunel, ako aj cesta však potrebujú primárne dobrú, spo¾ahlivú
a riadenú signalizáciu. Signalizácia systému Trafis spåòa všetky štandar-
dy a je zalo´ená na LED technológii panelov ovládaných na dia¾ku, kde
ka´dý panel mô´e zobrazova´ preddefinovaný súbor znaèení, prípadne
text v matrici 3 × 16, alebo umo´òuje plne grafické zobrazenia na špe-
ciálnych obrazovkách.

Ïalšie podporné systémy tunela sú priamo integrované. Kamerový
CCTV systém pre uzavreté televízne okruhy je integrovaný do riadia-
ceho softvéru, v ktorom mo´no obraz z kamier riadi´ priamo z toho
istého pracoviska. Sledovanie poèasia zabezpeèuje meteorologická

stanica Trafis MS101, ktorá meria všetky potrebné údaje a v prípade
tunelov aj obsah CO a NOx v tuneli.

Medzi volite¾né systémy patrí napríklad poèítadlo dopravy Trafis
TC100, ktoré poèíta hustotu vozidiel, rýchlos´ a smer s vyu´itím klasi-
fikácie vozidiel pod¾a štandardu TLS. Poèítadlo je vyu´ite¾né pre cesty
a´ s ôsmimi dopravnými pruhmi. Ïalším volite¾ným systémom je odol-
ná lokálna riadiaca stanica Trafis RS100, na riadenie signalizácie, zber
údajov z lokálnych meraèov, komunikáciu s centrálnou dozoròou a iné.
Medzi ïalšie systémy patria ešte distribúcia energií (elektrická energia,
voda), hasiace a detekèné systémy po´iaru, redistribúcia rádiových vån
(FM rádiá, GSM/UMTS signál atï.) èi núdzové telefóny.

V prípade záujmu o bli´šie informácie o tejto komplexnej problemati-
ke radi zabezpeèíme pre vašu firmu odbornú prezentáciu vrátane
predstavenia rozsiahlej referenènej databázy aj s technickými detailmi
jednotlivých riešení.
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