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1.1

1

UVOD
Splošno

Zaradi zahtev sodobnega naĉina ţivljenja vedno veĉ ĉasa preţivimo v osebnem avtomobilu.
Ob samem pomenu te besede zapriseţenim »road tripovcem« spomini na veter v laseh ob
zvokih dobre glasbe in pogled na idiliĉne prizore narave privabijo nasmešek na obraz in
nekaterim ljudem spomin na nore dirke hitreje poţene kri po ţilah, druge pa ţe misel na
dolgoĉasno kroţenje po mestu v iskanju prostega parkirnega mesta, na neskonĉne gneĉe in na
cestne pripetljaje, ki so neizogiben del našega vsakdanjika, spravi v slabo voljo. Medtem ko
imajo posamezniki mešane obĉutke, si proizvajalci avtomobilov obetajo dobiĉek. Razvoj
avtomobilske industrije namreĉ tako hitro napreduje, da mu razvoj cestne infrastrukture ne
more veĉ slediti.
V Sloveniji število avtomobilskega prometa narašĉa v taki meri, da je imelo v letu 2002
povpreĉno slovensko gospodinjstvo (2,8 ĉlana) veĉ kot en avtomobil (1,25), leta 1991 pa
0,94. S temi številkami je stopnja motorizacije v Sloveniji višja kot v številnih razvitejših
drţavah Evropske unije (ARSO, 2009). Primerjava stopnje motorizacije v Sloveniji z ostalimi
evropskimi drţavami ja prikazana v spodnji preglednici za leti 2003 in 2007 ter pripadajoĉem
grafikonu.
Preglednica: Stopnja motorizacije v evropskih drţavah leta 2003 in 2007 (vir: Lastništvo
osebnih avtomobilov, ARSO, 2009, http://kazalci.arso.gov.si/?data=indicator&ind_id=245)
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Grafikon: Primerjava števila avtomobilov na 1000 prebivalcev v drţavah Evrope
(vir: lastništvo osebnih avtomobilov, ARSO, 2009,
http://kazalci.arso.gov.si/?data=indicator&ind_id=245)
V statistiĉnem letopisu Ljubljane je objavljeno, da je bilo leta 2008 v Ljubljani registriranih
141.758 osebnih avtomobilov, kar pomeni 8,6 odstotno poveĉanje registriranih osebnih vozil
glede na leto 2004, ko je bilo registriranih 130.422 avtomobilov. Ĉe te podatke primerjamo s
stopnjo motorizacije v Sloveniji, vidimo, da je v Ljubljani število vozil na 1000 prebivalcev
nekoliko niţje od slovenskega povpreĉja.

Ti podatki se ujemajo s podatki Ankete po gospodinjstvih, o raziskavi potovalnih navad
prebivalcev ljubljanske regije v letu 2003. Tudi v tej raziskavi je bilo ugotovljeno, da v regiji
bolj prevladuje raba osebnega avtomobila kot v sami obĉini Ljubljana. V regiji se celo 74 %
vseh potovanj opravi z avtom, z javnim prometom se opravi samo še 8 % potovanj in tudi
deleţ tistih, ki kolesarijo in pešaĉijo, je zelo nizek, le 12 %. Statistiĉni podatki v prid
alternativnih naĉinov prevoza so za Mestno obĉino Ljubljana nekoliko bolj pozitivni. V
Mestni obĉini Ljubljana se namreĉ okoli 58 % vseh potovanj opravi z avtom, z javnim
prometom 13 %, s kolesom se opravi okoli 10 % potovanj, 19 % pa peš.
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Sklepamo torej, da so te razlike odraz poselitvene politike. Na zaĉetku 90-ih let prejšnjega
stoletja je prišlo do selitev aktivne populacije na obrobje mesta in v obmestna naselja, v ţelji
po boljši kakovosti bivanja. Vzrok za to so bile tudi majhne oddaljenosti in relativno dobre
cestne povezave Ljubljane z bliţjimi obĉinami in ostalimi slovenskimi regijami. Kljub temu
so prometne povezave javnega prevoza na regionalni ravni slabe in tudi zaradi tega se
poveĉuje odvisnost ljudi od avtomobilov. Dejstvo, da je veĉina preseljencev obdrţala sluţbe v
Ljubljani, se odraţa v velikem številu dnevnih migracij.

Slika: Število oseb iz okoliških obĉin, zaposlenih v Mestni obĉini Ljubljana (SURS, 2007)

V Ljubljani se torej dnevno opravi 1,200.000 potovanj z vsemi prometnimi sredstvi.
Ljubljanĉani pri tem opravijo 850.000 ali 70 % vseh potovanj, okoliški prebivalci, ki se vozijo
v Ljubljano in nazaj, pa 350.000 ali 30 % vseh potovanj. Najveĉ potovanj, kar 800.000
dnevnih potovanj, se opravi z osebnim avtomobilom. Od tega okoli 480.000 ali 60 %
potovanj izvršijo Ljubljanĉani, okoli 320.000 ali 40 % pa prebivalci regije.
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Sorazmerno se z veĉanjem števila potovanj z osebnimi avtomobili poveĉuje tudi potreba po
parkirnih površinah. Vendar prihaja zaradi hitrega razvoja avtomobilizacije do neusklajenosti
med povpraševanjem po parkirnih prostorih in parkirno ponudbo. Kljub pomanjkanju
parkirnih mest smo velikokrat priĉa dejstvu, da so ulice prenatrpane z nepravilno parkiranimi
avtomobili, medtem ko razpoloţljiva parkirna mesta niso v celoti izkorišĉena. Pogost primer
so parkirne hiše, saj imajo le-te tudi v koniĉnih urah vedno na voljo nekaj prostih parkirnih
mest. Predvidevamo, da je poleg cene vzrok za to predvsem pomanjkanje informacij o
lokacijah in koliĉini prostih parkirnih mest, saj se lahko voznik veĉkrat nevede pelje nedaleĉ
stran od razpoloţljivega mesta.
Raziskave so pokazale, da lahko iskanje prostega parkirnega mesta poveĉa obseg prometa tudi
za 30–50 %, s ĉimer se še dodatno obremenjuje cestno omreţje. Zelo je teţko natanĉno
oceniti vpliv iskanja parkirnega prostora na poveĉanje prometa, saj je le-to odvisno od same
geometrije mesta, namembnosti parkirnih prostorov, tipa voznikov in številnih dejavnikov.
Posledica poveĉane koliĉine prometa so zastoji ter onesnaţevanje okolja z izpušnimi plini in
hrupom, poveĉanje potovalnega ĉasa z osebnim avtomobilom ter tudi poveĉanje števila
prometnih nesreĉ.
Da bi omilili negativne posledice zaradi nenehnega poveĉevanja cestnega prometa v mestih,
prometni strokovnjaki po svetu razvijajo razliĉno prometno politiko. Ena od teh je sprememba
potovalnih in parkirnih navad.
V Ljubljani se zato poveĉuje cena parkirnih storitev in omejuje ĉas parkiranja v mestnem
jedru, poveĉuje pa se tudi cena kazni za nepravilno parkiranje ter uĉinkovitost nadzora
nezakonitega parkiranja. Kljub temu pušĉajo vozniki svoje avtomobile na neprimernih
lokacijah, kot so kolesarske steze, ploĉniki za pešce in zelene površine. Mestno redarstvo tako
ob delovnikih v Ljubljani izda povpreĉno 300 obvestil o prekršku, odredi 60 priklenitev z
lisicami in 30 odvozov s pajkom. Javno podjetje Parkirišĉa in trţnice pa na dan ugotovi okoli
150 neplaĉil parkirnine. Leta 2008 je bilo v Mestnem redarstvu izdanih 44.948 obvestil o
prekršku, odrejenih 6.209 priklenitev z lisicami in 5.192 odvozov s pajkom.
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Z razvojem telekomunikacij in raĉunalništva se v prometu razvijajo inteligentni sistemi, ki
omogoĉajo nadzor nad prometom ter posredovanje prometnih informacij udeleţencem v
prometu. S ciljem, da se zmanjša število nepotrebnih voţenj, se uporabnikom osebnih vozil
lahko posreduje informacije o številu in lokaciji prostih parkirnih mest. Temu naĉinu
usmerjanja prometa do parkirišĉ pravimo Sistemi za vodenje mirujoĉega prometa (ang.
Parking Guidance and Information System – PGI).

1.2

Namen in cilj diplomske naloge

Namen diplomske naloge je predstaviti sisteme za vodenje mirujoĉega prometa in prikaz
njegove implementacije na praktiĉnem primeru obĉine Ljubljana. Ţelja je, da bi v sklopu
obstojeĉega nadzornega centra v Mestni obĉini Ljubljana zasnovali podsistem za upravljanje
mirujoĉega prometa, s katerim bi nadzirali razpoloţljivost parkirnih površin v mestnem
središĉu, ter informacije preko razliĉnih medijev, kot so spremenljive obvestilne table,
mobilni telefoni in internet, posredovali uporabnikom. Glede na to, da smo za postavitev
obvestilnih tabel s spremenljivo vsebino doloĉili številne lokacije na ljubljanskem cestnem
omreţju, smo hoteli prikazane informacije ĉim bolj pribliţati realnim podatkom. Zato smo na
razliĉne naĉine doloĉili potovalni ĉas od lokacije postavitve obvestilnih tabel do parkirnih
površin in prikazali postopek napovedovanja števila prostih parkirnih mest. Sistem naj bi bil
sposoben komunicirati tudi s sistemom javnega prometa ter tako sprejete informacije o ĉasu
odhoda naslednjega avtobusa skupaj z informacijami o razpoloţljivosti parkirnih mest na
parkirišĉih na obrobju mesta posredovati voznikom.
Da bi omogoĉili boljše razumevanje samega sistema in njegovega delovanja ter komunikacijo
z ostalimi sistemi, je bilo treba izdelati ustrezno arhitekturo sistema na podlagi smernic
nacionalnega referenĉnega okvirja ITS arhitekture, znanih pod imenom SITSA-C.
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6

SISTEMI ZA VODENJE MIRUJOČEGA PROMETA

Z razvojem telekomunikacijskih in raĉunalniških tehnologij se v prometu razvijajo
inteligentni transportni sistemi in storitve (v nadaljevanju ITS), ki omogoĉajo nadzor nad
prometno infrastrukturo in komunikacijo z njenimi uporabniki z namenom izboljšanja
prometne varnosti in uĉinkovitosti, zmanjšanja potovalnega ĉasa, porabe goriva ter poslediĉno
tudi zmanjšanja škodljivih vplivov na okolje in izboljšanja udobja voţnje. Pomemben
podsistem inteligentnih transportnih sistemov je sistem za vodenje mirujoĉega prometa (ang.
Parking Guidance and Information System – PGI).

2.1

Razvoj in zgodovina sistemov za vodenje mirujočega prometa

Sistemi za vodenje prometa s pomoĉjo nadzora nad vhodom in izhodom vozil evidentirajo
število razpoloţljivih mest na parkirnih površinah in preko obvestilnih tabel s spremenljivo
vsebino in drugih medijev, kot so internet, mobilna telefonija in navigacijski sistemi v vozilih,
posredujejo voznikom informacije o razpoloţljivih mestih ter jih usmerjajo do najbliţjih
parkirnih površin.
Pri prvotnih sistemih za parkiranje so se uporabljali enostavni števci za zaznavanje vozil in
obvestilni znaki z omejeno funkcijo. Na ta naĉin so bili voznikom v središĉu mesta
posredovani le podatki o statusu parkirišĉa, zasedeno oz. prosto, ne pa tudi podatki o toĉnem
številu razpoloţljivih mest. Vendar so se z razvojem tehnologij razvili tudi sistemi za vodenje
mirujoĉega prometa. Današnji sistemi uporabljajo celotno mnoţico detekcijskih senzorjev za
zaznavanje vozil in elektronske znake s spremenljivo vsebino, ki so zmoţni prikazati celoten
spekter sporoĉil, simbolov in barv. Novejše aplikacije voznikom, poleg števila razpoloţljivih
mest v realnem ĉasu, zagotavljajo tudi informacije o uri prihoda naslednjega vlaka/avtobusa
ter informacije o prometnih pogojih v primeru izrednih dogodkov, prometnih nesreĉ ali
zastojev.
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Inteligentni sistemi za vodenje mirujoĉega prometa so v Evropi in na Japonskem v uporabi ţe
od zaĉetka 70-ih letih prejšnjega stoletja. V zadnjem desetletju je zabeleţen porast uporabe
tovrstnih sistemov tudi v Zdruţenih drţavah Amerike.
Prvi sistem za vodenje mirujoĉega prometa je bil namešĉen v Aachenu v Nemĉiji leta 1970.
Ţe v sredini leta 1990 je bilo ocenjeno, da je veĉ kot 100 sistemov za upravljanje mirujoĉega
prometa vgrajenih v mestih po celem svetu, predvsem pa v Evropi in na Japonskem. Veĉina
teh sistemov posreduje parkirne informacije za celoten center mesta, vendar se poveĉuje tudi
njihova uporaba na P+R (parkiraj in se pelji) parkirišĉih, ki se nahajajo na obrobju mesta, ter
za sistem uliĉnega parkiranja.
Obiĉajno sistem deluje na naĉin, da se mesto razdeli na cone in se natanĉnost informacij,
posredovanih voznikom, poveĉuje z bliţanjem konĉni destinaciji, to je centru. V prvi coni se
posreduje informacija o skupnem številu razpoloţljivih mest v mestnem središĉu, v drugi coni
table prikazujejo smer do parkirnih površin in konĉno v tretji coni se prikaţe ime parkirne
površine, smer in toĉno število razpoloţljivih parkirnih mest. Podoben sistem je v uporabi v
Frankfurtu na Majni, ter v Yokohami na Japonskem.
Poleg uporabe sistemov za vodenje mirujoĉega prometa na mestnem nivoju se poveĉuje tudi
uporaba sistemov za vodenje mirujoĉega prometa v trgovskih centrih in ob letališĉih, za
katere so znaĉilne parkirne površine veĉjih kapacitet. Na teh parkirišĉih je smiselna vgraditev
senzorjev nad posameznimi parkirnimi prostori, saj je pot od vhoda do parkirnega mesta in
obratno relativno dolga. Zaradi tega razlika med preštetimi vozili na vhodu in izhodu ne daje
realne slike zasedenosti parkirne hiše oz. parkirišĉa. Raziskave so pokazale, da je v bolj
zasedenih intervalih, to je v povpreĉju 6 ur na dan, zaznana izmenjava 12-ih avtomobilov v
minuti. Ĉe upoštevamo, da voţnja do izhoda traja 3 minute, je to 36 razpoloţljivih parkirnih
mest1. Tovrstni sistemi omogoĉajo poleg poveĉanja zasedenosti parkirne hiše tudi
projektiranje veĉje koliĉine parkirnih mest na enako bruto površino objekta, saj ni potrebe po
projektiranju manevrskih prostorov na obeh koncih parkirnih vrst, kot je prikazano na spodnji
sliki.
1

Študija je narejena za mestno parkirišĉe s 1000 parkirnimi mesti (Schick electronics. 2010, 7. str)
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Slika: Poveĉanje števila parkirnih mest na enako bruto površino objekta (vir: Schick
electronics. 2010, 5. str)

Ta naĉin obvešĉanja pozitivno vpliva na voznikov prihranek ĉasa in goriva, saj voznike
usmerja direktno do prostega parkirnega mesta. Ţal je sistem nekoliko draţji in je zaenkrat na
voljo veĉinoma v komercialnih parkirnih hišah, v katerih je cena parkiranja bistveno višja kot
na javnih parkirišĉih, ter v trgovskih centrih, ki obiĉajno ne zaraĉunavajo parkirnine, saj je leta vraĉunana v ceno njihovih storitev.
Poleg takšnega naĉina zaznavanja vozil na zaprtih tipih parkirišĉ se s pomoĉjo senzorjev,
vgrajenih v tla, lahko spremlja tudi zasedenost posameznega parkirnega prostora pri sistemih
uliĉnega parkiranja. S postavljanjem tabel na zaĉetku ulic, ki prikazujejo število prostih mest,
direktno vplivamo na preusmeritev voznikov, ki išĉejo parkirni prostor in tako zmanjšujemo
prometne obremenitve v mestnih jedrih, za katera je sistem uliĉnega parkiranja znaĉilen. Leta
2008 so za potrebe vodenje mirujoĉega prometa in izboljšanja nadzora nad parkiranjem v
mestu na ulicah San Francisca vgradili senzorje na 6.000 parkirnih mest.
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2.2

Komponenete sistemov za vodenje mirujočega prometa

Tipiĉen parkirni informacijski sistem je sestavljen iz:
 detektorjev za zbiranje podatkov o razpoloţljivosti parkirnih
 lokalnih postaj za prevzem in prenos podatkov
 nadzornega centra za obdelavo podatkov
 medija za posredovanje informacij uporabnikom.

Nadzorni
računalnik

Detektorji
k

Obvestilne table s
spremenljivo
vsebino

Detektorji

Slika 1: Komponente sistema za vodenje mirujoĉega prometa in interoperabilnost s
podobnimi organizacijami in sistemi
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2.2.1 Detektorji za zbiranje podatkov o razpoložljivosti parkirnih mest
Detektorji za zbiranje podatkov o pritoku in odtoku vozil so namešĉeni na vhodih in izhodih
iz parkirišĉa. Razlika med številom prispelih vozil in številom vozil, ki so garaţno hišo ali
parkirišĉe zapustili, predstavlja število vozil, ki se trenutno nahajajo v garaţni hiši. Vendar je
na parkirnih površinah veĉjih kapacitet za natanĉno doloĉitev razpoloţljivega števila mest
potrebna namestitev senzorjev nad posameznim parkirnim prostorom, ker se poleg parkiranih
vozil na parkirišĉu nahajajo tudi vozila, ki išĉejo prosta parkirna mesta in vozila, ki so
zapustila parkirna mesta in se premikajo proti izhodu.
Senzorji, namešĉeni nad posameznim prostorom, evidentirajo tudi ĉas zasedenosti parkirnega
mesta. Ĉas zasedenosti parkirnega mesta potrebujemo pri ugotavljanju prekrškov uporabnikov
zaradi preseţka dovoljenega ĉasa za parkiranje ali pa v primeru izgube parkirnega listka. Ti
podatki se arhivirajo in se lahko potem uporabljajo za statistiko in napovedovanje števila
prostih parkirnih mest.
Za detekcijo zasedenosti parkirnega mesta se uporablja mnoţica senzorjev, kot so infrardeĉi
senzorji, induktivne zanke, magnetometri, magnetno odporni senzorji, piezoelektriĉni
senzorji, pnevmatiĉne tuljave, tehtanje vozil, mikrovalovni radarji, akustiĉni senzorji, RFID
tehnologija, ultrazvoĉni senzorji ter video-detekcijski senzorji.
Najbolj razširjena je uporaba:
 Induktivnih zank – to so ţice vgrajene v tla v obliki zank poljubnih dimenzij, ki
ustvarjajo majhno lokalno magnetno polje. Prisotnost vozil zaznavajo, ker se s
premikanjem skozi to polje ustvari elektriĉni impulz, katerega detektor registrira.
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Računalniški
sistem

Elektomagnetno polje

Električni števec

Slika 2: Induktivna zanka za zaznavanje vozil

 Infrardečih senzorjev, ki oddajajo infrardeĉo energijo in prisotnost vozila zaznajo s
koliĉino reflektirane energije ter informacijo posredujejo kot elektriĉni signal. Zaradi
obĉutljivosti na vremenske vplive, kot so megla in sneg, niso primerni za zunanjo
uporabo.
 Ultrazvočnih senzorjev, ki emitirajo valovanja v razponu od 25 do 50 kHZ in na
podlagi odbojnega vala zaznajo zasedenost parkirnega prostora. Ultrazvoĉne naprave
opremljene z LED tehnologijo dva do trikrat na sekundo preverjajo prisotnost vozila
in takoj, ko zaznajo vozilo, sporoĉajo zasedenost parkirnega mesta s spreminjanjem
barve LED luĉi z zelene na rdeĉo.
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Slika: Ultrazvoĉni senzorji, opremljeni z LED tehnologijo (vir: Schick electronics.
2010, 5. str)

 Mikrovalovnih senzorjev – Dopplerjev radar zazna spremembo frekvence
mikrovalovnega valovanja, ki se odbija od vozila. Njihova prednost je v tem, da jih
lahko montiramo nevidno, saj brez izgub prodirajo skozi keramiko, les, steklo in
tanjše stene.

Slika: Mikrovalovni senzor (vir: osebni vir)

 Video-detekcijskih senzorjev, sestavljenih iz ene ali veĉ kamer, programske opreme

za prikaz slike ter mikroprocesorja za digitalizacijo in obdelavo.
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Video kamera

Prikazovalni zasloni

Slika: Video-detekcija (vir: Bong, D. B. L.,2008)

V odvisnosti od zmogljivosti video kamere in opreme video detekcija omogoĉa tudi
prepoznavanje registrskih tablic. Sistem mora biti sestavljen iz kamere, ki je lahko od
mesta prepoznavanja vozil oddaljena najveĉ 30 m in enote s programsko opremo za
prepoznavo registrskih tablic. Video signal prispe od kamere do raĉunalniške enote in
se nato obdeluje. V nadzornem prostoru se preko brskalnika lahko pregledujejo
podatki in zgodovina. Na ta naĉin je omogoĉen izraĉun parkirnine ter pregled nad
prekrški. Ĉe je v programski opremi za pregledovanje podatkov vnesena baza
registrskih tablic vozil, ki imajo dovoljenje za uporabo parkirišĉa, sistem avtomatsko
zazna tablico in omogoĉa vozilom dostop na parkirno površino.
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Slika: Kontrola dostopa preko prepoznavanja registerskih tablic

2.2.2 Lokalna postaja

Detektorji zaznane podatke posredujejo do lokalnega nadzornega raĉunalnika, to je do lokalne
postaje. Kontrolne enote lokalnih postaj so spravljene v manjših ohišjih in pritrjene na
primerni lokaciji znotraj parkirne površine. Njihova naloga je zbiranje in obdelava podatkov o
številu razpoloţljivih mest ter posredovanje informacij o številu prostih mest v realnem ĉasu
obvestilnim tablam, ki se nahajajo v neposredni bliţini parkirnih površin ter posredovanje
informacij o številu prostih mest glavnem krmilniku, ki se nahaja v mestnem nadzornem
centru.
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2.2.3 Nadzorni center
V nadzornem centru se zbirajo podatki o razpoloţljivih parkirnih mestih na vseh parkirišĉih,
ki so preko kontrolne enote povezana z glavnim nadzornim raĉunalnikom. Prispele
informacije se obdelujejo in posredujejo uporabnikom.
V nadzornem centru se nahaja operater, ki lahko spremlja grafiĉni prikaz mestnega cestnega
omreţja, kjer so prikazane lokacije parkirnih objektov, obvestilnih tabel in trenutno število
razpoloţljivih parkirnih mest. Programska oprema nadzornega raĉunalnika deluje v razliĉnih
operacijskih orodjih, ki so enostavna za uporabo. V primeru izjemnih dogodkov lahko
operater preko grafiĉnega vmesnika spreminja vsebino, ki je podana na obvestilnih tablah.

