MULTIMODALNY SYSTEM
MONITORINGU
RUCHU DROGOWEGO

Czym jest OnDynamic?
OnDynamic (Multimodalny System Monitoringu Ruchu Drogowego) to inteligentna architektura czujników i specjalistycznego oprogramowania, które gwarantują przetwarzanie dużej ilości różnorodnych i rozproszonych danych dotyczących ruchu drogowego.
OnDynamic dostarcza wartościowych danych w czasie rzeczywistym, 24/7 dni w tygodniu w zakresie:
czasu przejazdu,
średniej prędkości,
natężenia ruchu,
aktualnych utrudnień.
OnDynamic umożliwia gromadzenie i analizowanie danych archiwalnych.
OnDynamic dostarcza wiedzy pozwalającej zarządzającym drogą i zarządzającym ruchem na efektywne rozwiązywanie
problemów mieszkańców w zakresie mobilności.
OnDynamic to narzędzie dostarczające danych w celu zaspokojenia potrzeb i oczekiwań w zakresie optymalizacji podróży.
OnDynamic jest wynikiem prac badawczo-rozwojowych APM PRO, powstał przy udziale Politechniki Śląskiej i był finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
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OnDynamic to produkt w 100% polski!

Jak działa OnDynamic?

Bardzo łatwe w instalacji, bezobsługowe czujniki

Czujniki OnDynamic zbierają dane z urządzeń Bluetooth

OnDynamic rozmieszcza się na skrzyżowaniach dróg lub

zamontowanych w przejeżdżających pojazdach.

na odcinkach pomiędzy skrzyżowaniami.
Dane są anonimizowane, tj. przetwarzane w taki sposób,
aby uniemożliwić identyfikację źródeł pochodzenia.

Pozyskane dane są filtrowane, analizowane i interpreto-

Odpowiednio przetworzone informacje o aktualnym ruchu

wane przez wyspecjalizowany system algorytmów.

drogowym prezentowane są za pomocą interfejsu graficznego. Można również przetwarzać dane archiwalne.

www.apm.pl

ZBIERANIE DANYCH
Sieć multimodalnych czujników dokonuje detekcji sygnałów Bluetooth
z pojazdów lub z urządzeń mobilnych będących w zasięgu.

PRZETWARZANIE

WIZUALIZACJA

Dzięki wbudowanym zaawansowanym
algorytmom i innym udoskonaleniom
(chmura obliczeniowa) OnDynamic
stanowi zaawansowane i zautomatyzowane środowisko, dzięki czemu jest
narzędziem maksymalnie efektywnym.

Przyjazny interfejs dopasowany do potrzeb klienta
prezentuje przetworzone dane wynikowe dotyczące
średniej prędkości, czasu przejazdu, stopnia swobody
ruchu oraz ewentualnych incydentów/zdarzeń.

Multimodalny System Monitoringu Ruchu Drogowego

Przykładowe efekty przetwarzania danych
przez system OnDynamic

Przedstawienie liczby pojazdów na połączeniach międzyobszarowych wraz ze wskazaniem aktualnego czasu przejazdu na tle
danych archiwalnych dla wybranego dnia tygodnia.

Przedstawienie zaistniałych incydentów.

Wykresy natężenia ruchu pojazdów oraz średniego czasu przebywania na określonym obszarze w wybranym przedziale czasu.

Wizualizacja lokalizacji czujników
wraz z informacjami serwisowymi.