2.2.4 Medij za posredovanje informacij uporabnikom

Informiranje voznikov se lahko izvaja pred potovanjem (ang. pre-trip) ali med potovanjem
(ang. en-route info). Posredovanje informacij pred potovanjem vpliva na izbiro in naĉrtovanje
poti ter izbiro naĉina potovanja, medtem ko so informacije, posredovane med potovanjem,
koristne zaradi spreminjanja prometnih pogojev. Informacije o razpoloţljivosti parkirnih mest
se uporabnikom posredujejo na veĉ naĉinov:

2.2.4.1 Posredovanje informacij uporabnikom prek obvestilnih tabel s spremenljivo
vsebino
Obvestilne table s spremenljivo vsebino so prek telekomunikacijskega omreţja povezane z
nadzornim centrom ali pa neposredno na lokalni krmilnik. Sistemi za upravljanje mirujoĉega
prometa zbirajo podatke o razpoloţljivosti parkirnih mest, ki so na voljo in jih posredujejo
uporabnikom preko obvestilnih tabel s spremenljivo vsebino.
Znaki s spremenljivo vsebino so lahko izvedeni v obliki:
 vrtljivih lamel,
 vrtljivih prizem,
 pomiĉnega traku,
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 svetlobnih polj dodanih na obiĉajnih znakih,
 optiĉnih vlaken,
 visokosvetilnih diod (LED).
Odvisno od tehnologije zaslonov spremenljive table z alfa-numeriĉnimi simboli prikazujejo
število prostih parkirnih mest ali stopnjo zasedenosti. Prikaz informacije o zasedenosti
parkirnih površin se lahko izvaja na razliĉne naĉine:


lahko podamo le status parkirne površine:
PROSTO – SPACES,
SKORAJ POLNO – NEARLY FULL,
ZASEDENO – FULL.

Slika: Razliĉni naĉini prikazovanja informacij o zasedenosti parkirnih površin
 Lahko prikaţemo z uporabo piktogramov:
►

s pomoĉjo znakov P in P:
Ĉe je parkirišĉe PROSTO, se na obvestilnih tablah prikaţe znak P
Ĉe je parkirišĉe ZASEDENO ali ZAPRTO, se prikaţe znak P

►

S pomoĉjo smernih pušĉic in kriţcev:
Ĉe je parkirišĉe PROSTO, se na obvestilnih tablah prikaţe simbol zelena
pušĉica

˝ ˝

Ĉe je parkirišĉe ZASEDENO ali ZAPRTO, se prikaţe simbol

˝X˝
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Slika: Prikazovanje statusa parkirnih površin s pomoĉjo piktogramov
(www.hel2.fi/liikenteenohjaus/eng/parking_guidance.asp)
 Numeričen prikaz dejanskega števila prostih parkirnih mest.

Slika: Primeri numeriĉenega prikazovanja prostih parkirnih mest pri nas in v
tujini (viri: oseben vir in www.swarco.com)
Prednost numeriĉnega prikaza ter prikaza s piktogrami pred besednim prikazom je v tem, da
sta razumljiva tudi tujim uporabnikom. Raziskave so pokazale, da so slednji najbolj pogosti
uporabniki sistemov za vodenje mirujoĉega prometa. Tuji uporabniki ne poznajo mesta in ĉe
niso ustrezno obvešĉeni, zaradi iskanja prostega parkirnega mesta ustvarjajo gneĉe na
cestnem omreţju. Lokalni vozniki se zanašajo predvsem na lastne izkušnje in niso preveĉ
zaupljivi do sistemov za vodenje mirujoĉega prometa, vendar jih s podajanjem jasnih in
natanĉnih informacij lahko spodbudimo k uporabi tovrstnih sistemov.
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2.2.4.2 Posredovanje informacij uporabnikom preko prenosnih osebnih naprav

Podatki iz nadzornega centra se lahko uporabnikom posredujejo preko uslug operaterjev
mobilne telefonije v obliki tekstovnih sporoĉil sms (Short Message Service – kratka sporoĉila
do 140 znakov) ter v obliki tekstovno-grafiĉnih sporoĉil s pomoĉjo »bluetooth« ali »wireless«
tehnologije, ki zmore sprejem veĉje koliĉine znakov (do 1400 znakov). Raziskave kaţejo, da
je ta naĉin obvešĉanja celo najbolj uĉinkovit, saj je uporabnikom dostopen na katerikoli
lokaciji.
V svetu so ţe v uporabi sistemi, ki na podlagi mobilnih telefonov zaznajo trenuten poloţaj
vozila na mestnem omreţju in vozniku posredujejo informacije o številu prostih mest na treh
najbliţjih parkirnih površinah.
Na spodnji sliki je prikazana i-phone aplikacija, ki omogoĉa uporabnikom prikaz prostih
parkirnih mest v coni, v kateri uporabnik išĉe parkirno mesto, vkljuĉno z vsemi informacijami
o parkirnih storitvah, od delovnega ĉasa do cene parkiranja.

Slika: I-phone aplikacija za prikaz prostih parkirnih mest
(http://www.intomobile.com/2010/02/27/nosey-parker-iphone-app-makes-parking-quickereasier-and-cheaper/)
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2.2.4.3 Posredovanje informacij uporabnikom prek svetovnega spleta
Informacije o številu razpoloţljivih parkirnih mest se iz nadzornega centra posredujejo tudi na
spletno stran. Te informacije so brezplaĉne in so dostopne vsem uporabnikom. Posredovanje
informacij prek interneta spada med naĉine informiranja voznikov pred zaĉetkom potovanja,
saj uporaba interneta na mobilnih enotah med voţnjo ni najbolj priporoĉljiva. Ta naĉin
informiranja vpliva na izbiro parkirne površine ţe pred samim zaĉetkom potovanja in s tem
tudi na zmanjšanje prometnih gneĉ ali pa na spremembo odloĉitve o destinaciji in naĉinu
potovanja (npr. izbira javnega potniškega prevoza, uporaba P+R parkirišĉ ali pa sprememba
potovalne rute in parkirne površine).

2.2.4.4 Posredovanje informacij uporabnikom prek navigacijskih sistemov v avtomobilih
Naĉin posredovanja parkirnih informacij preko navigacijskih naprav je bil implementiran na
Japonskem leta 2000, vendar tovrstni naĉin informiranja zaenkrat še ni zelo razširjen, saj so
vozila, ki so opremljena z navigacijskimi napravami, v manjšini. Na podlagi raziskav je bilo
ugotovljeno, da je bil sistem zelo dobro sprejet s strani voznikov in da se uporabniki celo bolj
zanašajo na informacije, sprejete preko navigacijskih naprav v vozilu, kot na informacije, ki
so jim posredovane preko obvestilnih tabel.

Slika: Navigacijska naprava
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2.2.5 Prenos podatkov – komunikacijsko omrežje
Za izmenjavo podatkov med komponentami sistemov za vodenje mirujoĉega prometa
(lokalnim koncentratorjem in obvestilnimi tablami s spremenljivo vsebino, lokalnim
koncentratorjem in master koncentratorjem ter master koncentratorjem in obvestilnimi
tablami s spremenljivo vsebino) je treba omogoĉiti ustrezno komunikacijo. Slednja je lahko
vzpostavljena na veĉ naĉinov: GPRS prenos podatkov, prenos podatkov preko radio valov,
bakrene ţice optiĉnih kablov ter brezţiĉne tehnologije. Komunikacijsko omreţje mora
omogoĉati hiter in zanesljiv prenos informacij.
Z razvojem tehnologij napreduje hitrost prenosa informacij kot tudi razvoj brezţiĉnega
prenosa informacij. Zato je omogoĉena komunikacija tudi med najbolj oddaljenimi parkirnimi
površinami in z bistveno niţjimi stroški, saj ni potrebe po izvedbi ţiĉnih komunikacij do
nedostopnih obmoĉij, kjer kabelska komunikacijska napeljava še ne obstaja.
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ARHITEKTURA INTELIGENTNIH TRANSPORTNIH SISTEMOV

Aktualni razvoj ITS arhitekturne

Inteligentni transportni sistemi zdruţujejo mnoţico tehnologij, ki vkljuĉujejo najnovejše
raĉunalniške, elektrotehniĉne, komunikacijske in varnostne sisteme s ciljem izboljšanja
uĉinkovitosti, prometne varnosti in mobilnosti. Tovrstni sistemi postajajo vse kompleksnejši.
Pokrivajo velik obseg aplikacij in storitev, ne samo v cestnem prometu, temveĉ tudi v
organizacijah v ostalih prometnih sistemih: ţelezniškem, zraĉnem in pomorskem. Zato je
treba narediti enoten strateški okvir, ki bi omogoĉil integracijo teh sistemov s ciljem, da se
racionalno izkoristi obstojeĉa prometna ITS infrastuktura z minimalnim vloţkom v
novogradnje in da se zagotovi hitrejši in varnejši pretok informacij ter tako izboljša njihova
uĉinkovitost. Ta okvir imenujemo arhitektura ITS sistemov.
»ITS arhitektura torej predstavlja enotno zasnovo za planiranje, naĉrtovanje in integracijo
inteligentnih transportnih sistemov (ITS).« (Ţura, M. in sod., 2006) ITS arhitektura nam
prikazuje, kako se mora obnašati skupnost oz. interesna skupina, ki je udeleţena v tovrstnih
sistemih, skrbi za medsebojno koherentnost sistemov in omogoĉa boljšo koordinacijo znotraj
posameznih sistemov ter koordinacijo na nivoju mesta, drţave ali regije.
Prvi okvir za doloĉitev enotne arhitekture ITS sistemov je bil zasnovan v Zdruţenih drţavah
Amerike leta 1996. Leta 1998 je bil tudi v Evropi doloĉen okvir za razvoj evropske ITS
arhitekture, imenovan KAREN (Keystone Architecture Required for European Network).
Nasledil ga je projekt FRAME-NET, ki predstavlja aktualni referenĉni okvir in se v ĉlanicah
EU uporablja kot osnova za razvoj lokalnih, regionalnih in nacionalnih arhitektur ITS.
Evropska ITS arhitektura podaja osnovne smernice in omogoĉa fleksibilno uporabo tega
okvirja, saj podaja sistemsko osnovo, ki jo posamezne drţave lahko nadgrajujejo in
prilagajajo lastnim potrebam. V drţavah EU so se tako razvile številne nacionalne ITS
arhitekture (na primer ITS arhitekture Ĉeške Republike, Danske, Francije, Finske, Madţarske,
Nizozemske, Norveške, Švedske, Slovaške, Romunije, Velike Britanije, Italije, Belgije,
Avstrije ter ITS München, ki je edina nedrţavna organizacija). Poleg Zdruţenih drţav
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Amerike in drţav Evrope so podoben okvir razvile tudi druge drţave, kot so Japonska,
Kitajska, Ĉile in Avstralija. Kljub razliĉnim pristopom obstaja ţelja in potreba, da bi se te
organizacije zdruţile oz. sodelovale na globalnem nivoju.

V Sloveniji je v okviru nacionalnega programa uvajanja inteligentnih transportnih sistemov
izdelan nacionalni referenĉni okvir ITS imenovan SITSA-C (vendarle samo za sistem cest), ki
je v skladu s smernicami ministrstva za promet naĉrtovan tako, da je kompatibilen in
interoperabilen s podobnimi evropskimi projekti. Slovenski prometni strokovnjaki so tako za
izhodišĉe upoštevali ţe opredeljene ITS standarde na evropski ravni (KAREN in FRAMENET) in podobne arhitekture, kot so italijanska arhitektura ARTIST (Architettura Telematica
Italiana per il Sistema dei Trasporti), ki je zasnovana na francoskem okvirju ACTIF (Aide à la
Conception de systèmes de Transports Interopérables en France), ter ĉeško arhitekturo
"TEAM Project" in avstrijsko TTS-A (Transport Telematik Systeme-Austria), saj se bo prav z
njimi slovenska arhitektura morala povezati zaradi teritorialne bliţine kot tudi zaradi razliĉnih
skupnih projektov, kot je npr. CONNECT. Pri nadaljnjem razvoju pa so strokovnjaki
upoštevali tudi referenĉno arhitekturo, opredeljeno v Zdruţenih drţavah Amerike.
Za razliko od ameriške nacionalne ITS arhitekture, katere temeljni cilj je definiranje fiziĉne
arhitekture, je evropska ITS arhitektura zasnovana tako, da zadovolji potrebe uporabnikov. Na
podlagi izbranih potreb uporabnikov se doloĉijo pripadajoĉe funkcije ali funkcijska podroĉja
in njihove glavne funkcionalnosti. Da bi ugotovili obstojeĉe stanje in sistem prilagodili
slovenskim razmeram in potrebam, je bil opravljen pregled obstojeĉe dokumentacije in
izdelan vprašalnik vodilnih uporabnikov (javnost – vozniki in potniki, komercialni
uporabniki, proizvajalci ITS komponent, operaterji, ki upravljajo ITS sisteme, organizacije, ki
ponujajo ITS storitve, oblasti, ministrstva ipd.) ITS sistemov in storitev. Potem pa je bila tudi
v slovenski arhitekturi SITSA-C narejena matrika korelacij med funkcijami in potrebami
uporabnikov po navodilih KAREN/FRAME in ARTIST, ki doloĉajo povezavo med
skupinami, v katere so bile razdeljene potrebe uporabnika, ter procesi ali funkcijska podroĉja,
ki omogoĉajo zadovoljitev teh potreb.
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Osnove in metodologija slovenske ITS arhitekture SITSA-C

Glede na to, da smo v poglavju 4.3 doloĉili idejno zasnovo arhitekture sistema za vodenje
mirujoĉega prometa, smo zaradi laţjega razumevanja iz smernic slovenske ITS arhitekture
SITSA-C naredili povzetek in razlago osnovnih pojmov.
Arhitektura sistema je razdeljena na funkcionalno in fiziĉno arhitekturo. Funkcionalna
arhitektura je temelj dokonĉnemu modelu fiziĉne arhitekture. Funkcionalno arhitekturo
zasnujemo tako, da na podlagi ugotovljenih potreb uporabnikov naredimo model sistema,
neodvisen od tehnologij in organizacije. Definiramo komponente ITS arhitekture, ki
zadošĉajo potrebam uporabnikov, funkcionalna podroĉja, funkcije, podatkovna skladišĉa in
podatkovne tokove, to je pretoke podatkov in informacij med terminatorji zunaj sistema v
sistem ter znotraj sistema ven. Ko je funkcionalna arhitektura zasnovana, se na podlagi
doloĉenih zahtev oblikuje fiziĉna arhitektura, ki doloĉa funkcije fiziĉnim subjektom
(podsistemom in uporabnikom storitev) in fiziĉne podatkovne tokove, to prikazuje, kako se
ITS funkcije in podatkovna skladišĉa medsebojno povezujejo ter "fiziĉno" namešĉajo v
"prostor" (v vozilo, infrastrukturo, center za upravljanje prometa itd.) in kakšna je njihova
relacijska odvisnost. Fiziĉna arhitektura s tem, ko daje neko mero vkljuĉenim subjektom in
bolj konkretno percepcijo ITS sistemov in storitev, omogoĉa laţji dostop do nacionalne ITS
arhitekture.
Sistematiĉen prikaz pristopa k fazam razvoja ITS arhitekture:
 1. Definiranje seznama uporabniških potreb oz. zahtev.
 2. Identifikacija funkcij (funkcionalna arhitektura), ki zadošĉajo potrebam
uporabnikov.
 3. Doloĉitev fiziĉnih enot – podsistemov in modulov:
operativno/funkcionalna in organizacijska homogenost,
optimizacija informacijskih pretokov izmenjave glede na
aktualni razvoj,
operativna uĉinkovitost.
 4. Lociranje fiziĉnih enot – lokacije.
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 5. Identifikacija podatkovnih tokov, ki povezujejo elemente funkcionalne
arhitekture in fiziĉne podsisteme in module v integriran ITS v cestnem
prometu (predlog).
 6. Prikaz fiziĉnih podatkovnih tokov.

Funkcijska arhitektura je razdeljena na naslednje elemente:
 Funkcijska področja so najvišje stopnje zdruţitve funkcij in pripadajoĉih
podatkovnih skladišĉ za doloĉeno podroĉje delovanja, ki se razume kot ponudba ITS.
Vsako podroĉje je definirano z enostavnim opisom in mu je za laţje sporazumevanje
dodan angleški "original". Funkcijska podroĉja omogoĉajo nadaljnjo nadgradnjo in so
kompatibilna z evropsko ITS arhitekturo. SITSA-C je razdeljena na osem funkcijskih
podroĉij:
1. Zagotavljanje elektronskega plačevanja
(Provide Electronic Payment Facilities).
2. Zagotavljanje zaščite, reševanja in pomoči
(Provide Safety And Emergency Facilities).
3. Upravljanje prometa
(Manage Traffic).
4. Upravljanje javnega prometa
(Manage Public Transport Operations).
5. Zagotavljanje naprednega sistema navigacije vozila
(Provide Advanced Driver Assistance System).
6. Zagotavljanje pomoči pri načrtovanju potovanja
(Provide Traveller Journey Assistance).
7. Zagotavljanje podpore pri uveljavljanju zakonov
(Provide Support For Law Enforcement).
8. Upravljanje tovornega prometa
(Manage Freight And Fleet Operations).
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 Funkcije
Funkcionalnosti, vkljuĉene v posamezno funkcijsko podroĉje, so definirane s
funkcijami. Loĉimo dva tipa funkcij:
Sestavljene funkcije (High Level Functions)
To so kompleksne funkcije in ĉe jih hoĉemo bolje opisati, jih je treba razĉleniti
na funkcije niţje stopnje.
Osnovne funkcije (Low Level Functions)
To so funkcije, ki ne zahtevajo dodatnih razĉlenitev v podfunkcije in zato
predstavljajo najniţjo stopnjo funkcionalnosti podroĉij. V SITSA-C zgoraj
navedena funkcijska podroĉja zdruţujejo 126 osnovnih funkcij.
 Podatkovna skladišča
Funkcijska podroĉja lahko vsebujejo tudi podatkovne baze (ang. Data Stores), ki
predstavljajo podatkovna skladišĉa, ki jih uporablja lahko veĉ funkcij znotraj
doloĉenega podroĉja. Podatkovnih baz doloĉenih v funkcionalni arhitekturi SITSA-C
je 28.
 Terminatorji
Terminator predstavlja povezavo med ITS arhitekturo in zunanjim svetom ter definira
''kaj'' arhitektura priĉakuje od zunanjega sveta, da lahko to naredi, katere podatke mora
posredovati arhitekturi in katere podatke mu mora posredovati arhitektura. Terminator
je lahko neka oseba, sistem ali pa fiziĉna entiteta, od katere se lahko dobi podatke
(npr. vremenski podatki ali pa stanje ceste). Tako osebe kot tudi sistemi so lahko ĉlani
organizacij ali pa javne oblasti, ki prispevajo na tak ali drugaĉen naĉin k oskrbi
ponudbe ITS. Lahko jim reĉemo tudi ITS deleţniki.
 Podatkovni tokovi
Podatkovni tokovi, pogosto oznaĉeni tudi z izrazom informacija, predstavljajo
interakcijo med elementi funkcijske arhitekture, to pomeni, da medsebojno povezujejo
funkcije, terminatorje in podatkovna skladišĉa.
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Na naslednji sliki je prikazan algoritem pristopa k procesu izdelave posameznega vidika ITS
arhitekture po metodologiji FRAME-NET.

Slika:Algoritem uporabe programskega orodja FRAME- selection tool (vir: www.frameonline.net/)
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MODEL SISTEMA ZA VODENJE MIRUJOČEGA PROMETA NA PODROČJU
OBČINE LJUBLJANA

4.1

Cestna infrastruktura in površine za mirujoči promet na področju občine
Ljubljana

Da bi lahko govorili o strategiji nadaljnjega razvoja parkirnih storitev se je treba seznaniti s
konceptom cestne infrastrukture ter obstojeĉim stanjem parkirnih površin za mirujoĉi promet
na podroĉju Mestne obĉine Ljubljana.
Cestna mreţa Ljubljane ima zvezdasto strukturo. Glavni tokovi v Ljubljano potekajo radialno
po vpadnicah, imenovanih po mestih in mestnih predelih, iz katerih vodijo v Ljubljano:
Trţaška cesta, Celovška cesta, Dunajska cesta, Šmartinska cesta, Zaloška cesta, Poljanska
cesta, Dolenjska cesta ter Barjanska cesta. Vpadnice so med seboj povezane s tremi cestnimi
obroĉi. Prvi obroĉ ustvarja ljubljanska mestna obvoznica, ki razen mestnih vpadnic povezuje
tudi gorenjski, štajerski, dolenjski in primorski avtocestni krak. Drugi obroĉ je manj izrazit,
ker posamezni odseki med seboj niso povezani. Oblikujeta ga Topniška in Drenikova na
severu, na zahodu Veĉna pot, na jugu Cesta v mestni Log, Iţanska ter Kajuhova na vzhodu.
Notranji krog okoli mestnega središĉa tvorijo Masarykova, Tivolska, Aškerĉeva in Njegoševa,
ki bo z mostom ĉez Ljubljanico kmalu povezana z Roško cesto.
Dnevne prometne obremenitve so prikazane na sliki 2. Debelina ĉrte je odvisna od koliĉine
prometa na posameznih cestah. Prometna obremenitev na najbolj obremenjeni Celovški cesti
zanaša 64.600 vozil. Ta obremenitev poteka po zgornji Celovški. Prometni tokovi, ki iz
gorenjske regije prihajajo v Ljubljano se po kriţišĉu z mestno obvoznico na Celovški cesti
zmanjšajo na 44.800 vozil, kar je posledica preusmerjanja prometa na obvoznico. Nasprotno
temu se tokovi na Dunajski cesti od obvoznice proti središĉu poveĉujejo. Prometna
obremenitev na zgornjem delu Dunajske znaša 24.000 vozil, na spodnjem pa 53.000 vozil.
Trţaško cesto v povpreĉju dnevno prevozi 35.000 vozil, Šmartinsko 32.200, Zaloško 30.100,
Dolenjsko 20.700. Najmanj obremenjena ljubljanska vpadnica je Litijska cesta s 17.200 vozili
na dan.

Starĉević, B. 2010. Sistem za vodenje mirujoĉega prometa v mestih, preveritev na primeru Ljubljane.
Dipl. nal.- UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Prometna smer.

28

Slika: Karta prometnih obremenitev v mesta Ljubljana (Blaţ, T.,2006)
Prvi parkirni prostori so se v Ljubljani pojavili leta 1963. Ob parkirnih mestih vzdolţ cestišĉ v
središĉu mesta so bile leta 1971 postavljene tudi prve parkirne ure kot predhodnice današnjih
sodobnih parkomatov. Danes so parkomati namešĉeni na obmoĉju kratkotrajnega parkiranja,
ki obsega 2.164 parkirnih mest. Parkiranje na teh obmoĉjih je ĉasovno omejeno od 30 minut
do 120 minut. Oţje središĉe je tako razdeljeno na obmoĉja ĉasovno omejenega parkiranja, kot
je prikazano na sliki v nadaljevanju.
Po vzpostavitvi plaĉilnega sistema parkiranja na ulicah v mestnem središĉu je zabeleţena
razpršitev parkiranja na ulicah zunaj notranjega kroga in poveĉanje ilegalnega parkiranja na
le-teh. Ţrtve so pa okoliški prebivalci, ki zaradi tega veĉkrat ne najdejo parkirnega prostora v
okolici lastnih stanovanj. Da bi se temu izognili in poveĉali kapacitete parkirnih površin v
Ljubljani, je letos na Prulah, Mirju in Iliriji urejen sistem enosmernih ulic, s poševnim in
vzvratnim parkiranjem. Predvidena je še ureditev uliĉnega sistema parkiranja na Kodeljevem,
v Roţni dolini in za Beţigradom. Predvideno število novih parkirnih prostorov je okoli 3.000.

Starĉević, B. 2010. Sistem za vodenje mirujoĉega prometa v mestih, preveritev na primeru Ljubljane.
Dipl. nal.- UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Prometna smer.

29

Za parkirne prostore bo treba od ponedeljka do petka, od 7. do 17. ure, plaĉati parkirnino, ki
bo nekoliko niţja, kot je parkirnina v središĉu mesta. Ko bo uveden plaĉljiv sistem, bodo
morali stanovalci pridobiti letno dovolilnico za parkiranje.

Slika: Obmoĉja mirujoĉega prometa v oţjem središĉu mesta Ljubljane (vir: JP LPT, d.o.o.,
osebna komunikacija)
Javna parkirišĉa so glede na oddaljenost od središĉa in dostopnost posamezne lokacije s
sredstvi javnega prometa razvršĉena v štiri tarifne razrede. Veĉina parkirišĉ v Mestni obĉini
Ljubljana je v javni lasti, vendar je vse veĉ parkirišĉ in parkirnih hiš, ki so v zasebni lasti. V
spodnji tabeli je narejen pregled nad vsemi javnimi prirkirišĉi s pripadajoĉim številom
razpoloţljivih parkirnih mest ter pregled nad parkirnimi hišami na podroĉju Ljubljane s
pripadajoĉim številom razpoloţljivih parkirnih mest.
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Tabela 1: Število parkirnih mest za posamezno parkirno površino
Ime parkirne površine
Parkirišĉe Kranjĉeva (POP
TV)
Petkovškovo nabreţje II

Število
parkirnih mest
118 (2)*
111 (2)*

Ime parkirne površine
Parkirišĉe EF
Parkirišĉe Ţelezniška postaja

Število
parkirnih mest
310
600

Ljubljana – Trg OF
Parkirišĉe Beţigrad

62 (2)*

Garaţna hiša Kozolec

Parkirišĉe Sanatorij Emona

35 (2)*

Parkirna hiša MK (Modri

248 (4)*
396

Kvadrat)
Parkirišĉe Mirje

108

Parkirna hiša FDV – DPL

436

Parkirišĉe Kliniĉni center jug (Vrazov trg)
Parkirišĉe Tivoli I.

47 (2)*

Parkirna hiša Metelkova

750

360 (2)*

Parkirna hiša Šentpeter

547

Parkirišĉe Tivoli II.

90 (2)*

Parkirna hiša BTC City

758

Parkirišĉe Tobaĉna

47 (2)*

Parkirna hiša Kapitelj

188

Parkirišĉe Trg MDB

38 (2)*

Parkirna hiša Trdinova

1185

Parkirišĉe ŢALE I.

73 (2)*

Parkirna hiša Šubiĉeva

660

Parkirišĉe ŢALE II.

154 (2)*

Parkirna hiša Vila Urbana

280

Parkirišĉe Trg prekomorskih
brigad

100 (2)*

Parkirna hiša Beţigrajski

550

Parkirišĉe P+R Dolgi most

217 (2)*

Parkirna hiša Mobitel

Parkirišĉe NUK

188 (2)*

Parkirna hiša Trg Republike

Parkirišĉe Gospodarsko
razstavišĉe

550 (4)*

Parkirna hiša Kongresni

Parkirišĉe Trg republike

238 (2)*

dvor
150

730***

trg**
Parkirna hiša pod

700***

trţnico****

* Številka v oklepaju predstavlja število parkirnih mest za invalide.
** Parkirna hiše še ne obratuje.
***Predvideno število parkirnih mest.
****Parkirna hiša v planu izvedbe.

Po podatkih Mestne obĉine Ljubljana je najem parkirišĉ v mestu zaradi velikega
povpraševanja dolgotrajen proces. Ĉakalna doba za parkirno mesto v parkirni hiši Kozolec je
kar pet let. Zato je poleg sistema uliĉnega parkiranja v Ljubljani v sklopu reševanja
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mirujoĉega prometa v strnjenih naseljih (soseskah) predvidena gradnja podzemnih parkirnih
hiš. Garaţe bi se gradile v obliki javno zasebnega partnerstva, na zemljišĉih, ki so v lasti
MOL. Prihodnjim kupcem garaţ bi MOL pomagal pri pridobitvi ugodnih kreditnih pogojev.
Tako naj bi bil znesek meseĉnega obroka v višini ene ali dveh mandatnih kazni za nepravilno
parkiranje in kredit do deset let z 20% pologom.
Predlog moţnih lokacij za tovrstne podzemne garaţe je pripravilo 10 ĉetrtnih skupnosti, ki so
predlagale 71 lokacij. V Sluţbi za lokalno samoupravo MOL so predloge pregledali in
upoštevajoĉ primernost lokacije z vidikov lastništva in namembnosti zemljišĉa (zelenica,
igrišĉe itd.) doloĉili 63 lokacij, ki bi bile primerne za nadaljevanje postopkov. V nadaljnjih
postopkih so s ĉrtanjem variantnih lokacij doloĉili 27 lokacij, ki so primerne za tako gradnjo.
Pri preverjanju prostorskih oz. urbanistiĉnih pogojev so ugotovili, da je le na eni lokaciji (pri
Koseški trţnici) dovoljena gradnja takega objekta na podlagi veljavnih prostorskih aktov.
Podzemnih garaţ v obliki javno zasebnega partnerstva ne bo mogoĉe graditi na vseh
lokacijah, kjer obstaja problematika mirujoĉega prometa. Izhajajoĉ iz tega dejstva, so se v
MOL odloĉili poiskati še druge moţnosti za reševanje te problematike. Zasebnim
investitorjem, ki imajo na takih obmoĉjih namen graditi nove zgradbe, so s prostorskimi akti
doloĉili pogoj, da morajo v svojih novogradnjah zagotoviti tudi doloĉeno število garaţnih
mest za potrebe reševanja sedanje problematike mirujoĉega prometa. Tudi v ta namen so,
istoĉasno kot za podzemne garaţe, ki so jih predlagale ĉetrtne skupnosti, izvedli
poizvedovalne ankete (tudi v Glasilu Ljubljana). Stanovalci, ki bodo ţeleli kupiti garaţno
mesto v teh zgradbah, bodo le-te praviloma kupili pod enakimi pogoji, kot so navedeni zgoraj.
Po trenutnih podatkih se bodo v letu 2010 priĉele gradnje v Spodnji (Stari) Šiški (ob
Frankopanski cesti), v Zgornji Šiški (med severno obvoznico, Celovško cesto in Gotsko
ulico), in na Vojkovi cesti (kampus). (Za radio Aktual, Vojko Grunfeld, direktor Sluţbe za
lokalno samoupravo MOL).

Poleg parkirnih prostorov za prebivalce Ljubljane je treba zagotoviti tudi dodatne parkirne
prostore v mestnem središĉu za obiskovalce. Trenutno je v zakljuĉni fazi gradnje podzemna
garaţna hiša pod Kongresnim trgom, v kateri je predvidenih 730 parkirnih mest, ter podzemna
garaţna hiša pod trţnico, ki bo s predvidenimi 700 parkirnimi mesti rešila problem parkiranja
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v Stari Ljubljani, delno pa naj bi uredila tudi pomanjkanje parkirnih prostorov za prebivalce
mestnega jedra.
Kot smo ţe omenili, v Ljubljani poleg javnih parkirišĉ v mestu obratuje še vrsta zasebnih
parkirišĉ in garaţnih hiš. Veĉja javna parkirišĉa so opremljena z opremo za avtomatsko
zaznavanje vozil, medtem ko na manjših parkirišĉih nadzor izvaja redarska sluţba. Za nadzor
nad avtomatiziranimi parkirišĉi je v obratovanju lokalni nadzorni center z omejeno funkcijo
delovanja. Podatek o razpoloţljivosti parkirnih mestih je voznikom dostopen na spletnih
straneh podjetja http://www.lpt.si/parkirisca, s prikazom prostih parkirnih mest in interaktivno
karto parkirišĉ, ali pa preko mobilnih aparatov v obliki wap sporocil http://mobi.lpt.si/ (slika
x). Ĉas osveţevanja podatkov je 5 minut.

Slika 3: Posredovanje informacij uporabnikom o številu razpoloţljivih parkirnih mest prek
svetovnega spleta in prenosnih osebnih naprav v Ljubljani

Medtem ko imajo javna parkirišĉa števce le na vhodih na parkirne površine in obvestilni znak
za prikaz statusa parkirne površine, so nekatere izmed zasebnih parkirnih hiš opremljene s
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sodobno tehnologijo, namešĉeno nad posameznim parkirnim prostorom ter usmerjajo vozila
do najbliţjega razpoloţljivega parkirnega mesta. Pred parkirnimi hišami so pa namešĉene
obvestilne table s spremenljivo vsebino, ki podajajo informacijo o številu prostih parkirnih
mest na posamezni etaţi.

4.2

Predlog uvajanja sistemov za vodenje mirujočega prometa na področju Mestne
občine Ljubljana

Glede na to, da v Ljubljani ţe obstajajo razviti lokalni sistemi za spremljanje zasedenosti
parkirišĉ, bo implementacija sistemov za vodenje mirujoĉega prometa v Ljubljani dokaj
enostavna. Za potrebe vodenja mirujoĉega prometa bo treba v nadzornem centru na nivoju
mesta zbrati dostopne informacije o razpoloţljivih parkirišĉih. Torej bo treba narediti
komunikacijske povezave med lokalnimi nadzornimi centri oz. lokalnimi podkoncentratorji in
glavnim mestnim nadzornim centrom, kjer bi se informacije zbirale in shranjevale za
statistiĉne analize in napovedi prometa ter obdelovale in posredovale uporabnikom.
Obvestilno infrastrukturo za vodenje mirujoĉega prometa bomo prilagodili cestni
infrastrukturi in obstojeĉim komunikacijskim povezavam. Naĉin vodenja mirujoĉega prometa
bomo razdelili na tri dele:
 Obveščanje na t. i. zunanjem krogu, to je ljubljanski obvoznici
Glede na to, da upravljanje prometa na ljubljanski obvoznici ni v domeni mestnega
nadzornega centra, bo treba podatke posredovati Nacionalnemu centru za upravljanje
prometa (NCUP). Vsebine in lokacije za postavitev spremenljivih obvestilnih tabel za
vodenje mirujoĉega prometa na obvoznici niso bile doloĉene.
 Obveščanje na strateških točkah
Glede na detajlni pregled ljubljanske cestne infrastrukture in gibanje prometnih tokov
smo doloĉili postavitev obvestilnih tabel s spremenljivo vsebino na stiĉišĉu mestnih
vpadnic z dvema notranjima cestnima obroĉema. Na ta naĉin bi racionalizirali število
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nepotrebnih voţenj in vozila po najkrajši poti preusmerili do razpoloţljivih parkirnih
površin.
Kot je ugotovljeno v številnih raziskavah, so lokalni vozniki precej nezaupljivi do
sistemov za vodenje mirujoĉega prometa, zato bomo število razpoloţljivih mest
skušali ĉim bolj pribliţati dejanskim podatkom. Zaradi tega bomo pri prikazu števila
razpoloţljivih na parkirnih površinah upoštevali potovalni ĉas od obvestilnih tabel do
parkirne površine in na podlagi historiĉnih podatkov napovedali priĉakovano število
prostih mest.
Kriterij doloĉanja izbire parkirne površine, do katere bomo usmerjali uporabnike, je
predvsem odvisen od števila parkirnih mest to je kapacitete parkirne površine in tudi
oddaljenosti parkirne površine od obvestilnih tabel s spremenljivo vsebino. Glede na
to, da je naš na namen zmanjšanje cestnih obremenitev, bomo voznike usmerjali do
najbliţjih parkirnih površin.
 Obveščanje v neposredni bližini parkirnih površin
V neposredni bliţini parkirnih površin so ţe namešĉene obvestilne table, ki prikazujejo
status parkirne površine in so krmiljene iz lokalnih krmilnikov. Vendar obstojeĉe
obvestilne table ne dajejo natanĉne informacije o številu prostih mest, njihovi
krmilniki pa nimajo vzpostavljene komunikacije z nadzornim centrom. Podajanje
natanĉnih informacij o številu razpoloţljivih mest namreĉ vpliva na zmanjšanje
ĉakalnih vrst pred parkirnimi površinami in poslediĉno tudi boljšo pretoĉnost prometa
v mestnem središĉu.

4.3

Idejna zasnova arhitekture sistema za vodenje mirujočega prometa

»ITS arhitektura, izhajajoĉ iz prepoznanih potreb uporabnikov, definira sklop potrebnih
funkcij (storitev), terminatorjev (povezava z zunanjim svetom) in podatkovnih skladišĉ.
Definira funkcionalne relacije in jih s fiziĉno arhitekturo poveţe v organizirano celoto.
Definicija ITS arhitekture vsebuje torej doloĉitev akterjev (deleţnikov) in strategij za celoten
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proces zbiranja, kontrole in upravljanja z informacijami v skladu z zahtevami drţave na
podroĉju "Telematike v prometu". Seveda "drţava" ne more sama predstavljati interesne
skupine ITS, zato bi morala pomagati pri povezovanju subjektov v reprezentanĉno
organizacijo, npr. ITS Slovenija, ki bi zastopala interese vseh skupin, ki so udeleţene v ITS.«
(Ţura, M. in sod., 2006)
Na podlagi usmeritev nacionalne ITS arhitekture in uporabniškega orodja FRAME browsing
in selection tool, dostopnega na spletni strani http://www.frame-online.net/top-menu/thearchitecture-2/the-browsing-tool.html, smo zasnovali sitem za vodenje mirujoĉega prometa.
V nadaljevanju bomo natanĉneje razloţili njegovo funkcionalno in fiziĉno arhitekturo.

Funkcionalna arhitektura je detajlno prikazana v prilogah in sicer:
 PRILOGA A: Seznam uporabniških potreb ITS arhitekture
 PRILOGA B: Uporabljene funkcije
 PRILOGA C: Seznam terminatorjev
 PRILOGA D: Podatkovna skladišĉa
 PRILOGA E: Podatkovni tokovi

4.4

Elementi fizične arhitekture sistemov za vodenje mirujočega prometa in osnovne
zahteve za posamezne komponente sistema

4.4.1 Nadzorni center sistema za vodenje mirujočega prometa
Vizija je, da bi v sklopu obstojeĉega centra za nadzor in vodenje prometa v Mestni obĉini
Ljubljana, v katerem se ţe opravlja:
 nadzor nad semaforskim sistemom,
 video nadzor prometa,
 nadzor nad obmoĉji mirujoĉega prometa v mestnem jedru – pešĉeve površine,
 spremljanje prometnih tokov,
 nadzor nad stanjem v predoru pod ljubljanskim gradom,
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zasnovali tudi podsistem za upravljanje mirujoĉega prometa. Sistem naj bi nadziral
razpoloţljivost parkirnih površin in druge splošne informacije o parkirišĉih ter bi preko
razliĉnih medijev, kot so spremenljive obvestilne table, mobilni telefoni in internet, te
informacije posredoval uporabnikom.
Glede na to, da je nadzorni center Mestne obĉine Ljubljana v lasti podjetja, ki je tudi
upravljavec javnih parkirišĉ na podroĉju Ljubljane, bo implementacija sistemov za vodenje
mirujoĉega prometa toliko laţja. Nadzorni center je ţe opremljen z ustrezno raĉunalniško
opremo (strojno, sistemsko in programsko), ki je zasnovana na tak naĉin, da je mogoĉa
nadgradnja v smislu uporabnosti in obdelave ter shranjevanja veĉje koliĉine podatkov.
4.4.1.1 Funkcije nadzornega centra za potrebe vodenja mirujočega prometa v Mestni
občini Ljubljana
Osnovne funkcije nadzornega centra za potrebe vodenja mirujoĉega prometa so naslednje:
 sistem mora biti zmoţen zbirati informacije iz perifernih podkoncentratorjev oz.
nadzornih centrov,
 sistem mora shranjevati podatke o številu zasedenih parkirnih mest in jih uporabiti za
potrebe prometnega planiranja in ostale statistiĉne obdelave,
 sistem mora biti zmoţen napovedati potrebo po parkirnih mestih,
 sistem mora zagotoviti potrebne in nujne informacije vsem uporabnikom cest
brezplaĉno, za informacije, ki niso nujnega znaĉaja, naj bi bil sistem sposoben
zahtevati plaĉilo,
 sistem mora biti zmoţen sprejemati podatke na daljavo o statusu opreme in
delovanjem celotnega sistema za vodenje mirujoĉega prometa,
 sistem mora prevzeti funkcijo posameznega podsistema v primeru izpada slednjega,
 sistem mora omogoĉiti izvajanje roĉnih ukrepov vodenja mirujoĉega prometa, ki
zajemajo veĉ podsistemov hkrati,
 sistem mora izmenjevati informacije z vsemi podsistemi in drugimi organizacijami in
sistemi na drţavni ravni.
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Programska oprema nadzornega raĉunalnika deluje v razliĉnih operacijskih orodjih, ki so
enostavni za uporabo. Informacije o številu parkirnih mest, ki so na voljo, se shranjujejo v
bazi podatkov. Baza podatkov je vir za nastavitev vodenja in usmerjanja prometa in mnoţice
obvestilnih sporoĉil.

Slika 4: Center za nadzor in upravljanje prometa Ljubljana

4.4.1.2 Oprema nadzornega centra za vodenje mirujočega prometa
Glede na to, da predlagamo vzpostavitev nadzornega centra za vodenje mirujoĉega prometa v
sklopu obstojeĉega centra za nadzor in vodenje prometa v Mestni obĉini Ljubljana, ki je ţe
opremljen z ustrezno opremljenimi prostori in opremo:
 kontrolna soba (delovni prostor operaterja);
v tem prostoru se nahajajo:
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delovne postaje, opremljene z ustrezno sistemsko in programsko opremo,
ki preko ustreznega grafiĉnega uporabniškega vmesnika omogoĉajo operaterju
nadzor in vodenje prometa, pošiljanje razpoloţljivih podatkov na razliĉne
medije, nadzor nad delovanjem posameznih komponent sistema, izvajanje
ukrepov v primeru izrednih dogodkov ter komunikacijo z drugimi
organizacijami,
mali zasloni za prikaz video slike, ki operaterjem omogoĉa nadzor nad
delovanjem sistemov,
veliki prikazovalni zasloni za detajlni vpogled nad nadzorovanimi vsebinami,
lokalno komunikacijsko omrežje – ethernet za komunikacijo med
posameznimi komponentami v centru,
 računalniška soba, v kateri se nahaja raĉunalniška oprema s streţniki za shranjevanje
in obdelavo podatkov,
 prostori namenjeni osebju centra,
bo za potrebe vodenja mirujoĉega prometa treba narediti le nadgradnjo obstojeĉega sistema.
4.4.1.3 Osebje nadzornega centra za vodenje mirujočega prometa
Osebje glavnega centra za vodenje mirujoĉega prometa mora biti strokovno in usposobljeno
za opravljanje funkcij, kot so vodenje nadzornega centra in vodenje prometa, operativno
vodenje centra, posredovanje strokovnih navodil za operaterje in pripravo nadgradnje sistema.
V centru morajo biti tudi strokovni sodelavci na podroĉju prometa za analiziranje in obdelavo
prometnih podatkov. Center mora sodelovati tudi s strokovnimi sodelavci na podroĉju
informatike za oskrbo in nadgradnjo strojne, sistemske in programske opreme.

V centru se nahaja usposobljen operater, ki izvaja 24-urni nadzor nad delovanjem omenjenih
sistemov, ki bi v primeru nadgradnje sistema opravljal tudi nadzor nad sistemom za vodenje
mirujoĉega prometa. Operaterjem je omogoĉena komunikacija s sistemi preko enostavnih
uporabniških vmesnikov, ki omogoĉajo roĉno spreminjanje konfiguracijskih in sistemskih
parametrov. Operaterji izvajajo pregled nad delovanjem posameznih komponent sistema in v
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primeru izpada komunikacije in izjemnih dogodkov obvešĉajo deţurno servisno sluţbo ter
ostale odgovorne organizacije.

4.4.2 Lokalna postaja
Enote perifernih postaj so spravljene v manjših ohišjih in namešĉene na primernih lokacijah
na parkirnih površinah. Osnovne funkcije lokalnih postaj so:
zbiranje podatkov iz zunanjih podsistemov, to je senzorjev, ki se nahajajo na
vhodih in izhodih s parkirne površine (ne le na enem vhodu/izhodu, lahko tudi na
veĉ oz. na vhodu/izhodu iz posameznega nadstropja parkirne hiše) ali zbiranje
informacij iz senzorjev nad posameznim prostim parkirnim mestom;
začasno shranjevanje podatkov zaradi zašĉite pred izgubo podatkov v primeru
izpada komunikacije z glavnim nadzornim centrom;
algoritem za izračun točnega števila prostih mest na parkirni površini na
podlagi podatkov, ki se iz senzorjev posredujejo lokalnemu krmilniku;
posredovanje informacij o številu prostih mest v realnem ĉasu obvestilnim
tablam, ki se nahajajo v neposredni bliţini parkirnih površin, ter posredovanje
informacij o številu prostih mest bazni postaji, ki se nahaja v mestnem nadzornem
centru.

Slika: Lokalna postaja (SES America, 2008)
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4.4.3 Zunanje enote
Zunanje enote morajo imeti svoje krmilne naprave, ki omogoĉajo zajem in posredovanje
podatkov pridobljenih od zunanjih enot, kontrolo delovanja posameznih zunanjih enot ter
krmiljenje zunanjih enot. Zunanje enote sistemov za vodenje mirujoĉega delimo na:
 senzorje za zbiranje prometnih podatkov in
 obvestilne table s spremenljivo vsebino.