www.apm.pl

Korzyści wdrożenia systemu OnDynamic
Zbieranie danych i prezentowanie informacji pozyskiwanych z multimodalnych czujników w czasie rzeczywistym 24/7
dotyczących: czasu przejazdu, średniej prędkości na wybranym odcinku, natężenia ruchu oraz aktualnych utrudnień
/zdarzeń drogowych.
Dostarczanie danych o ruchu drogowym, które mogą zasilać modele ruchu zaimplementowane w miastach na potrzeby
działań planistycznych.
Dokładne i pełne dane. Dzięki stworzonym przez naukowców specjalnym algorytmom przetwarzającym uzyskuje się
dokładne i wiarygodną wiedzę o ruchu drogowym.
Bezpieczeństwo danych. Pozyskiwane dane poddawane są anonimizacji, czyli przetwarzaniu w taki sposób,
aby uniemożliwić identyfikację źródeł pochodzenia.
System OnDynamic rejestruje i przetwarza dane niezależnie od panujących warunków pogodowych.
Wykorzystanie multimodalnych czujników – Bluetooth, GPS, GSM, BT Beacons.
Przystępność rozwiązania. Dzięki autorskiej koncepcji opartej na czujnikach multimodalnych koszty implementacji systemu OnDynamic są znacząco niższe od innych alternatywnych technologii pozyskiwania informacji o ruchu drogowym.
Czujniki systemu OnDynamic mogą być zasilane z sieci energetycznej w sposób ciągły lub poprzez zasilacz buforowy
w tym również ze źródeł energii odnawialnej.
Szybki i prosty montaż oraz łatwe wdrożenie. Czujniki systemu OnDynamic mogą być zainstalowane w lokalizacjach
w obrębie skrzyżowania lub na odcinkach pomiędzy skrzyżowaniami. Montaż czujników systemu OnDynamic jest łatwy
i nie wymaga specjalistycznego sprzętu. Dodatkowo nasz zespół doradzi optymalne ustawienia systemu pomiarowego.
Pełna mobilność systemu pozyskiwania danych OnDynamic pozwala na szybkie wprowadzenia zmian lokalizacji czujników pomiarowych. Efekt tych zmian jest natychmiast widoczny na interfejsie użytkownika.
Skalowalność. System pozwala na implementowanie dodatkowych danych zarówno na poziomie pozyskiwania informacji (czujników multimodalnych), przetwarzania (wydajne algorytmy), jak i prezentacji danych. OnDynamic można łatwo
zintegrować z systemem nadzoru i osłony meteorologicznej MARWIS.
Elastyczność. OnDynamic umożliwia zastosowanie indywidualnych rozwiązań (personalizacji) funkcjonalności
i wizualizacji danych.
Niezawodność i wydajność. Projekt OnDynamic został zrealizowany w ramach programu „INNOTECH” w ścieżce
programowej „HI-TECH” przy współpracy z Politechniką Śląską.

www.apm.pl

Informacje techniczne
PARAMETRY TECHNICZNE CZUJNIKA ONDYNAMIC
Wymiary obudowy

szer. 330 mm; wys. 250 mm; głęb. 140 mm

Napięcie zasilające

od ~90 VAC do ~264 VAC 50 Hz

Znamionowy pobór energii

5W

Pojemność akumulatora

9 Ah

Czas pracy na akumulatorze

~24 h dla temperatury zewnętrznej 20°C

Pomiar napięcia akumulatora

Tak

Pomiar temperatury wewnątrz obudowy

Tak

Pomiar temperatury zewnętrznej

Opcjonalnie

Pomiar nasłonecznienia 1

Opcjonalnie

Stopień ochrony obudowy

IP 64

Zakres temperatur pracy

Od -20°C do 50°C

Lokalizacja położenia za pomocą GPS

Tak

Interfejs do przesyłania danych

3G, GSM lub Ethernet

Częstotliwość pracy anten

2,4 GHz-2,5 GHz

Zysk energetyczny anteny

12 dBi

Wymiary anteny

Szer. 110 mm; wys. 110 mm; głęb. 30 mm

Impedancja anteny

50 Ω
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Istnieje możliwość dołączenia czujników do pomiaru innych wielkości fizycznych.
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APM PRO sp. z o.o.
ul. Barska 70
43-300 Bielsko-Biała

t. +48 33 815 77 38
t. +48 33 816 82 21
f. +48 33 822 81 48

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
w ramach Programu „Innotech” w ścieżce programowej Hi-Tech

kontakt@apm.pl
apm@apm.pl
www.apm.pl