4.4.3.1 Senzorji za zbiranje prometnih podatkov
Senzorji, ki zaznavajo število vozil na parkirišĉu, morajo izvajati neprekinjeno zbiranje
podatkov. Zbrani podatki morajo zagotavljati ustrezno natanĉnost brez velikih odstopanj od
realnih vrednosti.
Zbiranje podatkov se na veĉini parkirnih površin izvaja s pomoĉjo induktivnih zank. Ĉe na
parkirišĉu še ne obstaja vhodno-izhodni sistem, se predlaga vgraditev induktivnih zank, kot je
prikazano na spodnji sliki.
Ugotovljeno je, da je verodostojnost informacij, pridobljenih s spremljanjem števila vozil s
pomoĉjo induktivnih zank le 90 %. Najbolj pogost vzrok nenatanĉnih informacij je ĉloveški
faktor, saj vozniki pogosto ne zapeljejo pravilno ĉez induktivno zanko, ali pa zapeljejo
vzvratno in zanka prešteje vozilo dvakrat. Eden izmed razlogov je tudi pomanjkljivo
vgrajevanje zank. Da bi prepreĉili te nepravilnosti, mora operater parkirišĉa obĉasno izklopiti
štetje, prešteti vozila in roĉno vnesti dejansko število prostih parkirnih mest ter ponovno
zagnati sistem.
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Slika: Naĉrt postavitve indukcijskih zank za zanavanje vozil (vir: JP LPT, d.o.o., osebna
komunikacija)

4.4.3.2 Obvestilne table s spremenljivo vsebino
Obvestilne table morajo podati jasno navodilo, kje se nahaja parkirna površina in usmeriti
vozilo po najkrajši moţni poti do razpoloţljivih parkirnih mest. Pomemben podatek pri tem je
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koliĉina prostih parkirnih mest, zato se znaki posodabljajo in zagotavljajo zanesljive
informacije.
Glede na to, da je naĉin oznaĉevanja in prikaza odvisen od obmoĉja, v katerem se voznik
nahaja ter razdalje do parkirne površine, smo predpostavili tri vrste obvestilnih tabel:
 obvestilne table s spremenljivo vsebino na strateških toĉkah,
 spremenljive prometno informativne table,
 obvestilni znaki s spremenljivo vsebino v neposredni bliţini parkirnih površin.
4.4.3.2.1 Obvestilne table s spremenljivo vsebino na strateških točkah
Obvestilne table na strateških toĉkah bodo prikazovale podatke o veĉ parkirnih površin, ki se
nahajajo na razliĉnih lokacijah. Na njih bo prikazano predvideno število parkirnih mest, za
katera se priĉakuje, da bodo na razpolago v ĉasu, ko bo vozilo prispelo do parkirne površine.
Torej bomo pri napovedi prostih parkirnih mest uporabili stohastiĉne podatke in potovalni ĉas
od obvestilne table do parkirne površine. Podatki se bodo osveţevali v petminutnih intervalih.
Na ta naĉin bomo uporabnike preusmerili do najbliţje razpoloţljive parkirne površine s ciljem
reduciranja nepotrebnih kroţnih, iskalnih voţenj.

Potrebno je narediti sistem, katerega informiranje bi bilo dostopno in razumljivo vsem
uporabnikom, tako lokalnim kot tudi turistiĉnim voznikom, zato smo se odloĉili za podajanje
informacij v numeriĉni obliki.
Da bi bile obvestilne table jasne in razumljive uporabnikom, je treba uskladiti tudi koliĉino
informacij, ki jih voznik lahko zazna med voţnjo. Obvestilne table morajo podati jasno
navodilo o tem, kje se nahaja parkirna površina in koliko je še prostih parkirnih mest. Po
raziskavah (Nouvier, J. 2001) naj bi bile omejene na 3 bistvene informacije:
 ime parkirne površine,
 usmeritev (smerna pušĉica) do parkirne površine,
 status parkirne površine, to je število razpoloţljivih mest.
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Zaradi zagotavljanja enotnosti med statiĉnimi in dinamiĉnimi znaki in same estetike plošĉ bo
treba obliko in barvo obvestilnih tabel prilagoditi obstojeĉim predpisom.

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah je leta 2000 z
namenom izboljšanja prometne varnosti in obvešĉenosti voznikov, popotnikov in
obiskovalcev o bolj pomembnih ciljih in objektih med prometno signalizacijo uvrstil tudi
turistiĉno in drugo obvestilno signalizacijo. Le-ta med drugim podaja prometne, turistiĉne in
druge informacije na prometnih površinah zunaj vozišĉa ceste (poĉivališĉa, parkirišĉa) in na
drugih površinah ob cesti, ki so doloĉene za opravljanje spremljajoĉih dejavnosti ob cesti.
Pravilnik o prometni signalizaciji doloĉa obliko, dimenzije in barvo turistiĉnih in drugih
obvestilnih znakov. Na podlagi 68. ĉlena tega pravilnika je doloĉeno, da morajo obvestilni
znaki imeti obliko pravokotnika in njihova višina lahko znotraj obmoĉja znamenitosti ali
naselja znaša najveĉ 30 cm. Na podlagi teh zahtev dimenzije lamel, ki so v uporabi, znašajo
162 x 28cm.
Usmerjevalne table morajo biti montirane na nosilcu, ki omogoĉa prosti prometni profil parter
za cirkulacijo pešcem in kolesarjem. Višina je za vsak tip tabel enaka 225 cm in ustreza višini,
doloĉeni po Pravilniku o prometni signalizaciji.
Tudi kompozicija grafiĉnih elementov na obvestilnih tablah je toĉno doloĉena s Pravilnikom
o prometni signalizaciji. Lamela je razdeljena na tri polja. Sredinsko polje je namenjeno
prikazu imena površine, skrajna robova na levi in desni strani sta rezervirana za grafiĉen
prikaz simbolov, smernih pušĉic za usmerjanje do objektov ter piktogramov za oznaĉitev
objektov.
Na turistiĉni in drugi obvestilni signalizaciji se smejo poleg simbolov, doloĉenih s
pravilnikom o prometni signalizaciji, uporabljati tudi splošno znani ali mednarodno
uveljavljeni simboli. Osnovna barva simbolov, ki se uporablja na prometnih znakih, je
odvisna od osnovne barve prometnega znaka, na katerem je simbol uporabljen.
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Slika: Primer turistiĉne in druge obvestilne signalizacije (vir: www.lineamedia.si)
Za obvešĉanje in usmerjanje do pomembnejših objektov so v Ljubljani v uporabi obvestilne
table MOLIS (Mestna Obĉina Ljubljana Informacijski Sistem), ki imajo obliko obvestilne
signalizacije VII-4.3 in se na obĉinskih cestah na obmoĉju MOL morajo postavljati v skladu s
predpisi o prometni signalizaciji.
Ta oblika obvestilne signalizacije, to je natanĉneje "lamela za pomembne objekte in naprave v
naselju" (VII-4.3) ustreza tudi navodilom o optimalnem prikazu vsebine na parkirnih
obvestilnih tablah, zato smo za vodenje do parkirnih površin v Ljubljani izbrali le-te. Na njih
bomo namestili LED numeriĉne prikazovalnike, ki bodo prikazovali število prostih parkirnih
mest na parkirnih površinah.
»Pravilnik vsebuje le nabor znakov z informativno vsebinskim grafiĉnim prikazom in splošna
doloĉila glede barve, oblike, velikosti znakov ter šifrirni sistem evidentiranja znakov.
Natanĉne pogoje, omejitve in naĉin postavitve tovrstne signalizacije pa bo doloĉala ustrezna
tehniĉna specifikacija, ki pa je še nimamo.« (Verzolak Hrabar, N., 2008)
Glede na to, da ni veljavnega pravilnika ali smernic, ki bi natanĉno doloĉali postavitev in
dimenzije simbolov in ĉrk, razmak med vrsticami, naĉin zapisa imena objektov in podobno,
se sreĉujemo z zelo razliĉnimi naĉini zapisov in razliĉnimi dimenzijami obvestilnih tabel.
Primeri so prikazani na fotografijah.
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Da bi se v prihodnosti izognili podobnim napakam ter neusklajenosti med tablami za vodenje
mirujoĉega prometa zaradi razliĉnih ponudnikov, bomo podali predlog za nadaljnjo uporabo,
ki so v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.

Obvestilne table s spremenljivo vsebino morajo biti sestavljene iz pravokotnih lamel velikosti
162 x 28cm. Montirane morajo biti na nosilcu tako da je omogoĉen prosti prometni profil
pešcem in kolesarjem. Višina postavitve posameznega sklopa lamel mora biti 225 cm,
ustrezno višini, doloĉeni po Pravilniku o prometni signalizaciji.
Po navodilih Direkcije za ceste o postavitvi turistiĉne in druge obvestilne signalizacije so
zaradi zahtev po preglednosti in razpoznavnosti vsebine prometne signalizacije doloĉene
osnovne omejitve glede dovoljenega števila lamel na posamezni lokaciji. V posameznem
sklopu je lahko najveĉ 7 znakov VII-4 do VII-4.4.
V študijah, opravljenih na podroĉju Evrope, je ugotovljeno, da na posamezni tabli ni dobro
prikazovati veĉ kot sedem ali osem elementov. In glede na to, da so na eni lameli prikazane
najmanj tri zgoraj omenjene informacije, je število obvestilnih lamel na posamezno lokacijo
omejeno na dve do tri. Zato za posamezno obvestilno tablo predlagamo postavitev najveĉ
štirih lamel, ki bodo usmerjali voznike do najbliţjih parkirnih površin.
V posameznem sklopu lamel morajo biti lamele porazdeljene glede na smer pušĉice od zgoraj
navzdol: naravnost, levo, desno, ĉe pa se objekt nahaja v isti smeri, si lamele od zgoraj
navzdol sledijo glede na oddaljenost parkirne površine do lokacije spremenljive obvestilne
table, s tem da najvišja lamela oznaĉuje najbolj oddaljeno parkirno površino.
Vizualna podoba usmerjevalnega sistema do parkirnih površin mora biti oblikovana tako, da
so posamezni grafiĉni elementi vidni in razpoznavni ter prilagojeni mestni voţnji, to je
povpreĉni hitrosti 50 km/h, zato mora vsebina obvestilnih tabel s spremenljivo vsebino za
usmerjanje k parkirnim površinam ustrezati naslednjim zahtevam:

Skladno s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah so
obvestilne table bele barve s ĉrnimi napisi.

Starĉević, B. 2010. Sistem za vodenje mirujoĉega prometa v mestih, preveritev na primeru Ljubljane.
Dipl. nal.- UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Prometna smer.

47

Napis oz. ime parkirne površine
Napis se nahaja na sredinskem polju obvestilne table z levo poravnanim robom.
Glede na to, da piktogrami oznaĉujejo vrsto objekta, na katerega se obvestilna tabla nanaša,
pri zapisu imena parkirne površine ni treba zapisovati tudi besed, kot so parkirna hiša ali
parkirišĉe, temveĉ le ime parkirne površine, na katero se obvestilna tabla nanaša. S tem
naĉinom zapisa bomo reducirali koliĉino posredovanih informacij in tako izboljšali
preglednost in berljivost.
Smerna puščica
Dimenzije in oblika smernih pušĉic so podani v Slovenskem standardu SIST ISO 7001: 2008,
ki omogoĉa uporabo poljubnih barv. Skladno s Pravilnikom o prometni signalizaciji in
prometni opremi na javnih cestah mora biti pušĉica v isti barvi, kot je osnovni napis, zato
bomo za oznaĉevanje smernih pušĉic na beli podlagi uporabili ĉrno barvo.
Pušĉice se uporabljajo za oznaĉevanje smeri in se glede na smer, ki jo kaţejo, spreminja
njihova postavitev na obvestilnih tablah. Pušĉice, ki kaţejo smer levo in naravnost, se
nahajajo v skrajno levem polju obvestilne table, pušĉice za desno smer pa na skrajno desnem
polju table. Moţna je postavitev pušĉic tudi pod kotom 45°.
Pušĉice, ki bodo v uporabi za usmerjanje proti parkirnim površinam, so podane v spodnji
preglednici.
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Tabela 2: Oznaĉevanje lamel v odvisnosti od dopolnilnih simbolov
Piktogram

Smer, ki jo puščica

Oznaka

označuje

smeri

Naravnost

N

Levo

L

Desno

D

Piktogram

Parkirna površina

Tip table

Parkirišĉe

A

Parkirna hiša

B

P+R parkirišĉe

C

Piktogram z označevanjem parkirne površine
Glede na to, da na seznamu piktogramov ni simbola za prikaz parkirne površine, bomo za
oznaĉitev parkirne površine uporabili simbol belega zapisa (ĉrka P) na modri podlagi. Ta
naĉin oznaĉevanja parkirnih površin je najbolj prepoznaven, saj je splošno znan in
mednarodno uveljavljen simbol za usmerjanje do parkirnih površin (slika x).
Višina piktograma za oznaĉevanje parkirne površine mora biti enaka višini smerne pušĉice in
se nahaja v skrajnem levem ali desnem polju obvestilne table, odvisno od poloţaja smerne
pušĉice.
Glede na vrsto piktograma oz. na vrsto parkirne površine, ki jo oznaĉujejo, bomo lamele
razdelili na (oznaĉili kot) tip A, tip B ali tip C, kot je prikazano v zgornji preglednici.
Grafični prikazovalnik števila prostih parkirnih mest
Z grafiĉnimi prikazovalniki obvestilnih tabel je treba zagotoviti, da so prikazane vsebine
dobro vidne in berljive, zato je njihovo dimenzijo treba prilagoditi vozni hitrosti. Minimalna
potrebna višina znakov v urbanih obmoĉjih je 5,5 cm. (SES America, 2008)

Starĉević, B. 2010. Sistem za vodenje mirujoĉega prometa v mestih, preveritev na primeru Ljubljane.
Dipl. nal.- UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Prometna smer.

49

Za prikaz prostega števila parkirnih mest bomo uporabili LED numeriĉne prikazovalnike.
Velikost prikazovalnih zaslonov je odvisna od oblike prikazovanega sporoĉila. Glede na to,
da v Ljubljani kapaciteta parkirnih površin ne presega 1000 parkirnih mest, bo za prikaz
števila prostih mest zadostoval trimestni enovrstiĉni grafiĉni prikazovalnik.
Za prikaz smo izbrali grafiĉni prikazovalnik GP R16/R20 18 x 8 THT LED, namenjen zunanji
uporabi. Zaradi svojega robustnega ohišja je odporen na vse vremenske pojave. THT LED
tehnologija omogoĉa širok vidni kot prikazovalnika ter visoko loĉljivost sporoĉila tudi, ko ga
opazujemo s kratke razdalje. Prikazovalnik je na voljo v veĉ barvah. Zaradi kontrasta smo se
odloĉili za izbiro dvobarvnega (rumena/rdeĉa) grafiĉnega prikazovalnika, in sicer:
 rumene led diode za prikaz števila prostih parkirnih mest,
 rdeĉe led diode za prikaz kriţca v primeru, da na parkirni površini ni
razpoloţljivih parkirnih prostorov.
Barve, ki se uporabljajo na grafiĉnem prikazovalniku, svetlost, kontrast in vidni kot morajo
biti v skladu s standardom SIST EN 12966-1: 2005 Pokonĉni cestni znaki – Prometni znaki s
spremenljivim sporoĉilom.
Svetlost led prikazovalnikov se mora prilagajati zunanji svetlobi in tako omogoĉati dobro
vidnost znakov in sporoĉil v vseh svetlobnih razmerah.
Za prikaz smo izbrali grafiĉne prikazovalnike dimenzij:
128 x 272 mm (višina ĉrk je 128, širina ĉrk je 80, razmak med ĉrkami 16 mm), pri
voţnji 60 km/h je berljivost omogoĉena na 60-metrski oddaljenosti od znaka.

Slika 6: Primer oblike in dimenzij grafiĉnih prikazovalnikov
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Slika 7: Obvestilna tabla Molis s spremenljivo vsebino in primer montaţe

4.4.3.2.2 Spremenljive prometno informativne table oziroma lamele
Glede na to, da je cilj sistemov za vodenje mirujoĉega prometa usmerjanje vozil do parkirnih
površin zaradi zmanjšanja prometnih obremenitev, s preusmerjanjem vozil na P+R parkirišĉa
direktno reduciramo prometne obremenitve v središĉu mesta. Zato smo za potrebe obvešĉanja
voznikov o odhodu vozil javnega prometa pod obvestilnimi tablami s spremenljivo vsebino,
ki usmerjajo vozila do P+R parkirišĉ, predvideli postavitev spremenljive prometne
informativne signalizacije, ki bi omogoĉala prikaz odhoda naslednjega avtobusa
Ljubljanskega potniškega prometa.

Predlagamo oblikovanje tabel, ki bo v skladu z obliko in dimenzijami lamel obvestilnih tabel
s spremenljivo vsebino, na katere se obvestilne table o odhodu avtobusov nanašajo. Zato le-te

Starĉević, B. 2010. Sistem za vodenje mirujoĉega prometa v mestih, preveritev na primeru Ljubljane.
Dipl. nal.- UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Prometna smer.

51

morajo biti montirane na skupnem nosilcu, pri ĉemer mora biti lamela, ki prikazuje odhod
naslednjega avtobusa, postavljena pod lamelo, ki prikazuje število prostih parkirnih mest.

Spremenljive prometno informativne table so sestavljene iz enobarvnega (rumen)
polnografiĉenega prikazovalnika, kar pomeni, da so LED svetlobne toĉke razporejene po
celotni površini. Na ta naĉin je omogoĉen ne le prikaz tekstovnih sporoĉil, temveĉ tudi
grafiĉni prikaz poljubnih prometnih vsebin. LED tehnologija omogoĉa dobro vidnost
prikazanih prometnih vsebin v vseh vremenskih razmerah.
Barve, ki se uporabljajo na grafiĉnem prikazovalniku, svetlost, kontrast in vidni kot ter
velikost ĉrk morajo biti v skladu s standardom SIST EN 12966-1: 2005 Pokonĉni cestni znaki
– Prometni znaki s spremenljivim sporoĉilom in prilagojeni vozni hitrosti na mestnih cestah.

Razen za obvešĉanje o odhodu naslednjega vozila javnega prevoza spremenljive prometno
informativne table lahko uporabimo za podajanje razliĉnih prometnih obvestil. Podobni
sistemi obvešĉanje so ţe v uporabi in so prikazani na spodnji sliki.

Slika: Primer spremenljive prometno informativne signalizacije (vir:
www.microtima.co.uk)
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4.4.3.2.3 Obvestilni znaki s spremenljivo vsebino v bližini parkirnih površin
Na obvestilnih tablah, ki se nahajajo v neposredni bliţini parkirnih površin, bi iz ekonomskih
ter ţe navedenih razlogov o uskladitvi prometne signalizacije z veljavnimi predpisi obdrţali
obstojeĉe table. Razlika je le v tem, da bomo namesto trenutnega prikaza statusa parkirne
površine PROSTO numeriĉno prikazali dejansko število razpoloţljivih mest za pripadajoĉo
parkirno površino. Obstojeĉe napise ZASEDENO ali ZAPRTO bi pa obdrţali.

Obvestilne table bodo navezane na nadzorni center le zaradi nadzora nad vsebino, vendar
bodo podatki tablam, ki se nahajajo v bliţini parkirnih površin, posredovani direktno s strani
lokalnega krmilnika. Obvestilne table bodo prikazovale trenutno stanje na parkirnih površinah
in se bodo osveţevale takoj, ko vozilo vstopi ali zapusti parkirišĉe.
Obvestilni znaki s spremenljivo vsebino so sestavljeni iz grafiĉnega prikazovalnika, ki je
namenjen prikazu razpoloţljivih parkirnih mest na parkirnih površinah, in krmilne naprave, ki
omogoĉa krmiljenje grafiĉnega prikazovalnika in izmenjavo informacij neposredno z
lokalnim krmilnikom ter z nadzornim centrom. Podatkov ni treba dodatno obdelovati v
nadzornem centru, saj na tablah v neposredni bliţini parkirnih površin prikazujemo dejansko
stanje parkirne površine v realnem ĉasu.
Grafiĉni prikazovalnik mora zagotavljati dobro vidnost in berljivost z ozirom na dovoljeno
vozno hitrost na cesti, zato bomo dimenzije prilagodili vozni hitrosti 50 km/h. Prav tako mora
biti grafiĉni prikazovalnik izdelan v tehnologiji, ki zagotavlja najboljšo vidnost prikazanih
vsebin v vseh vremenskih razmerah.
V zaĉetku smo ţe povedali, da zapis statusa parkirne površine v obliki besednega zapisa ni
najbolj zaţelen, saj ni razumljiv turistiĉnim obiskovalcem. Vendar je tovrstni naĉin
obvešĉanja ţe v uporabi in je zaradi laţjega razumevanja uporabljen dvobarvni zapis z zeleno
in rdeĉo barvo.
Statiĉni del obvestilne table ima klasiĉno obliko znaka za obvestilo za parkirni prostor III-35
in garaţo III-36, le da se v spodnjem delu nahaja grafiĉni prikazovalnik za prikaz dejanskega
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števila razpoloţljivih parkirnih mest ter z moţnostjo zapisa statusov prosto in zasedeno.
Grafiĉni prikazovalnik je sestavljen iz enovrstiĉnega sporoĉila, ki omogoĉa prikaz osmih
znakov (v odvisnosti od števila ĉrk najdaljšega sporoĉila). Uporabili bomo obojestranske
dvobarvne, rdeĉe in zelene, led alfa-numeriĉne prikazovalnike.
Barve, ki se uporabljajo na grafiĉnem prikazovalniku, svetlost, kontrast in vidni kot morajo
biti v skladu s standardom SIST EN 12966-1: 2005 Pokonĉni cestni znaki – Prometni znaki s
spremenljivim sporoĉilom.

Slika: Obvestilni znaki s spremenljivo vsebino (www.lea.si)
Spremenljive obvestilne znake smo glede na grafiĉen prikaz vsebin razdelili na:
 Tip A – prikazujejo status parkirne površine PROSTO/ZASEDENO.
 Tip B – prikazujejo število prostih parkirnih mest/status ZASEDENO.
4.4.3.2.4 Določitev lokacij za postavitev obvestilnih tabel s spremenljivo vsebino in
obvestilnih znakov s spremenljivo vsebino
Kot smo ţe povedali, je namestitev obvestilnih tabel s spremenljivo vsebino predvsem
odvisna od gibanja prometnih tokov, zato so najbolj primerne lokacije za postavitev tabel
stiĉišĉa mestnih vpadnic s cestnimi obroĉi. Izbrane lokacije smo prikazali v prilogi.
Posameznem sklopu lamel smo doloĉili šifro, ki je sestavljena iz:
 Oznak, ki oznaĉuje spremenljive obvestilne table – SOT.

Starĉević, B. 2010. Sistem za vodenje mirujoĉega prometa v mestih, preveritev na primeru Ljubljane.
Dipl. nal.- UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Prometna smer.

54

 Zaporedne številke lokacije.

Tabela 3: Predvidene lokacije za postavitev spremenljivih obvestilnih tabel
Šifra spremenljive

Lokacija

Št. odseka

obvestilne table

Stacionaža
(m)

SOT 01

Dunajska

211012

150

SOT 02

Masarykova

211241

90

SOT 03

Tivolska

211272

110

SOT 04

Slovenska

212031

364

SOT 05

Celovška

211021

170

SOT 06

Gosposvetska

212021

10

SOT 07

Trţaška

211032

80

SOT 08

Barjanska

211041

60

SOT 09

Aškerĉeva

211261

70 (100)*

SOT 10

Zoisova

211262

60

SOT 11

Dunajska

211013

105

SOT 12

Celovška Š3

211023

70

SOT 13

Dolenjska C8

211051

85

SOT 14

Karlovška

211264

65

SOT 15

Poljanska

211061

90

SOT 16

Zaloška

211073

100

SOT17

Šmartinska

211082

120

SOT 18

Topniška

211236

538 (75)*

SOT 19

Tivolska JV

211276

65

SOT 20

Tivolska SZ

211274

440 (155)*

SOT 21

Prikljuĉek (Juţna AC, obvoznica LJ)
Ljubljana zahod (Viĉ, Trţaška cesta)

* oddaljenost od kriţišĉa

Lokacije postavitev spremenljivih obvestilnih tabel so prikazane v prilogi F.
Šifra obvestilne lamele je sestavljena iz:
 oznake spremenljiva obvestilna lamela – SOL,
 številke:
prvi številki oznaĉujeta obvestilno tablo, na kateri se lamela nahaja,
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drugi dve številki pa hierarhiĉno postavitev lamel, pri ĉemer zgornja lamela
zavzema vrednost 01.
Tabela 4: Oznaĉevanje in vsebina spremenljivih obvestilnih lamel
Šifra spremenljive obvestilne lamele

Napis oz. ime P.P.

Oznaka smeri

Tip

SOL 0101

Kongresni trg

N

B

SOL 0102

Metelkova

L

B

SOL 0103

Trdinova

L

B

SOL 0104

Trg OF

L

A

SOL 0201

Šubiĉeva

N

B

SOL 0202

Kongresni trg

L

B

SOL 0203

Kozolec

L

B

SOL 0204

Beţigrajski dvor

D

B

SOL 0301

Metelkova

N

B

SOL 0302

Trdinova

N

B

SOL 0303

Trg OF

N

A

SOL 0304

Kozolec

D

B

SOL 0401

Beţigrajski dvor

N

B

SOL 0402

Trg OF

D

A

SOL 0403

Trdinova

D

B

SOL 0404

Metelkova

D

B

SOL 0501

Trdinova

N

B

SOL 0502

Kozolec

L

B

SOL 0503

Kongresni trg

D

B

SOL 0504

Šubiĉeva

D

B

SOL 0601

Šubiĉeva

L

B

SOL 0602

Kongresni trg

L

B

SOL 0603

Trg OF

D

A

SOL 0604

Kozolec

D

B

SOL 0701

Kozolec

L

B

SOL 0702

Kongresni trg

L

B

SOL 0703

Šubiĉeva

L

B

SOL 0801

Trdinova

N

B

SOL 0802

Šubiĉeva

N

B

SOL 0803

Kongresni trg

N

B

SOL 0804

Vila urbana

D

B

SOL 0901

Vila urbana

N

B

SOL 0902

Trdinova

L

B
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SOL 0903

Šubiĉeva

L

B

SOL 0904

Kongresni trg

L

B

SOL 1001

Trdinova

D

B

SOL 1002

Šubiĉeva

D

B

SOL 1003

Kongresni trg

D

B

SOL 1101

Kongresni trg

N

B

SOL 1102

Trdinova

N

B

SOL 1103

Beţigrajski dvor

L

B

SOL 1201

Kongresni trg

N

B

SOL 1202

Trdinova

N

B

SOL 1203

Kozolec

N

B

SOL 1204

Beţigrajski dvor

L

B

SOL 1301

Kongresni trg

N

B

SOL 1302

Šentpeter

D

B

SOL 1303

Metelkova

D

B

SOL 1401

Kongresni trg

N

B

SOL 1402

Vila urbana

D

B

SOL 1403

Kapitelj

D

B

SOL 1404

Metelkova

D

B

SOL 1501

Trdinova

N

B

SOL 1502

Metelkova

N

B

SOL 1503

Šentpeter

N

B

SOL 1504

Vila urbana

N

B

SOL 1601

Metelkova

N

B

SOL 1602

Šentpeter

N

B

SOL 1701

Trg OF

L

A

SOL 1702

Metelkova

L

B

SOL 1703

Šentpeter

L

B

SOL 1704

Beţigrajski dvor

D

B

SOL 1801

Trg OF

N

A

SOL 1802

Metelkova

N

B

SOL 1803

Šentpeter

N

B

SOL 1901

Trg OF

N

A

SOL 1902

Kozolec

N

B

SOL 1903

Kongresni trg

L

B

SOL 1904

Šubiĉeva

L

B

SOL 2001

Kongresni trg

D

B

SOL 2002

Šubiĉeva

D

B

SOL 2101

Dolgi most

L

C
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Obvestilne znake s spremenljivo vsebino postavljamo v neposredni bliţini parkirnih površin.
Šifra spremenljivega obvestilnega znaka je sestavljena iz:
 oznake, ki oznaĉuje spremenljivi obvestilni znake SOZ,
 zaporedne številke lokacije.

4.4.4 Komunikacijsko omrežje
Zaradi velike hitrosti prenosa in koliĉine informacij se je za prenos podatkov na daljše
razdalje (450–500 m brez vmesnih ojaĉitev) uveljavil princip komunikacije po optiĉnih
vlaknih. S pomoĉjo optiĉnih kablov lahko zagotovimo kvalitetne prenose signalov in video
slik v nadzorni center, kar omogoĉa gledanje snemanje in obdelavo v istem ĉasu.
Na obmoĉju Ljubljane je ţe postavljeno omreţje optiĉne kabelske komunikacije, zato bodo
stroški implementacije tovrstnih sistemov bistveno zniţani, saj bo treba izvesti le napeljavo
od prometnega znaka do ţe obstojeĉih kabelskih napeljav, ki so povezane z nadzornim
centrom.

4.5

Osnovne funkcije sistema za vodenje mirujočega prometa - predlog

4.5.1 Zbiranje, obdelava in prikaz podatkov
Razen podatkov o številu vozil na parkirni površini se v podatkovnih skladišĉih shranjujejo
tudi podatki o voznih redih prometa ter obratovalni in sistemski podatki. Zbrane podatke
potrebujemo za vodenje mirujoĉega prometa v realnem ĉasu ter statistiĉno analizo. Podatke
shranjujemo za daljše ĉasovno obdobje in jih uporabimo za napovedovanje nadomestnih
vrednosti takrat, ko nam dejanski podatki niso dostopni, npr. pri izpadu komunikacije.
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4.5.1.1 Zbiranje podatkov o številu vozil na parkirni površini
Zbiranje podatkov o številu vozil na parkirnih površinah se izvaja avtomatsko, v realnem
ĉasu, preko senzorjev za zaznavanje vozil, ki se obiĉajno nahajajo na vhodih in izhodih na
parkirni površini. Podatki se zbirajo nepretrgoma, 24 ur na dan.
Na sliki so prikazani podatki o zasedenosti parkirne hiše Kozolec. Podatki so podani za
tedensko obdobje, merjeni v enournih intervalih, vendar se dolţina merilnega ĉasovnega
intervala lahko poljubno doloĉi.

Grafikon: Funkcija tedenska zasedenosti parkirne hiše Kozolec (vir: JP LPT, d.o.o., osebna
komunikacija)

Starĉević, B. 2010. Sistem za vodenje mirujoĉega prometa v mestih, preveritev na primeru Ljubljane.
Dipl. nal.- UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Prometna smer.

59

4.5.1.2 Shranjevanje podatkov
Podatki o parkirnih površinah se shranjujejo v podatkovnih skladišĉih D3.1 Urban Traffic
Data Store ali (Podatki o prometu v naseljih (občini)). Znotraj vsakega skupka podatkov se
nahajajo tako zgodovinski kot tudi trenutni podatki, ki vsebujejo naslednje komponente:
 datum/ura (ĉasovni interval: 5 min),
 geolokacija parkirne površine (XY koordinata),
 stanje zasedenosti.
Podatki morajo biti shranjeni v sistemu za daljše ĉasovno obdobje, saj se uporabljajo za
statistiĉne obdelave in analize podatkov za potrebe napovedovanja števila prostih parkirnih
mest in parkirnega povpraševanja ter za potrebe ostalih sorodnih sistemov za vodenje
prometa. Pri tem mora biti zagotovljena zašĉita pred izgubo podatkov ter omogoĉeno
nadgrajevanje in razširjanje baze podatkov.
4.5.1.3 Obdelava podatkov in izračuni

Promet je posledica aktivnosti prebivalstva in je odvisen od veliko vplivov, vendar je kljub
temu dokaj predvidljiv. 'Ta predvidljivost je posledica sinhronizirane aktivnosti populacije, ki
je urno, dnevno itd. odvisna.' (Porenta, 2007). Razen ĉasovne odvisnosti (sezona:šola/ni šole,
dan v tednu, ura, ĉasovni interval) je promet odvisen tudi od vremenskih razmer ter izrednih
dogodkov. Zasedenost parkirnih površin je posledica gibanja prometnih tokov in koliĉine
prometa na cestnem omreţju, zato imajo našteti dejavniki enak vpliv tudi na zasedenost
parkirnih površin.
Število zasedenih parkirnih mest PMz za posamezno parkirno površino j bomo zapisali kot
funkcijo:

PMz,j = f (PPj , T(l/d/h/5min), vr, id)
ki je od naslednjih parametrov:
 PPj ... parkirne površine (tip, lokacija, cena storitve),
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 T(l/d/h/5min)... trenutnega ĉasa (letni ĉas, dan v tednu, ura, petminutni interval),
 Vr... vremenskih razmer,
 Id... izrednih dogodkov.
Glede na to, da za obvešĉanje voznikov rabimo podatek o številu prostih parkirnih mest PMp,
je treba od števila parkirnih mest za posamezno površino PMj odšteti število zasedenih
parkirnih mest PMz. Število razpoloţljivih parkirnih mest na doloĉeni parkirni površini je
enako:
PMp,j = PMj - PMz,j
Pred nadaljnjo obdelavo je treba preveriti verodostojnost zbranih podatkov in neverodostojne
zamenjati z nadomestnimi vrednostmi.
Nadomestne vrednosti doloĉimo z napovedovanjem števila prostih parkirnih mest na podlagi
zbranih statistiĉnih podatkov. Pri izraĉunu števila prostih parkirnih mest je treba doloĉiti
nadomestne vrednosti v naslednjih primerih:
podatki ne ustrezajo kriterijem verodostojnosti,
podatki so napaĉni zaradi napake v delovanju senzorjev za zaznavanje vozil,
podatki niso zbrani zaradi izpada komunikacije med merilnim mestom in nadzornim
centrom.
Ĉe ţelimo pridobiti zaupanje uporabnikov, moramo prikazovati ĉim bolj verodostojne
podatke. Zato je pri izraĉunu števila prostih parkirnih mest potrebno upoštevati potovalni ĉas
od obvestilne table s spremenljivo vsebino do parkirne površine, saj se bo število parkirnih
mest v tem ĉasu spremenilo. Število prostih parkirnih mest, ki ga bomo prikazali na
spremenljivih obvestilnih lamelah, je torej priĉakovana vrednost, ki je odvisna od naslednjih
parametov:

SOLPM,i = f (PPj , T(s/d/h/5min)+tij, vr, id)
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PPj
SOTi

pri ĉemer je potovalni ĉas od spremenljive obvestilne table SOTi do parkirne površine PPj
enak:
tij = f (sij ,

pot,

T(s/d/h/5min), vr, id)

Razen ţe prej omenjenih parametrov na potovalni ĉas vplivata tudi:
 sij... pot od spremenljive obvestilne table do parkirne površine,


pot...

povpreĉna potovalna hitrost od table do parkirne površine.

V nadaljevanju lahko zapišemo, da je število prostih parkirnih mest, ki ga zapišemo na
obvestilni lameli, enako napovedanemu številu:

SOLPM,i= PMp,j(T) k

(1)

Pri ĉemer sta:
PMp,j(T)... dejansko število prostih parkirnih mest v ĉasu, ko se vozilo nahaja pri obvestilni
tabli s spremenljivo vsebino,
k...faktor rasti, ki je enak:
(2)
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... je napovedano število prostih parkirnih mest v ĉasu T ko se vozilo nahaja pri
obvestilni tabli s spremenljivo vsebino,
... napovedano število prostih parkirnih mest, v ĉasu ko vozilo prispe na
parkirno površino

Torej

.

in

sta napovedani vrednosti, katere lahko doloĉimo s

pomoĉjo statistiĉnih metod in na podlagi historiĉnih vzorcev.
4.5.1.3.1 Določitev dostopnosti do parkirnih površin
Za izraĉun potovalnih ĉasov so bile uporabljene razliĉne metode, ki so bolj podrobno
razloţene v sledeĉih poglavjih.
Določanja potovalnega časa na podlagi terenskih meritev
Najveĉje dnevne migracije so znaĉilne za jutranje ure, ko se ljudje odpravljajo v sluţbo in za
popoldanske ure, ko se vraĉajo domov. Tako lahko reĉemo, da na dnevne migracije vpliva
namen potovanja. Razen tega je promet odvisen od vremenskih razmer, ter se spreminja v
odvisnosti od letnih ĉasov, dneva v tednu in ĉasovnega intervala v dnevu.
Meritve smo izvajali v ĉasu od 26. 7. 2010 do 21. 8. 2010 ob ponedeljkih, sredah in petkih, saj
se prometna razmere v delovnih dneh na zaĉetku in koncu tedna dokaj razlikujejo od razmer v
ostalih delovnih dneh. Meritve smo izvajali v dnevnih konicah, za katere je znaĉilna nekoliko
poveĉana koliĉina prometa na mestnih vpadnicah in cestnem omreţju na splošno. Jutranja
konica je za Ljubljano najbolj izrazita v ĉasovnem intervalu od 7:30 do 8:30, popoldanska pa
v ĉasovnem intervalu od 15:30 do 16:30. Tudi v soboto zjutraj so zaradi nakupovalnih navad
prebivalcev znaĉilne nekoliko drugaĉne prometne obremenitve.
Meritve niso bile opravljene v ĉasu drţavnih praznikov, vendar predvidevamo, da so ob
praznikih prometne razmere podobne razmeram ob vikendih. Razmere na dan pred praznikom
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lahko obravnavamo kot razmere za petke in razmere ob dnevih po praznikih lahko
obravnavamo kot razmere za ponedeljke. Meritve smo izvedli na vseh ljubljanskih vpadnicah,
na katerih nameravamo postaviti obvestilne table s spremenljivo vsebino in smo. Matrika
izmerjenih potovalnih ĉasov je podana v prilogi G s pripadajoĉo shemo, za laţje razumevanje.
Določanja potovalnega časa iz prometnega modela Ljubljane
Potovalni ĉas lahko doloĉimo tudi na podlagi prometnega modela Ljubljane z okolico.
Simulacija prometa za Ljubljano je bila lahko izdelana za razliĉna ĉasovna obdobja dneva,
natanĉneje za jutranjo in popoldansko prometno konico. V program so vnese podatke o
prometnih obremenitvah (vozila, kolesarji in pešci) na vseh semaforiziranih kriţišĉih na
ljubljanskih vpadnicah, krmilni programi pripadajoĉih semaforjev za doloĉen ĉasovni interval,
geometrijske karakteristike ter ostali parametri, znaĉilni za prometne razmere na obmoĉju
mesta, z namenom, da bi razmere ĉim bolj pribliţali dejanskim razmeram v prometu in dobili
ĉim bolj natanĉne rezultate. Eden izmed izhodnih rezultatov so tudi povpreĉne potovalne
hitrosti, na podlagi katerih lahko izraĉunamo potovalni ĉas za potrebovano razdaljo od
obvestilne table s spremenljivo vsebino do parkirne površine oziroma ĉas dostopnosti do
posamezen parkirne površine. Primer za jutranjo in popoldansko konico za Ljubljano se
nahaja v prilogi H.
Določanja potovalnega časa na podlagi sledenja vozil
Predvideni ĉas trajanja potovanja ni odvisen le od omejitve hitrosti, temveĉ od trenutnih
razmer na cesti. Zato najbolj natanĉne rezultate o potovalnem ĉasu dobimo s sledenjem vozil
v realnem ĉasu. S pomoĉjo podatkov sledenja je moţno zelo natanĉno napovedati trajanje
potovanja, v odvisnosti od ure, dneva in drugih parametrov. To je zelo pomemben vidik pri
optimizaciji prevozov, saj se najhitrejša pot med dvema toĉkama lahko bistveno razlikuje
glede na trenutne prometne pogoje.
Poznamo veĉ naĉinov sledenja vozil:
 GSM sledenje – metoda celiĉne identifikacije,
 GPS (Global Positioning System) sledenje.
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Metoda celiĉne identifikacije omogoĉa sledenje s pomoĉjo mobilnih telefonov, ki nimajo
vgrajenega GPS modula. GSM omreţje v vsakem trenutku pozna lokacijo registriranega
mobilnega telefona, saj se poloţaj mobilnega telefona preko baznih postaj sproti oddaja v
omreţje. Poloţaj izraĉunamo s metodo triangulacije med baznimi postajami le, ĉe se signal
soĉasno prijavi na tri bazne postaje. Sledenje mobilnih telefonov v urbanih naseljih je dokaj
preprosto in uĉinkovito, saj je gostota baznih postaj velika. Vendar ovire na poti signala med
bazno postajo in mobilno enoto povzroĉajo napake pri izraĉunu, ki so lahko tudi do 300 m.
Razen dokaj velikih napak pri izraĉunih poloţaja je pomanjkljivost tovrstnega naĉina sledenja
tudi poseganje v zasebnost osebnih podatkov.

Za razliko od GMS sledenja GPS satelitska navigacija deluje povsod na zemlji z veliko
natanĉnostjo doloĉanja lege. GPS sledenje lahko izvajamo preko mobilnih telefonov ali pa
navigacijskih naprav, ki se nahajajo v vozilih. Sistem GPS je sestavljen iz 24 satelitov, ki se
gibljejo v orbiti na višini 20.200 km. Z merjenjem oddaljenosti do satelitov mogoĉe je doloĉiti
poloţaj katerekoli toĉke na zemlji z natanĉnostjo nekaj desetin metrov do nekaj milimetrov.
Za ta izraĉun mora GPS modul sprejeti sporoĉilo iz štirih razliĉnih satelitov. Ĉe prejema
informacijo iz treh satelitov, je izraĉun lokacije pribliţek.

Glavni sestavni del ITS sistema, ki ponuja mobilno sledenje, je mobilna enota, ki je
namešĉena v vozilu in prikljuĉena na raĉunalnik vozila. S pomoĉjo globalnega sistema za
doloĉanje poloţaja GPS posreduje natanĉne informacije o lokacijah vozila in omogoĉa toĉen
izraĉun hitrosti v zahtevnih visoko urbaniziranih obmoĉjih. Informacije o lokaciji se zbirajo
vsako sekundo in posredujejo v kontrolni center. Mobilna enota je vmesnik, ki se uporablja za
zbiranje razliĉnih informacij, kot so hitrost, števec kilometrov, in komunicira med vozilom in
kontrolnim centrom preko brezţiĉnega omreţja, kot je GPRS.
Podatki, pridobljeni od velike koliĉine vozil, kot so taksi sluţbe in vozila v komercialne
namene, ki nakljuĉno potujejo po cestnih omreţjih za lastne potrebe in ne z namenom
pokrivanja cestnega omreţja, se lahko uporabijo za generiranje cestnih omreţij ali izraĉun
prometnih statistik. S pomoĉjo statistiĉnih in digitalnih zemljevidov so uporabnikom na voljo
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razliĉne vrste optimizacij poti, natanĉni izraĉuni ĉasov voţenj in druge, z dinamiĉnim
prometom povezane rešitve.
Potrebne podatke o sledenju vozil na podroĉju Mestne obĉine Ljubljana smo pridobili iz
podjetja, ki je razvilo zelo obseţno bazo zgodovine prometa v Sloveniji. Na spodnji sliki je s
pomoĉjo izohron prikazana dostopnost do objekta, ki se nahaja v središĉu mesta. Zelene
povezave oznaĉujejo obmoĉja, ki jih vozilo lahko doseţe v treh minutah, rdeĉe povezave pa
podroĉja, ki so dosegljiva v desetih minutah.

Slika: Ĉasovna dostopnost do središĉa Ljubljane (vir:
http://www.telargo.com/downloader.aspx/lockedtag/telargo_files/Telargo_Corpo.pdf)
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Za primerjavo z rezultati, ki smo jih pridobili na podlagi lastnih meritev, smo osebje v
podjetju Telargo zaprosili za prikaz potovalnih ĉasov na eni izmed ljubljanskih vpadnic v
jutranji in popoldanski konici. Spodaj je prikazan eden od naĉinov prikazovanja podatkov, za
katerega so uporabljeni podatki veĉ sto vozil, ki so spremljani v ĉasovnem obdobju nekaj
tednov.

Slika: Prikaz potovalnih ĉasov na podlagi sledenja vozil,na Dunajski cesti v jutranji konici
(vir: Podjetje Telargo, osebna komunikacija)
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Slika: Prikaz potovalnih ĉasov na podlagi sledenja vozil na Dunajski cesti v popoldanski
konici (vir: Podjetje Telargo, osebna komunikacija)

Na podlagi podatkov, ki se nahajajo v bazi, se lahko naredi tudi diagram, ki prikazuje dnevno
spreminjanje potovalnega ĉasa v urnih intervalih. Tudi na spodnji sliki je podan primer
potovalnega ĉasa na Dunajski vpadnici, natanĉneje med avtobusno postajo Ruski car in
avtobusno postajo Drama, ki pa je posledica spremljanja vozil javnega prometa (slika Z).
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Slika: Dnevno nihanje potovalnega ĉasa od Ruskega carja do Drame (vir:
http://www.telargo.com/downloader.aspx/lockedtag/telargo_files/Telargo_Corpo.pdf)

4.5.1.4 Prikaz vsebin o prostih parkirnih mestih
Na voljo sta dva naĉina delovanja:
 avtomatsko delovanje,
 prisilen naĉin oz. roĉno nastavljanje.
4.5.1.4.1 Avtomatski način
Obstajata dva naĉina prikaza informacij glede na tip obvestilnih tabel oz. znakov.
Nastavitev krmilnika za prikaz informacij na obvestilnih znakih s spremenljivo vsebino:
 Tip A
Krmilnik/lokalni nadzorni center zbere informacije o zasedenosti parkirnih
površin ter jih posreduje glavnemu nadzornemu centru za shranjevanje v bazo
podatkov ter obvestilnim znakom s spremenljivo vsebino. Informacija se
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avtomatiĉno obdela v lokalnem krmilniku/nadzornem centru in se na zaslonu
prikaţe status parkirne površine.
Grafiĉni prikazovalnik se osveţuje v odvisnosti od razpoloţljivih mest:
1. Ĉe je število prostih parkirnih mest > 0, se na prikazovalniku prikaţe
zapis 'PROSTO' v zeleni barvi.
2. Ĉe je število prostih parkirnih mest = 0, se na prikazovalniku prikaţe
zapis 'ZASEDENO' v rdeĉi barvi.
 Tip B
Krmilnik/lokalni nadzorni center zbere informacije o zasedenosti parkirnih
površin ter jih posreduje glavnemu nadzornemu centru, kjer se shranjujejo v
bazi podatkov ter obvestilnim znakom s spremenljivo vsebino. Informacija se
avtomatiĉno obdela v lokalnem krmilniku/nadzornem centru in se na zaslonu
prikaţe status parkirne površine.
Grafiĉni prikazovalnik se osveţuje v odvisnosti od števila razpoloţljivih mest:
3. Ĉe je število prostih parkirnih mest > 0, se na prikazovalniku prikaţe
numeriĉen zapis števila prostih parkirnih mest v zeleni barvi.
4. Ĉe je število prostih parkirnih mest = 0, se na prikazovalniku prikaţe
zapis 'ZASEDENO' v rdeĉi barvi.

Nastavitev krmilnika za prikaz informacij na obvestilnih tablah s spremenljivo vsebino:
 Tip A
Krmilnik/lokalni nadzorni center zbere informacije o zasedenosti parkirnih
površin ter jih posreduje glavnemu nadzornemu centru. V nadzornem centru se
informacija avtomatiĉno:
1. Shrani v bazo podatkov.
2. Obdela in posreduje obvestilnim tablam s spremenljivo vsebino.
Grafiĉni prikazovalnik se osveţuje v odvisnosti od ĉasa, v 5-minutnem
ĉasovnem intervalu.
Prikaz števila prostih parkirnih mest:
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1. Ĉe je število prostih parkirnih mest > 5, se na grafiĉnem
prikazovalniku naredi izpis števila prostih parkirnih mest v rumeni
barvi.
2. Ĉe je število prostih parkirnih mest < 5, se na grafiĉnem
prikazovalniku naredi izpis

X.

Slika 8: Opcijski prikaz zasedenosti parkirne površine

 Tip B
Nadzorni center za vodenje mirujoĉega prometa izmenjuje informacije z
javnim potniškim prometom zaradi obvešĉanja voznikov o odhodu naslednjega
vozila javnega prometa s P+R parkirišĉa. Informacije, pridobljene v realnem
ĉasu o prihodu naslednjega avtobusa, se na grafiĉnem prikazovalniku prikaţejo
v rumeni barvi.
4.5.1.4.2 Prisilen način – ročno nastavljanje
V posebnih okolišĉinah:
 izpad komunikacije med merilnim mestom in nadzornim centrom,
 napaĉni podatki, zaradi napake v delovanju senzorjev za zaznavanje vozil,
 podatki ne ustrezajo kriterijem verodostojnosti,

lahko operater v glavnem nadzornem centru naredi daljinsko resetiranje naprave ali izbere
daljinsko roĉno vodenje, pri ĉemer za izpis na obvestilne table uporabi nadomestne vrednosti,
katere sistem avtomatiĉno napove na podlagi zbranih statistiĉnih podatkov.
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4.5.1.5 Obratovalni in sistemski podatki
Glede na stopnjo avtomatizacije poteka nadzor nad delovanjem sistema avtomatiĉno. Zbirajo
se podatki o delovanju posameznih komponent sistema:
 stanje senzorjev za zbiranje podatkov o številu vozil na parkirni površini,
 stanje lokalnih krmilnikov,
 stanje grafiĉnih prikazovalnikov na obvestilnih tablah s spremenljivo vsebino,
 stanje komunikacijskega omreţja,
 stanje ostalih komponent sistema, npr strojne opreme v centru za vodenje mirujoĉega
prometa ,
ter podatki o poteku procesov, ki se v sistemu izvajajo.
Podatki o vzdrţevalnih delih in popravilih ter potrditev, da je vzdrţevalna organizacija
zahtevala doloĉene dejavnosti, ali podatke o stanju tekoĉih dejavnosti se nalagajo v skladišĉu
D 3.6 Maintenance Data Store (Podatkovno skladišče o vzdrževanju in varstvu cest).
Vse nepravilnosti delovanja doloĉenih komponent sistema ter nepravilnosti pri izvajanju
procesov v sistemu se avtomatiĉno posredujejo deţurni servisni sluţbi, raĉunalniška aplikacija
v nadzornem centru pa mora omogoĉati statistiĉen pregled obratovalnih podatkov v obliki
tabel in preglednih kart, na katerih se alarmi oznaĉijo z ustrezno barvo. V tem primeru
operater v glavnem nadzornem centru po potrebi naredi daljinsko resetiranje naprave ali
izbere daljinsko roĉno vodenje.

4.5.1.6 Zbiranje informacij drugih organizacij in sistemov
Sistem za nadzor in vodenje mirujoĉega prometa izmenjuje informacije z drugimi
organizacijami in sistemi. Sprejemanje in posredovanje informacij lahko poteka avtomatsko
ali preko operaterjev v centru. Prav tako se prejete in posredovane informacije morajo
zapisovati in shranjevati v bazi podatkov.
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4.5.1.6.1 Zbiranje vremenskih podatkov
Glede na to, da vremenske razmere vplivajo na izbiro prometnega sredstva, so za doloĉanje
števila prostih parkirnih mest na parkirnih površinah vremenski podatki bistvenega pomena.
Nadzor nad trenutnim vremenskim stanjem in zbiranje vremenskih podatkov lahko poteka
avtomatiĉno preko cestno-vremenskih postaj za zbiranje vremenskih podatkov ali preko
drugih informacijskih sluţb. Mogoĉi sta le dve stanji: padavine ali brez padavin. Na podlagi
zbranih vremenskih podatkov se v sistemu izbere trenutno vremensko stanje in se na podlagi
tega vhodnega parametra, z upoštevanjem ostalih pogojev, avtomatiĉno napove število prostih
parkirnih mest. Podatki se shranjujejo v podatkovnem skladišĉu D3.3 Enviromental Data
Store (Podatkovnem skladišču okoljskih podatkov).

4.5.1.6.2 Zbiranje informacij o prihodu vozil javnega prevoza
Podatke o prihodu vozil javnega prevoza potrebujemo zaradi obvešĉanja voznikov, ki
nameravajo svoja vozila parkirati na P+R parkirišĉu o odhodu naslednjega avtobusa
Ljubljanskega potniškega prometa. Informacije o javnem prevozu ... sistem za upravljanje
javnega prometa Manage Public Transport Operations. Podatkovno skladišĉe D4.3 PT
Service Plan (Načrt storitev v javnem prometu) vsebuje popolne in aţurne podatke o
voznih redih v javnem prometu.

4.5.1.6.3 Prikaz informacij o prihodu vozil javnega prevoza

Podatkov, ki so sprejeti iz centra za upravljanje javnega prometa, ni treba posebej obdelovati
in preverjati verodostojnosti, saj so ţe obdelani s strani LPP.

Iz nadzornega centra za vodenje prometa se obvestilnim tablam s spremenljivo vsebino
posreduje informacija o številu minut do prihoda naslednjega vozila javnega potniškega
prevoza. V primeru izpada komunikacije med nadzornim centrom za vodenje mirujoĉega
prometa in centrom za upravljanje javnega prometa se na tablah izpiše ĉas odhoda
naslednjega avtobusa na podlagi veljavnih voznih redov oz. table izklopimo.
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ZAKLJUČEK

Parkiranje v Ljubljani vsakodnevno povzroĉa preglavice tako voznikom kot mestnim
oblastem. Zaradi tega smo se odloĉili zasnovati sistem, ki bi omogoĉil obvešĉanje
uporabnikov o številu razpoloţljivih parkirnih mest, in na ta naĉin zmanjšati število
nepotrebnih voţenj in ĉas iskanja prostega parkirišĉa, obenem pa tudi zmanjšati število
nepravilno parkiranih vozil. S preusmerjanjem prometa do razpoloţljivih parkirišĉ bi
razbremenili cestno omreţje ter poslediĉno zmanjšali onesnaţenje okolja in izboljšali
kvaliteto ţivljenja v Ljubljani. Razen tega bi z novim naĉinom urejanja mirujoĉega prometa
naredili parkiranje bolj dostopno uporabnikom, predvsem tujim obiskovalcem mesta ter tudi
izboljšali vizualno podobo Ljubljane.

V diplomski nalogi je narejen primer funkcionalne ITS arhitekture sistemov za vodenje
mirujoĉega prometa ter razloţen pomen in delovanje posameznih komponent sistema.
Predpostavili smo lokacije za postavitev spremenljive obvestilne signalizacije in opisali
sistem, ki bi na obvestilnih tablah prikazoval predvideno število razpoloţljivih parkirnih mest
v ĉasu, ko bo vozilo prispelo do parkirne površine. Za potrebe le-tega smo naredili pregled
nad moţnimi naĉini doloĉevanja potovalnega ĉasa med obvestilnimi tablami in parkirnimi
površinami in ugotovili, da se v odvisnosti od razliĉnih prometnih razmer potovalni ĉasi
precej razlikujejo. Zato bo treba izbrati ustrezen naĉin, ki bi omogoĉil ĉim bolj natanĉen
prikaz rezultatov. Tudi pri napovedi števila prostih parkirnih mest je bilo omenjenih nekaj
metod napovedovanja števila razpoloţljivih parkirnih mest zgolj informativnega namena, saj
je pri izbiri metode za napovedovanje števila prostih parkirnih mest treba biti še posebej
pozoren, zaradi ĉesar predlagamo obseţnejšo raziskavo, ki bi temeljila tudi na praktiĉnem
primeru.
Glede na to, da Ljubljana v zadnjem ĉasu intenzivno spremlja sodobne trende in je odprta za
inovativne rešitve predvsem z namenom reševanja prometne problematike, upam, da bo ta
naĉin urejanja mirujoĉega prometa tudi dejansko zaţivel in upraviĉil svoj namen.
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PRILOGA A: Seznam uporabniških potreb ITS arhitekture

2. PODPORA UPRAVLJANJU
2.1
Podpora
planiranju

prometa

Št.
Nova KAREN-ova
referenčna številka

Razporeditev
Povezani sklopi potreb uporabnikov
znotraj osnovnih uslug v KAREN
skupinah

2.1.0.1

Opis
Opis potreb uporabnikov

Sistem mora biti zmoţen izmenjavati prometne in potovalne informacije med

(modeliranje, upravljanje z informacijami,

sosednjimi PIKC-i in tako razširiti lokalne informacije ter izpopolniti strateško

sprejemanje odloĉitev)

planiranje.
2.1.0.3

Sistem mora biti zmoţen izmenjevati prometne in potovalne informacije med
sosednjima CNUP za izboljšanje strateškega naĉrtovanja.

2.1.0.4

Sistem mora biti sposoben podpirati podatkovno bazo o vzdrţevalnih delih.

2.1.1.3

Sistem mora biti zmoţen zbirati prometne podatke in jih uporabiti za potrebe
prometnega planiranja (analize cestnih mreţ in napoved prometa).

2.1.2.2

Sistem mora biti zmoţen razviti in dopolniti strategije vodenja prometa, ki
temeljijo na trenutnih in napovedanih prometnih in okoljskih pogojih.

2.1.3.1

Sistem mora biti zmoţen oceniti uĉinke strategije vodenja prometa in jo
modificirati, kadar je to potrebno.

2.1.4.1

Sistem mora biti zmoţen zbirati in posredovati podatke na naĉin, ki ga zahtevajo
legalno imenovane oblasti.

2.1.4.2

Sistem mora biti zmoţen arhivirati (povzetek) podatke iz preteklosti o prometu
(zahtevanem) in izkorišĉenosti kapacitete za vse oblike transporta.

2.2 Upravljanje s prometno infrastrukturo

2.2.0.1

Sistem mora zagotoviti podporo za vzdrţevanje cest in upravljanje z
infrastrukturo.

2.2.2.1

Sistem mora biti zmoţen sprejemati podatke na daljavo o statusu opreme.

2.2.2.2

Sistem mora biti zmoţen nadzirati popolnost strukture posameznega dela
infrastrukture (opreme), cestišĉa, viaduktov, predorov itd...

2.2.2.3

Sistem mora biti zmoţen podpirati baze podatkov cestne mreţe, infrastrukture in
obcestne opreme (Banka Cestnih Podatkov).

6. POTOVALNE INFORMACIJE

6.1.0.1

6.1

6.1.0.2

Sistem mora zagotoviti potrebne in nujne informacije vsem uporabnikom cest
brezplaĉno.

Informacije

pred

potovanjem

(naĉrtovanje potovanja)

Za informacije, ki niso nujnega znaĉaja, naj bi bil sistem sposoben zahtevati
plaĉilo.

6.1.0.3

Sistem mora biti uporabniku v pomoĉ, mora biti zmoţen zagotoviti natanĉne,
verodostojne in dojemljive prometne in potovalne informacije.

6.1.2.6

Sistem naj bi bil sposoben priskrbeti cestne in prometne informacije, prilagojene
razliĉnim razredom uporabnikov, npr. potniki, radio (podatki o prometu),
sluţbeni operaterji.

6.1.2.7

Sistem mora biti sposoben zagotoviti potnikom informacije tako, da vpliva na
njihovo izbiro destinacije ali naĉina potovanja, s ciljem varovanja okolja.

6.1.2.8

Sistem naj bi preskrbel informacije v domaĉem jeziku pri izhodni lokaciji, in/ali
v katerem drugem primernem tujem jeziku po izbiri uporabnika.
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Razporeditev

Št.
6.1.2.9

82

Opis
Sistem naj bi za potrebe operaterja preskrbel orodje za upravljanje z
informacijami.

6.1.2.11

Sistem mora biti sposoben zagotoviti informacije o toĉki interesa, kot so lokacija,
odpiralni ĉas, cena storitev, najbliţje toĉke prevoznih sredstev.

6.1.2.13

Sistem mora biti sposoben zagotoviti informacije tako da vpliva na njegovo
izbiro destinacije ali naĉina potovanja,s ciljem da zašĉotitoĉke interesa
oziromageografska obmoĉja

6.2. Informacije med potovanjem

6.2.0.1

Sistem naj bi vsem uporabnikom cest preskrbel nujne ali pomembne informacije
brezplaĉno.

6.2.0.2

Sistem naj bi bil za informacije, ki niso nujnega znaĉaja sposoben zahtevati
plaĉilo.

6.2.0.3

Sistem naj bi bil sposoben, da ga aktivira drug sistem, npr. upravljalec prometa.

6.2.0.4

Sistem mora potniku med njegovim potovanjem v primernem ĉasu preskrbeti
prometno-potovalne informacije (npr. stanje na cestah, podatke o nesreĉah,
posebnih dogodkih, zasedenosti parkirišĉ itd.)

6.2.0.5

Sistem mora biti zmoţen priskrbeti mestne in medmestne prometne ter potovalne
razmere tudi.

6.2.1 Sprememba prevoznega sredstva

6.2.1.3

Sistem mora biti zmoţen priskrbeti informacije o ostalih naĉina transporta (npr.
lokacije P+R, vozni red javnega prometa itd.).

6.2.2 Vodenje informacij

6.2.2.2

Sistem mora biti zmoţen priskrbeti informacije o P+R in javnem prometu
voznikom oz. uporabnikom v realnem ĉasu.

6.2.2.9

Sistem naj bi bil sposoben prilagoditi cestne in prometne informacije razliĉnim
razredom uporabnikov, npr. potniki, radiji (podatki o prometu), sluţbeni
operaterji.

6.2.2.12

Sistem naj bi operaterjem sposoben priskrbeti orodja za upravljanje z
informacijami.

6.2.3 Sodelovanje s uporabnikom/potnikom

6.2.3.1

Sistem znotraj vozila oz. v centru mora omogoĉati uporabniku predstavitve na
razliĉne naĉine (npr. tekst, grafika, znaki, govor itd.)

6.2.3.3

Sistem naj bi na mestu prikazovana informacije posredoval v domaĉem jeziku
in/ali v katerem drugem primernem tujem jeziku po izbiri uporabnika.

6.2.3.5

Sistem mora biti zmoţen posredovati ţelene informacije o potovanju na
dlanĉnike in avtomobilske raĉunalnike oz. navigacijske naprave.

6.2.3.8

Sistem mora biti zmoţen priskrbeti, s pomoĉjo obcestnih naprav (npr. SPIS –
spremenljiva prometno informativna signalizacija), cestno-prometne informacije,

6.4.1.1

Sistem naj bi bil do parkirišĉ s prostimi parkirnimi mesti zagotoviti vodenje.

7.1.0.1

Sistem mora podpirati obstojeĉe in nove potrebe subjektov za upravljanje

7. UPRAVLJANJE PROMETA
7.1. Nadzor in vodenje prometa

prometa z zagotavljanjem prilagodljivega a vendar razumljivega pristopa za
doloĉitev strategij za upravljanje prometa (vkljuĉno z nadzorom viaduktov in
predorov).
7.1.0.2

Sistem mora biti zmoţen izvesti strategije nadzora, ki se ujemajo z doloĉeno
prometno politiko.

7.1.0.5

Sistem mora upravljati s cestnim prometom tako, da lahko zmanjšuje zamude
(krajši potovalni ĉasi).

7.1.0.6

Sistem mora biti zmoţen pomagati (dajati nasvete) ob uskladitvi aktivnosti
PIKC-ov in CNUP-ov.
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Št.
7.1.0.8

Razporeditev
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Opis
Sistem mora omogoĉati operaterju ali drugi organizaciji (subjektu) pošiljanje
razpoloţljivih podatkov na razliĉne medije in uporabo v razliĉne namene.

7.1.0.9

Sistem mora zagotoviti, da so ponudniki potovalnih informacijskih storitev
seznanjeni s strategijo vodenja prometa z namenom prilagajanja.

7.1.11.1

Sistem mora biti zmoţen nadzorovati trenutno zasedenost objektov za parkiranje.

7.1.11.2

Sistem mora biti zmoţen napovedovati potrebo po parkirnih mestih.

7.1.11.4

Sistem mora biti zmoţen zbrati in shraniti zgodovinske podatke iz vseh parkirnih
površin v skladišĉe podatkov.

7.1.2 Naĉrtovanje

7.1.2.1

Sistem mora biti zmoţen po potrebi uporabiti primerne podatke iz preteklosti za
dopolnitev podatkov realnega ĉasa (uporaba nadomestnih podatkov).

7.1.2.2

Sistem mora biti zmoţen napovedati kratko, srednje in dolgoroĉne prometne
pogoje, npr. za minute, ure in dneve naprej.

7.1.2.3

Sistem mora biti zmoţen, po potrebi, uporabiti primerne podatke iz preteklosti za
dopolnitev za dopolnitev napovedanih podatkov.

7.1.3. Centri za nadzor in upravljanje s

7.1.2.7

Sistem mora biti zmoţen priskrbeti podatke in napovedane podatke iz preteklosti.

7.1.3.1

Sistem mora omogoĉiti operaterju CNUP-a upravljanje posameznih delov
infrastrukture (npr. svetlobnih signalnih naprav, SPIS-ov ...), ĉe je moţno na

prometom (CNUP)

daljavo.
7.1.3.2

Sistem naj bi omogoĉil operaterju CNUP-a zabeleţiti vaţne dogodke in zapisati
brezplaĉna tekstovna sporoĉila ter jih glede na pomembnost posredovati
potnikom.

7.1.3.3

Sistem mora biti zmoţen zagotoviti grafiĉno predstavitev cestne mreţe, ki bi
vsebovala primerne orise (npr. opreme, dogodkov, prometnih pogojev itd…)
operaterju CNUP-a (ustrezna SCADA).

7.1.3.4

Sistem mora biti zmoţen aktivirati naprave za upravljanje prometa, ki delujejo
samostojno ali pa v skupini (npr. semaforje, SPIS-e kot samostojne naprave ali pa
v koordinaciji).

7.1.3.5

Sistem mora omogoĉiti operaterju CNUP-a, da naredi zaĉasne spremembe
normalnega naĉina delovanja v realnem ĉasu.

7.1.3.7

Sistem mora biti zmoţen podpirati bazo podatkov za znane moţne scenarije
dogodkov.

7.1.3.8

Sistem mora omogoĉati CNUP/PIKC operaterjem dostop do vseh ustreznih
sistemov

7.1.4 Nadzor prometnega toka

7.1.4.4

Sistem mora biti zmoţen voznikom svetovati, ko se ti pribliţajo parkirišĉu (na
cesti, ob cestah, parkiranje na avtocestnih servisnih površinah).

7.3

Upravljanje

s

prometnim

7.3.0.1

povpraševanjem (cilj, ĉas, pot in naĉin

Sistem mora potnikom priskrbeti odloĉilne informacije, ki bodo vplivale na
namen njihovega potovanja, npr. cilj, ĉas, naĉin potovanja, pot itd.

potovanja)
7.3.0.2

Sistem mora o zadevah, ki bodo vplivale na strategije upravljanja prometa,
sprejemati tekoĉe informacije (npr. stanje prometa, uporaba parkirišĉ, uporaba
JPP, voznine, cestnine itd.).

7.3.1. Coniranje

7.3.1.4

Sistem mora biti zmoţen za upravljanje dostopa vozil v posamezna obmoĉja
uporabiti fiziĉne ovire.

7.3.3Upravljanje s parkirišĉi

7.3.3.1

Sistem mora biti zmoţen za parkirišĉa v specifiĉnih obmoĉjih izvesti strategije,
vkljuĉno z strategijami P+R.
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PRILOGA B : Uporabljene funkcije
Številka
3.
3.1

Ime funkcije
UPRAVLJANJE PROMETA
Provide Traffic Control

Opis

3.1.1.2

Monitor Urban Car Park

Ta osnovna funkcija naj bi zbirala podatke na vhodih in izhodih parkirnih hiš na mestni

Occupation

cestni mreţi kot tudi na samih parkirnih mestih. Podatki naj bi bili pridobljeni kot vnos
senzorjev znotraj funkcije, ki naj bi bila sposobna zaznati prehod in prisotnost vseh tipov
cestnih vozil, od koles do teţkih tovornih vozil. Podatki z vhodov in izhodov naj bi bili
obdelani in s tem pridobljeni dejanski števni prometni podatki, npr. število vozil na vhodih
in izhodih vsake parkirne hiše. Konĉni podatki naj bi bili posredovani ostalim funkcijam
za primerjavo, uporabo pri nadzoru prometa v mestih in zagotavljanju potovalnih
informacij. Podatki s parkirnih mest naj bi se uporabili za ugotovitev, ĉe je vozilo
prekoraĉilo ĉas, ki ga ima voljo za uporabo prostora. Kadar se to zgodi, naj bi bila
informacija poslana oskrbovalcu podpore za podroĉje kaznovanja za nadaljnjo obdelavo.

3.1.1.3

Provide Urban Traffic

Ta osnovna funkcija naj bi zagotovila napovedi prometnih pogojev in strategije upravljanja

Forecasts and Strategies

prometa za mestno cestno mreţo. Naj bi uporabila trenutne in pretekle prometne podatke z
mestne cestne mreţe kot vnos algoritmom, ki ji omogoĉijo, da predvidi, kakšen naj bi bil
prometni tok ter izdela nove strategije. Ta predvidevanja in strategije naj bi bile izdelane
periodiĉno ali pa na zahtevo operaterja. Konĉane napovedi naj bi bile poslane ostalim
funkcijam in drugim podroĉjem znotraj sistema. Strategije vodenja prometa naj bi bile
poslane funkcijam za vodenje mestnega prometa.

3.1.1.4

Manage Urban Traffic Data

Ta osnovna funkcija naj bi upravljala z bazo podatkov o mestnem prometu. Naj bi
prejemala podatke o mestnem prometu in parkiranju od ostalih funkcij na podroĉju
vodenja prometa ter ostalih sistemov. Ti podatki naj bi se naloţili v bazo in hkrati bili
poslani ostalim funkcijam in podroĉjem za njihovo uporabo. Podatki v bazi naj bi bili
razdeljeni na tri dele, trenutne, pretekle in napovedane.

3.1.1.5.1

Provide Urban Traffic

Ta osnovna funkcija naj bi zagotovila pripomoĉke za nadzor prometa za mestno cestno

Management

mreţo. Naj bi omogoĉila kontrolo prometa tako, da je le-ta uporabljena kar se da
uĉinkovito. Funkcija naj bi bila sposobna izvesti strategije nadzora v naĉrtovanem
zaporedju glede na ĉas v dnevu in glede na dan v tednu. Pripomoĉki naj bi bili
zagotovljeni, da omogoĉijo operaterjem razveljavitev teh strategij z vnosi prioritet za
izbrana vozila in vnosi funkcij za upravljanje incidentov in upravljanje na zahtevo. Naj bi
bilo moţno za to funkcijo, da uporabi trenutne, pretekle in napovedane prometne podatke z
mestne cestne mreţe in spremeni njene trenutne naloge nadzora, da lahko izkoristi te
podatke v realnem ĉasu. To naj bi omogoĉilo funkciji, da neprestano prilagaja nadzor nad
mestno cestno mreţo glede na dejanske prometne pogoje, ĉe je to zahtevano. Vmesnik
med operaterjem in funkcijo naj bi bil sposoben pridobiti podrobnosti o trenutnem in
preteklih naĉinih nadzora na nekaterih delih ali celotni mestni cestni mreţi. Odziv na
rezultate ukazov poslanih funkciji naj bi bil nadzorovan, tako da, ĉe je potrebno, so lahko
sprejete korekcije, ĉe se ne sledi ukazom.

3.1.1.5.2

Provide Planned Urban Traffic

Ta funkcija nizke stopnje naj bi zagotovila pripomoĉke, ki omogoĉajo izvedbo strategij za

Management Facilitie

nadzor mestnega prometa avtomatsko v ĉasovnem zaporedju. Ta sekvenĉni mehanizem
znotraj funkcije naj bi dovolil izvedbo v kakršnikoli kombinaciji ĉasa v dnevu, dneva v
tednu, dneva v mesecu ali dneva v letu. Zaporedje naj bi poslala funkcija "operater
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Opis
vmesnik", ki naj bi bila sposobna tudi zahtevati izpis sekvenc trenutno na voljo za
uporabo. Zahteve za izvedbo strategij nadzora naj bi bile poslane funkcijam za nadzor
mestnega prometa.

3.1.1.5.3

Provide Urban Car Park States

Ta funkcija nizke stopnje naj bi pretvorila nivoje zasedenosti parkirnih prostorov v statuse
parkirnih mest. Ta pretvorba naj bi omogoĉila funkciji za izpis, da pokaţe, ali prostore ali
status glede na vrsto opreme, ki je na voljo. Nivoji zasedenosti naj bi bili zagotovljeni s
strani funkcije za nadzor zasedenosti parkirnih prostorov.

3.1.1.5.5

Provide Urban Output

Ta osnovna funkcija naj bi zagotovila podajanje ukazov potnikom in omogoĉila vodenje

Actuation

mestne cestne mreţe na varen in uĉinkovit naĉin. Te ukaze naj bi zagotovila funkcija za
nadzor mestnega prometa ali pa bodo doloĉeni iz lokalnih podatkov, ĉe ta funkcija ne bo
na voljo. Podajanje ukazov naj bi bilo moţno na razliĉne naĉine, kot npr. posamezna
naznanitev in/ali mnoţiĉna naznanitev in/ali tekstovno sporoĉilo. Naj bi bilo moţno, da
podatek preberejo in upoštevajo vsi tipi voznikov, kolesarji in pešci, ki uporabljajo mestno
cestno mreţo. Pripomoĉki naj bi bili zagotovljeni s strani funkcije, tako da bodo nepravilni
uĉinki ukazov posredovani funkciji za upravljanje vzdrţevanja.

3.1.1.5.7

Provide Operator Urban Traffic

Ta osnovna funkcija naj bi omogoĉila operaterju, da upravlja nadzor prometa na mestni

Management Faciliti

cestni mreţi. Moţno naj bi bilo, da operater zamenja trenutno strategijo nadzora prometa v
mestih, razen kadar je ta vsiljena kot del strategije upravljanja v primeru nesreĉ in
upravljanja na zahtevo ali kadar je treba zagotoviti prioriteto izbranim vozilom. Operater
naj bi bil obvešĉen o uĉinku zahtevane spremembe. Prav tako naj bi bilo moţno, da
operater pregleda in posodobi zaporedje strategije nadzora mestnega prometa, ki je
izvedeno avtomatsko ter preglede predhodne spremembe strategij. Zagotovil naj bi tudi
vnose preko tipkovnice, na naĉin izbire podatkov iz zbirke, preko elektromehanske
naprave ali zvoĉnega konverterja. Naj bi bilo moţno poslati izhodne podatke operaterju z
uporabo zvoĉne naprave, vidne naprave, mehanske naprave kot tiskani material ali
kakršnekoli kombinacije le-teh. Izhodni podatki naj bi bili prav tako na voljo na
elektronskih napravah za shranjevanje na zahtevo operaterja.

3.1.1.5.9

Manage Urban Static Traffic

Ta osnovna funkcija naj bi odgovorna za upravljanje baze statiĉnih podatkov, ki jo

Data

uporabljajo funkcije za upravljanje mestnega prometa. Naj bi bila sposobna sprejeti
posodobitve od operaterja in omogoĉiti funkciji za upravljanje mestnega prometa dostop
do vseh podatkov. Podatki o taksah in reguliranju dostopa vozil za mestno cestno mreţo
naj bi bili prav tako poslani funkcijam s podroĉja pripomoĉkov za zagotavljanje
elektronskega plaĉevanja. Ko bo prejet podatek o lokaciji vozila, bo funkcija poslala
podatke o regulaciji prometa, ki se nanašajo na geografsko obmoĉje, ki se tiĉe lokacije
funkcij na podroĉju zagotavljanja napredne pomoĉi vozniku.

3.3

Manage Demand

3.3.1

Receive Information on Travel

Ta osnovna funkcija naj bi sprejemala podatke o uporabi razliĉnih naĉinov transporta s

Factors

strani potnikov v geografskem obmoĉju, ki mu sluţi sistem. Ti podatki naj bi prišli bodisi
od ostalih funkcij s podroĉja upravljanja prometa ali ostalih podroĉij ali veĉnaĉinovnih
sistemskih terminatorjev. Prejeti podatki naj bi bili preverjeni glede doslednosti in nato
poslani drugi funkciji za hrambo.

3.3.2

Implement Demand

Ta osnovna funkcija naj bi izvrševala strategije upravljanja na zahtevo, kadar to operater

Management Strategy

zahteva. Izvršitev strategije naj bi bila zahtevana preko funkcije "vmesnik operater".
Izvršitev naj bi bila doseţena s pošiljanjem podatkov, katera akcija je zahtevana,
funkcijam na ostalih podroĉjih upravljanja prometa ter tudi ostalim podroĉjem. Odziv na te
zahteve do ostalih podroĉij naj bi preverjen in operater obvešĉen, ĉe ni, kot je priĉakovano.
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Ime funkcije
Provide Demand Management

Opis
Ta osnovna funkcija naj bi zagotovila vmesnik, preko katerega lahko operater nadzira

Operator Interface

upravljanje potnikovih zahtev glede naĉinov prevoza. Operaterju naj bi omogoĉila razvoj
in izvršitev strategije na zahtevo tako off-line kot tudi v realnem ĉasu ter ga obvešĉala o
uĉinkih njunih izvršitev. Zagotovljeni naj bi bili pripomoĉki za omogoĉanje izdelave
poroĉil o uporabi prevoznih naĉinov z uporabo baze podatkov. Operater naj bi bil
sposoben zagotoviti vnose preko tipkovnice na naĉin izbire podatkov iz zbirke, preko
elektromehanske naprave ali zvoĉnega konverterja. Naj bi bilo moţno poslati izhodne
podatke operaterju z uporabo zvoĉne naprave, vidne naprave, mehanske naprave kot
tiskani material ali kakršnekoli kombinacije le-teh. Izhodni podatki naj bi bili prav tako na
voljo na elektronskih napravah za shranjevanje na zahtevo operaterja.

3.4

Provide Environmental
Information

3.4.1

Monitor Weather Conditions

Ta funkcija nizke stopnje naj bi zbirala podatke o vremenskih pogojih. Moţno naj bi bilo
da podatki prihajajo iz vremenskih sistemov ali pa jih zabeleţijo senzorji znotraj cestne
mreţe. Podatki naj bi bili posredovani drugi funkciji za hranjenje.

3.4.4

Predict Environmental

Ta funkcija nizke stopnje naj bi uporabila zbrane podatke za napovedovanje okoljskih

Conditions

pogojev, ki se bodo pojavili na cestni mreţi, s katero upravlja sistem in v njeni okolici. Naj
bi bila uporabljena skupaj z algoritemskimi in statiĉnimi podatki za izdelavo napovedi. Te
naj bi bili poslane drugi funkciji za hranjenje.

3.4.5

Provide Environmental

Ta funkcija nizke stopnje naj bi zagotovila vmesnik, preko katerega naj bi bil operater

Conditions Operator Interfac

cestne mreţe sposoben upravljati z zbirko okoljskih podatkov in njihovo uporabo s strani
druge funkcionalnosti znotraj sistema. Kot del te aktivnosti naj bi bilo omogoĉeno
operaterju, da pridobi izpise podatkov, ki se trenutno zbirajo, napovedi okoljskih pogojev
in zgodovinskih podatkov. Prav tako naj bi bilo moţno, da posodobi statistiĉne podatke,
uporabljene v napovedih okoljskih pogojev. Operater naj bi bil sposoben zagotoviti vnose
preko tipkovnice, na naĉin izbire podatkov iz zbirke, preko elektromehanske naprave ali
zvoĉnega konverterja. Naj bi bilo moţno poslati izhodne podatke operaterju z uporabo
zvoĉne naprave, vidne naprave, mehanske naprave kot tiskani material ali kakršnekoli
kombinacije le-teh. Izhodni podatki naj bi bili prav tako na voljo na elektronskih napravah
za shranjevanje na zahtevo operaterja.

3.4.6

Manage Environmental

Ta osnovna funkcija naj bi upravljala z bazo okoljskih podatkov. Naj bi zbirala in

Conditions Data

pregledovala podatke, ki zagotovijo ostale funkcije in sistemi ter jih naloţila v bazo
podatkov. Na zahtevo operaterja oz. v periodiĉnih intervalih naj bi bili podatki iz baze
poslani funkciji za napovedovanje. Poslediĉne napovedi okoljskih pogojev naj bi funkcija
dodala vsebini baze podatkov. Podatki naj bi bili poslani ostalim funkcionalnim podroĉjem
ter ostalim delom podroĉja za upravljanja prometa v periodiĉnih intervalih ali na zahtevo
operaterja.

3.5

Manage Road Maintenance

3.5.1

Evaluate Short Term

Kakršnakoli potrebna popravila. Uporabljala naj bi podatke o koliĉini prometa na cestni

Maintenance Needs

mreţi in vremenskih pogojih. Oceno naj bi primerjala s pogoji za kratkoroĉno vzdrţevanje
in predlagala ukrepe, ki jih je potrebno izpeljati. Ĉe so le ti potrjeni s strani operaterja,
potem se naroĉi organizacijam za vzdrţevanje, da izvedejo potrebna dela

3.5.3

Evaluate Equipment

Ta osnovna funkcija naj bi ocenila potrebo po vzdrţevanju opreme in zahtevala

Maintenance Needs

kakršnekoli potrebne aktivnosti. Naj bi zbirala informacije o napakah na opremi, ki bodo
zagotovile druge funkcije, ter jih primerjala z informacijami o zahtevanih aktivnostih
vzdrţevanja. Po teh primerjavah naj bi bile izpeljane priporoĉene aktivnosti. Ĉe so
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Številka

Ime funkcije

3.5.5

Provide Operator Maintenance

Ta funkcija nizke stopnje naj bi zagotovila vmesnik, preko katerega lahko operater

Operations Interface

kontrolira aktivnosti vzdrţevanja. Naj bi omogoĉala operaterju, da potrdi ali zavrne tako

Opis
sredstva za te aktivnosti potrjena s strani operaterja, potem se naroĉi organizacijam za
vzdrţevanje, da izvedejo potrebna dela.

kratkoroĉne kot tudi dolgoroĉne aktivnosti vzdrţevanja, da pregleda in posodobi kriterije
preko katerih se doloĉa potreba po vzdrţevanju in popravilu ter da nadzira vse vzdrţevalne
aktivnosti. Operater naj bi bil sposoben zagotoviti vnose preko tipkovnice, na naĉin izbire
podatkov iz zbirke, preko elektromehanske naprave ali zvoĉnega konverterja. Naj bi bilo
moţno poslati izhodne podatke operaterju z uporabo zvoĉne naprave, vidne naprave,
mehanske naprave kot tiskani material ali kakršnekoli kombinacije le-teh. Izhodni podatki
naj bi bili prav tako na voljo na elektronskih napravah za shranjevanje na zahtevo
operaterja.
3.5.6

Manage

Maintenance

Data

Ta osnovna funkcija naj bi bila odgovorna za upravljanje baze podatkov o vzdrţevanju. Ta
baza naj bi vsebovala podatke o operacijah, o cestni mreţi, infrastrukturi in obcestni

Store

opremi. Za druge funkcije vzdrţevanje naj bi bilo moţno, da pridobijo podatke iz baze in
spremenijo njeno vsebino preko vmesne operaterne funkcije. Funkcija naj ni posodabljala
podatke o vzdrţevalnih aktivnostih s pomoĉjo vnosov ostalih funkcij in organizacij za
vzdrţevanje.
4.

UPRAVLJANJE

JAVNEGA

PROMETA
4.1

Monitor PT fleet

4.1.2

Predict Vehicle Indicators

Ta osnovna funkcija naj bi zagotovila napovedi parametrov vozil in voznega parka (npr.
ĉas prihoda na doloĉeno mesto) za katerokoli zahtevano ĉasovno obdobje. Napovedi naj bi
temeljile na poznavanju trenutnega stanja in podatkov iz preteklosti. Predvidene
informacije o vozilih naj bi bilo moţno dostaviti neposredno potniku s sredstvi na
namenskih napravah (npr. avtobusnih postajah in zaslonih na vozilih). Iste informacije naj
bi bile prav tako na voljo potnikom preko funkcionalnosti na podroĉju 6.

4.4

Control PT Fleet

4.4.1

Optimise Control Action

Ta osnovna funkcija naj bi optimizirala popravljalne ukrepe pri nadzorovanja vozil in na
izdelanih urnikih. Cilj naj bi bil izboljšati zanesljivost uslug ter podrejenost urniku.
Koordinacija s strategijami nadzora, ki jamĉijo za ostale naĉine transporta, naj bi bil prav
tako cilj te funkcije. Funkcionalnost naj bi bila obiĉajno podprta z ukrepom operaterjev, ki
doloĉijo kriterije za optimizacijo. Ustrezne spremembe naĉrtovanih storitev naj bi
neprekinjeno komunicirale s povezanimi sistemi in potniki preko namenskih naprav, npr.
avtobusne postaje in/ali zasloni na vozilih itd.

6.3

ZAGOTAVLJANJE POMOĈI
PRI NAĈRTOVANJU
POTOVANJA
Support trip

6.3.5

6.3.5 Provide Trip File

Ta osnovna funkcija naj bi omogoĉala upravljanje povezave potovalnega informacijskega

Management Operator

operaterja do shrambe podatkov naĉrtovanja potovanj. Funkcija naj bi iz shrambe zbirala

Interface

podatke z vsebino naĉrtovanih potovanj in jih operaterju predstavila v obliki poroĉila.

6.

Operater bi podatke vnašal na naslednje naĉine: s pomoĉjo tipkovnice, elektromehanske
naprave, avdio pretvornika ali v obliki zbirke podatkov, ki temelji na principu "pokaţi in
izberi". Izhodne podatke bi bilo mogoĉe poslati operatorju, ki uporablja avdio napravo,
vizualno napravo, v obliki natisnjenega materiala ali kakršnokoli kombinacijo tega.
Izhodni podatke bi lahko bili na ţeljo operatorja dostopni tudi na elektronskih napravah za

Starĉević, B. 2010. Sistem za vodenje mirujoĉega prometa v mestih, preveritev na primeru Ljubljane.
Dipl. nal.- UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Prometna smer.

Številka

Ime funkcije

6.5

Prepare Trip Plan

6.5.3.1

Plan Traveller Trip
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shranjevanje podatkov.
Ta osnovna funkcija naj bi upravljala izdelovanje naĉrtov potovanj glede na podatke, ki jih
priskrbi potnik preko drugih funkcij. Funkcija naj bi preverila kriterij, ki ga poda potnik in
pridobila informacije za navedene naĉine za zahtevano potovanje. Kjer je zahtevano, naj bi
uporabila podatke iz baze podatkov za naĉrtovanje potovanj po cesti (D6.3) in/ali iz baze
podatkov za naĉrtovanje potovanj z javnim prevozom (D6.4). Lahko bi tudi zahtevala
informacije od ostalih naĉinov, kjer to doloĉi potnik ali glede na politiko potovalnih
zahtev. Cestna potovanja za kolesarje in pešce naj bi naredila funkcija z uporabo podatkov
o cestni mreţi in povezanih motnjah, ampak brez upoštevanja podatkov o prometnih
incidentih. Funkcija bi naj pridobila potovalne informacije za ostale naĉine prevoza, ĉe bi
to zahtevali potnikovi kriteriji. Prav tako naj pridobila informacije o cestninah ter ostalih
stroških, ĉe bodo le-te zahtevane z namenom da potnik dokonĉa potovanje. Naj bi bila
sposobna ponovno pregledati ţe opravljeni del potovalnega naĉrta, kadar potnik odpotuje
na kakršenkoli naĉin izven naĉrta ali pa se spremenijo potovalni pogoji. V teh okolišĉinah
bo funkcija opravila podoben proces kot za nov potovalni naĉrt, samo z zaĉetkom z nove
potnikove lokacije in/ali nov naĉina transporta.

6.5.3.2

Collect Road Traffic Data

Ta funkcija nizke stopnje naj bi zbirala podatke o cestah za uporabo pri pripravi naĉrtov
potovanj za potnike kot tudi za tovorna vozila in vozila nujne pomoĉi. Podatki naj bi se
zbirali, kot prihajajo od funkcionalnosti s funkcijskega podroĉja upravljanja prometa in
vstopajo v bazo podatkov za naĉrtovanje cestnih potovanj (D6.3).
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PRILOGA C : Seznam terminatorjev
Številka
ae

Ime funkcije
Okolje

Opis
Ta terminator naj bi predstavljal operativno okolje, v katerem ITS sluţbe povezane s
cestami sodelujejo in delujejo. Sestavljen bi naj bil iz vremenskih uĉinkov, kot so sneg,
deţ, megla, uĉinkov onesnaţevanja, kot so prah, dim ter elektromagnetnih uĉinkov, ki so
posledica ĉloveškega delovanja. Navedeni terminator je fiziĉna naprava, od koder se
pridobivajo podatki. V tem primeru bi se naj podatki pridobivali preko nadzora primerne
funkcionalnosti znotraj sistema. Podatki pridobljeni na ta naĉin naj bi omogoĉili potnikom
obvešĉenost o neugodnih razmerah. Nadzor naj bi prav tako omogoĉal oblastem in
operaterjem sistema, da izberejo primerno strategijo upravljanja, s ĉimer bi lahko
zmanjšali neugodne uĉinke na uporabo cestne mreţe.

esp.b

Radiodifuzijska organizacija

Oskrbovalec potnikov z informacijami o prometu in potovanjih. Oddajni mehanizem naj bi

(TV, radio)

imel moţnost sporoĉanja preko radia v ţivo (s prekinitvijo drugih programov) ali preko
drugih sredstev, kot so internet ter brezţiĉne tehnologije. Informacije naj bi bile javno
dostopne v obliki javne storitve ali preko sponzorstva.

esp.gip

esp.ttp

mo

Splošni oskrbovalec z

Oskrbovalec z informacijami o storitvah, kot so garaţe, trgovine, banke, poštni uradi,

Informacijami (turizem)

interesna obmoĉja, turistiĉni kraji, mestni naĉrti itd.

Posrednik informacij o prometu

Oskrbovalec naroĉenih storitev preko katerih potniki lahko pridobijo informacije o

in potovanjih

prometu in potovanjih.

Vzdrţevanje

Ta terminator naj bi predstavljal ĉloveško silo ali sistem, ki je del organizacije, ki je
sposobna izgraditi oz. vzdrţevati cestno mreţo ter vzdrţevati opremo, ki je del sistema.
Moţno bo, da terminator izmenjuje podatke s sistemom dvosmerno. Prviĉ, z
zagotavljanjem informacij sistemu o ĉasu, mestu in trajanju naĉrtovanih cestnih del.
Obratno pa bo terminator sprejemal zahteve od sistema za izvedbo doloĉenih vzdrţevalnih
del. Vzdrţevalna dela bodo vsebovala vsakršna zahtevana popravila na obcestnih senzorjih
in napravah, ki so del sistema ter opremi javnega transporta. Prav tako naj bi bilo moţno,
da terminator o trenutnem stanju in zakljuĉku vzdrţevalnih del poroĉa sistemu.

o.rno

Operater cestne mreţe

Je oseba, ki uporablja orodja sistema (najveĉkrat programsko opremo uporabniških
vmesnikov), s katerimi upravlja s prometom. Ta udeleţenec vsebuje tako operaterja
prometa, ki je uporabnik sistema, kot tudi operaterja sistema, ki je njegov skrbnik.
Operater prometa bo uporabljal sistem za upravljanje prometa, medtem ko bo operater
sistema nadzoroval, na kakšen naĉin sistem upravlja prometne in statistiĉne podatke, ki jih
uporablja. Sistem lahko komunicira z veĉ kot eno osebo, ki je operater cestne mreţe.
Vsaka oseba lahko pripada isti organizaciji ali pa razliĉnim organizacijam in je lahko
odgovorna za razliĉne dele cestne mreţe.

rrs

Sistemi povezani s cestami

Ta terminator naj bi predstavljal povezavo do ostalih primerov razliĉnih sistemov, ki so
bili narejeni z uporabo evropske ITS Framework arhitekture. Tipiĉno ti sistemi naj bi se
nahajali v centrih za nadzor in vodenje prometa ali prometno-informacijskih centrih, ki
sluţijo drugim geografskim podroĉjem ali pa so del drugih organizacij, ki sluţijo istemu
podroĉju. Ta terminator naj bi omogoĉil izmenjavo prometnih in potovalnih informacije,
kot tudi podatkov o prometnih tokovih ter strategijah za upravljanje prometa z ostalimi
sistemi. Moţna naj bi bila izmenjava podatkov med posameznimi sistemi na zahtevo ali pa
bi potekala samodejno ob predvidenem ĉasu.

tp

Naĉrtovalec prometne
infrastrukture in prometa

Ta terminator naj bi predstavljal ĉloveško silo in/ali sisteme, ki so odgovorni za
naĉrtovanje sprememb na cestni transportni mreţi, ki jo upravlja sistem. Moţno naj bi bilo
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uporabiti podatke, ki jih zbira sistem v realnem ĉasu. Na tak naĉin se zagotavlja
avtomatski vnos in pregled nad podatki. To bi omogoĉilo sistemu, da pripravi optimalne
strategije upravljanja prometa, ki jih lahko izvrši na cestni mreţi.

trfc

Promet

Ta terminator naj bi predstavljal gibanje vozila vzdolţ ceste. Promet naj bi opisala
opazovana koliĉina vozil, kako so podatki dobljeni in na osnovi ĉesa so uporabljeni ukrepi
prometnega upravljanja. Moţno naj bi bilo, da terminator prikaţe gibanje vozil sistemu v
številnih oblikah. Le-te naj bi vsebovale, vendar ne bile omejene le na video, laserske ali
infrardeĉe podobe, magnetne podpise ali katerekoli drug naĉin, s katerim je mogoĉe
doloĉiti prisotnost vozila.
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PRILOGA D: Podatkovna skladišča
Številka
D 3.1 – Urban Traffic
Data Store

Opis
Podatki o prometu v naseljih (občini)
Uporablja se jih na podroĉju Upravljanje prometa. Vsebuje podatke glede pretoka prometa po obĉinski cestni
mreţi, podatke glede parkirnih mest (obĉinska cestna mreţa). Vsebuje podatke glede strategij, ki so bile
uporabljene znotraj obĉinske cestne mreţe, z namenom izdelave ocene vpliva doloĉene strategije upravljanja
prometa na sam promet. Podatki so razdeljeni na tri skupine: podatki o cestni mreţi, podatki o parkirišĉih
(servisnih površinah), podatki o strategijah vodenja prometa. Vsak del lahko vsebuje do tri podskupine podatkov:
arhivske, trenutne in predvidene. Podatki vsebujejo naslednje komponente:
- datum/ura,
- geolokacija merilnika (XY koordinata, ODSEK, STACIONAŢA)
- pretok,
- hitrost,
- zasedenost,
- kolona.
Za vsako lokacijo cestne mreţe (odsek) je prisoten doloĉen skupek zgoraj navedenih podatkov, od koder so ti
podatki bili dobljeni. V notranjosti vsakega takega skupka podatkov so tako zgodovinski kot tudi trenutni
podatki. Predvideni podatki lahko uporabljajo skupek podatkov razliĉen glede na tistega, ki se nanaša na trenutne
in zgodovinske podatke, ter vsebujejo manjšo podskupino zgoraj navedenih podatkov (zgodovinske in trenutne
vrednosti so verificirane in na ta naĉin lahko ustrezno popravljane).
Drugi del podatkovne baze vsebuje podatke, ki se tiĉejo parkirišĉ, ki se nahajajo na urbani cestni mreţi. Za vsako
parkirišĉe (garaţno hišo), so podatki lahko razdeljeni na tri dele: zgodovinski podatki, trenutni podatki in
predvideni podatki. Podatki lahko vsebujejo naslednje komponente:
- datum/ura,
- geolokacija parkirne površine (XY koordinata)
- stanje zasedenosti.
Prisoten je nek skupek podatkov za vsako parkirišĉe, ki se nahaja v urbani cestni mreţi. Znotraj vsakega skupka
podatkov se nahajajo tako zgodovinski kot tudi trenutni podatki. Za prognozirane podatke ni potrebe, da
vsebujejo indekse rasti.
Tretji del podatkovne baze vsebuje podatke glede strategij izvedenih znotraj cestne mreţe. Ti podatki lahko
vsebujejo naslednje zapise:
- datum/ura,
- identifikacija strategije (ukrepa),
- predhodna strategija,
- vzroki za uporabo,
- naĉini kontrole (nadzora in vodenja prometa)
- uporabljena prometna oprema oz. prometne naprave,
- kriţišĉa, kraki kriţišĉ, prikljuĉki, rampe, itd.

D 3.3 – Environmental
Data Store

Podatki o prometu
Uporablja se jih na podroĉju Upravljanje prometa. Vsebuje podatke glede pretoka prometa po drţavni cestni
mreţi, podatke glede zasedenosti servisni površin. Vsebuje podatke glede strategij, ki so bile uporabljene znotraj
drţavne cestne mreţe, z namenom izdelave ocene vpliva doloĉene strategije upravljanja prometa na sam promet.
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Podatki so razdeljeni na tri skupine: podatki o cestni mreţi, podatki o servisnih površinah, podatki o strategijah
vodenja prometa. Vsak del lahko vsebuje do tri podskupine podatkov: arhivske, trenutne in predvidene. Podatki
vsebujejo naslednje komponente:
• datum/ura,
• geolokacija merilnika (XY koordinata, ODSEK, STACIONAŢA)
• pretok (po strukturi prometa),
• hitrost (po strukturi prometa),
• ĉasovna zasedenost,
• ĉasovni razmak med vozili,
• stojeĉe vozilo oz. poĉasi premikajoĉe se vozilo (alarm kolone).
Za vsako lokacijo cestne mreţe (odsek) je prisoten doloĉen skupek zgoraj navedenih podatkov, od koder so ti
podatki bili dobljeni. V notranjosti vsakega takega skupka podatkov so tako zgodovinski kot tudi trenutni
podatki. Predvideni podatki lahko uporabljajo skupek podatkov razliĉen glede na tistega, ki se nanaša na trenutne
in zgodovinske podatke, ter vsebujejo manjšo podskupino zgoraj navedenih podatkov (zgodovinske in trenutne
vrednosti so verificirane in na ta naĉin lahko ustrezno popravljane).
Drugi del podatkovne baze vsebuje podatke, ki se tiĉejo servisni površin, oz. prostih parkirnih mest, ki se
nahajajo na drţavni cestni mreţi (npr. za potrebe izloĉanja vozil). Za vsako servisno površino, so podatki lahko
razdeljeni na tri dele: zgodovinski podatki, trenutni podatki in predvideni podatki. Podatki lahko vsebujejo
naslednje komponente:
• datum/ura,
• geolokacija servisne površine (XY koordinata)
• stanje zasedenosti.
Za podatke o napovedih ni potrebe, da vsebujejo indeks rasti.
Tretji del podatkovne baze vsebuje podatke glede strategij izvedenih znotraj cestne mreţe. Ti podatki lahko
vsebujejo naslednje zapise:
• datum/ura,
• identifikacija strategije (ukrepa),
• predhodna strategija,
• vzroki za uporabo,
• naĉini kontrole (nadzora in vodenja prometa),
• uporabljena prometna oprema oz. prometne naprave,
• vkljuĉene rampe oz. prikljuĉki,
• itd.

D 3.6 – Maintenance
Data Store

Podatki o vzdrževanju in varstvu cest
Uporablja se jih na podroĉju Upravljanje prometa. Vsebuje registracijo vseh aktivnosti vzdrţevanja, ki so bile
izvršene, vkljuĉno s tistimi, ki še morajo biti izpeljane. Podatki vsebujejo vsaj naslednje informacije:
- ID komponente
- lokacija,
- vrsta komponente infrastukture (npr. oprema, prometna naprava, merilnika ali drugega merilnega sistema,
cestna infrastuktura itd.)
- vrsta napake oz. neustreznost,
- opis napake /neustreznosti stanja,
- datum/ura diagnostike,
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- datum/ura obvestila subjektu oz. organizaciji za vzdrţevanje,
- datum/ura obvestila o odpravi napake,
- dejanje, ki je bilo izvršeno za odpravo napake,
- Bonus/denarna kazen oz. stroški pogodbenika za vzdrţevanje.

Podatki vsebujejo vse vrst komponent sistema (tako tistih perifernih, kot tistih centralnih) in tudi samo cestno
infrastrukturo v rabi. V tem primeru bo ''ID infrastukture'' vsebovala referenco na cestno infrastrukturo, medtem
ko bo "vrsta komponente infrastrukture" pokazala vrsto infrastrukture – cesta oz. cestno telo oz. stanje ceste.
D 4.1 – Real Time PT
Vehicle Status

Status vozil javnega prometa v realnem času
Uporablja se ga na podroĉju Upravljanje javnega prometa. Vsebuje zadnje indikatorje registrirane za vsako
vozilo voznega parka. Vsako vozilo je identificirano z opisom nekaterih statiĉnih karakteristik kot so tip vozila,
številka storitve, voznik, itd. Seznam aţuriranih indikatorjev povezanih z vsakim vozilom mora vsebovati vsaj
lokacijo vozila in stanje naprav v vozilu. Drugi indikatorji so glede na potrebe in/ali razpoloţljivost podatkov:
število potnikov, parametri povezani z motorjem, masa vozila, maksimalne hitrosti, povpreĉen ĉas ustavljanja oz.
zamude, itd. Vsak niz indikatorjev se lahko dopolni v absolutnem ĉasu, ki ustreza zadnjemu aţuriranju.

D 4.2 – Historical PT
Vehicle Status

Arhiv podatkov o vozilih javnega prometa
Uporablja se ga na podroĉju Upravljanje javnega prometa. Vsebuje povpreĉne vrednosti zgodovinskih
indikatorjev, ki so se uporabljali za vozila namenjena javnemu prevozu. Informacije so lahko zgodovinsko
doloĉene, glede na potrebo, po potovalnem naĉrtu, storitvi, tipu vozila, itd. Za vsako izmed pravkar navedenih
kategorij morajo biti informacije, minimalno, arhivirane po tipologiji dneva z ustrezno stopnjo podrobnosti (
delovni dnevi, prazniki, dnevi, ko je šola, dnevi prosti šole, deţevni ali sonĉni dnevi, dnevi omejitev prometa,
itd.) Stopnja podrobnosti se ujema s podrobnim opisu sistema: na primer, povpreĉen urni pretok je lahko bolj
podroben za razdalje nekaj metrov ali pa za karakteristiĉne (prometne) odseke ali pa enostavno za preraĉunano
razdaljo od enega postajališĉa do drugega. Zapisi podatkovne baze vkljuĉujejo tudi natanĉen opis ĉasa, lokacije
in vsega tistega, ki je potrebno za identifikacijo scenarija na katerega se nanašajo arhivirani podatki. Arhivski
podatki so konstantno aţurirani z novimi razpoloţljivimi metodami, ustrezno so filtrirani in verificirani (pregled
veljavnosti). Arhivirane informacije bi morale biti filtrirane tako, da se upošteva tako prisotnost izjemnih
dogodkov, ki se zgodijo tokom dneva kot tudi tekoĉega operativnega plana storitve.

D 6.2 – Private Trip
File

Osebni podatki o potovanju (datoteka)
Uporablja se jo na podroĉju zagotavljanje pomoĉi pri naĉrtovanju potovanja. Vsebuje podatke, ki so rezultat
procesa naĉrtovanja potovanja oz. izleta. Primarni cilj shranjevanja tovrstnih podatkov je moţnost podpore
potniku med potovanjem. Najpomembnejša zapisana zahteva je, kako se je reagiralo v primeru doloĉenih
dogodkov, ki so spreminjali naĉrt potovanja. Vkljuĉeni so tudi vsi nasveti, ki so nastali v fazi naĉrtovanja
potovanja.
Zabeleţene so naslednje informacije:
- izvleĉki iz GTP (splošni podatki o potovanju), ki so uporabni med naĉrtovanjem potovanja,
- skelet potovalnega naĉrta, ki ga je zasnova potnik: namen potovanja, zaĉetek/konec potovanja, ĉas prihoda,
pribliţna oz. toĉna pot)
- predlagana pot, ki je rezultat procesa naĉrtovanja in ustreza urniku oz. poizvedbi,
- rezervacije storitev, ki so vkljuĉene v pripravo naĉrta potovanja,
- pripadajoĉa plaĉila oz. dodatni stroški s pogoji vrnitve denarja, ki so bila del naĉrtovanja potovanja in jih ni v
GTP (splošnih podatkih o potovanju), napisane prognoze prometa in podatki o parkirišĉih.
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PRILOGA E: Podatkovni tokovi
Akronim
fae-weather_inputs

Opis
Vsebuje analogne podatke o vremenu, in sicer bodisi

Izvor
a.e

Cilj
3.4.1

esp

6.5.3.1

mo

3.5.6

o.rno

3.3.5

rrs

3.4.6

tp

3.1.1.3

trfc

3.1.1.2

trfc

3.1.1.2

4.4.1

3.3.1

splošne narave za geografsko podroĉje, ki ga pokriva
sistem, bodisi za posamezne toĉke v cestnem omreţju ali
blizu njega.
fesp.gip-poi_information

Vsebuje informacije o "Zanimivih toĉkah", npr. lokacijo,
delovni ĉas, cenik storitev, najbliţje transportne toĉke.
Podatkovni tok lahko pride kot odgovor na predhodno
zahtevo ali brez zahteve.

fmo-update_activity_status

Obvešĉa o trenutnem stanju specifiĉnih vzdrţevalnih del
in popravil, ki naj bi jih organizacija opravila na cestnem
omreţju ali opremi in ki so povezana z delovanjem
sistema.

fo.rno-demand_management_inputs

Vsebuje vhodne podatke, ki so bodisi zahteve po
informacijah ali izpisu podatkov, bodisi ukazi za
doloĉena dejanja. Podatkovni tok vsebuje naslednje
elemente, od katerih ima vsak svojo definicijo.

frrs-environmental_data_updates

Vsebuje podatke o okoljskih pogojih, ki jih posreduje
drug sistem.

ftp-urban_strategy_and_prediction_commands

Vsebuje podatke, ki jih vnese operater za upravljanje
funkcije predvidevanja prometnega stanja za cestno
omreţje v naselju. To upravljanje lahko vkljuĉuje
navodila funkciji doloĉanja strategije, s katero se med
razliĉnimi prometnimi strategijami omogoĉi tiste, ki
vplivajo na cestno omreţje v naselju.

ftrfc-carpark_space_occupancy_data

Upravljanje mirujoĉega prometa vsebuje analogne
podatke o trajanju parkiranja na parkirnem mestu in o
vozilu, ki ga zaseda.

ftrfc-carpark_vehicle_data

Vsebuje analogne podatke o številu vozil, ki vstopajo na
parkirišĉa in jih zapušĉajo, v okviru doloĉenega cestnega
omreţja v naselju.

mpto.mt_service_variations

Vsebuje aktualne informacije o morebitnih zaĉasnih
spremembah voznega reda javnega prevoza iz kakršnega
koli razloga.

mpto_current_vehicle_data

Vsebuje trenutne ocene indikatorjev vozil.

D4.1

4.4.1

mpto_historical_veh_data

Vsebuje shranjene arhivske indikatorje vozil.

D4.2

4.1.2

mpto_real_time_veh_data

Vsebuje trenutno ocenjene indikatorje vozil javnega

D4.1

4.1.2

prometa.
mpto_recorded_data

Vsebuje shranjene arhivske indikatorje vozil.

D4.2

4.4.1

mt.ptja_carpark_occupancy

Vsebuje trenutno zasedenost parkirišĉa, ki je potrebna za

3.1.1.2

6.5.3.2

3.1.1.3

6.5.3.2

naĉrtovanje potovanja.
mt.ptja_urban_traffic_predictions

Vsebuje podatke o predvidenih prometnih razmerah v
cestnem omreţju v naselju. Te razmere so potrebne za
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Izvor

Cilj

3.1.1.5.3

3.1.1.5.5

3.1.1.2

3.1.1.5.3

3.1.1.2

3.3.1

3.1.1.5.9

3.1.1.2

3.1.1.2

3.1.1.4

3.5.3

3.5.5

3.5.1

3.5.5

3.5.3

3.5.6

3.5.1

3.5.6

3.4.6

3.4.4

3.4.5

3.4.6

3.4.6

3.4.5

parkirišĉa (ali zasedenosti) in / ali status parkirišĉa. Ena
od teh postavk podatkov se bo uporabila v dejanskem
prikazu informacij voznikom.
mt_carpark_occupancies

Vsebuje podatke o zasedenosti parkirišĉ, ki naj bi se
uporabljala za druge funkcije upravljanja prometa v
mestnem cestnem omreţju.

mt_carpark_occupancy_for_demand_management

Vsebuje podatke o zasedenosti parkirišĉ v cestnem
omreţju v naselju, ki jih uporabljajo funkcije za
upravljanje povpraševanja.

mt_carpark_occupancy_limits

Vsebuje podatke o najveĉjem dovoljenem ĉasu, ko lahko
vozilo zaseda prostor v posameznem parkirišĉu. Ti
podatki se uporabljajo za doloĉitev kršitev za ĉas
parkiranja za posamezna vozila.

mt_carpark_urban_inputs

Vsebuje podatke o zasedenosti parkirišĉ v cestnem
omreţju v naselju, ki se vkljuĉujejo v podatkovno
skladišĉe prometnih podatkov za potrebe drugih funkcij,
ki upravljajo cestno omreţje v naselju.

mt_confirm_equipment_maintenance

Vsebuje zahtevo za operaterja, da potrdita, da zlasti
ohranitev

in/ali

popravilo

dejavnost

opravljajo

vzdrţevalne organizacije za doloĉen del opreme s v
cestnem omreţju.
mt_confirm_short_term_maintenance

Vsebuje zahtevo za operaterja da potrdi, da se bo
doloĉeno kratkoroĉno vzdrţevanje izvajalo s strani
vzdrţevalne organizacije.

mt_confirmed_maintenance_activity

Vsebuje bodisi zahtevo za podatke o opremi, ki se
nahajajo v cestnem omreţju, ali potrdilo, da je bila
ohranitev in / ali popravilo dela opreme zahteva s strani
vzdrţevalne organizacije.

mt_confirmed_short_term_activity

Vsebuje

bodisi

zahtevo

za

podatke

o

moţnih

kratkoroĉnih vzdrţevalnih dejavnosti, ki se lahko
izvajajo na cestnem omreţju, ali potrditev, da je
doloĉeno dejavnost zahtevala vzdrţevalna organizacija.
mt_environmental_conditions_data_for_predictions

Vsebuje trenutne in pretekle okoljske podatke, ki se
uporabljajo za predvidevanje okoljskih razmer.

mt_environmental_conditions_operator_requests

Vsebuje zahteve, ki jih je vnesel operater cestnega
omreţja. Te zahteve se lahko nanašajo na celotni ali
delni izpis podatkov iz skladišĉa okoljskih podatkov (po
ţelji tudi z analizo podatkov), na podatke, ki se morajo
poslati drugim funkcijam podroĉja upravljanja prometa
(Manage Traffic), ali drugim podroĉjem in sistemom, ali
pa funkciji za predvidevanje okoljskih razmer. Moţen je
tudi sprejem drugih zahtev, ki vsebujejo podatke ali ki
vplivajo na upravljanje samega podatkovnega skladišĉa.

mt_environmental_conditions_operator_responses

Vsebuje odgovore na zahteve, ki jih je prej vnesel
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Izvor

Cilj

3.4.4

3.4.6

3.5.5

3.5.3

3.5.6

3.5.3

3.4.6

D3.3

3.5.6

D3.6

3.1.1.4

D3.1

3.5.5

3.5.6

3.5.6

3.5.5

3.1.1.5.7

3.1.1.5.1

3.1.1.5.1

3.1.1.5.7

iz podatkovnega skladišĉa okoljskih podatkov, lahko pa
vkljuĉujejo tudi informacijo, da je bilo doloĉeno dejanje
izvedeno.
mt_environmental_conditions_prediction_store_data

Vsebuje predvidene okoljske razmere, ki naj bi se
naloţile v podatkovno skladišĉe okoljskih podatkov. Ti
podatki se pošiljajo drugim funkcijam in podroĉjem
sistema v podporo njihovim dejavnostim.

mt_equipment_maintenance_confirmed

Vsebuje potrditev operatorja, da ohranitev in / ali
popravilo doloĉenega dela opreme v cestnem omreţju
opravljajo vzdrţevalne organizacije.

mt_equipment_maintenance_information

Vsebuje podrobnosti o opremi, ki se nahaja v cestnem
omreţju. To lahko vkljuĉuje, vendar ni omejeno na vrsto,
lokacijo, vzdrţevanja in zlasti vzdrţevalne organizacije,
ki opravlja njegovo vzdrţevanje in popravila.

mt_load_environmental_conditions_data

Vsebuje zahtevo po podatkih, ki se preberejo iz
podatkovnega skladišĉa okoljskih podatkov (D3.3).
Lahko vsebuje tudi zahteve po izbrisu ali spremembi teh
podatkov, denimo tudi v obliki stiskanja podatkov.

mt_load_maintenance_data

Vsebuje podatke, ki se nalagajo v skladišĉe Podatkov o
vzdrţevanju in varstvu cest (D3.6). Podatkovni tok lahko
vsebuje bodisi podatke o vzdrţevalnih delih in
popravilih, ki jih je mogoĉe izvajati na cestnem omreţju
ali opremi, bodisi podrobnosti o dejavnostih za odpravo
poledice, lahko pa tudi potrditev, da je vzdrţevalna
organizacija zahtevala doloĉene dejavnosti, ali podatke o
stanju tekoĉih dejavnosti.

mt_load_urban_traffic_data

Vsebuje podatke, ki se nalagajo v podatkovnem
skladišĉu Podatkov o prometu v naseljih (D3.1).

mt_maintenance_data_updates

Vsebuje bodisi nove ali spremenjene podatke, ki se
naloţijo v skladišĉu podatkov za vzdrţevanje, ali
zahtevo za pridobitev nekaterih ali vseh teh podatkov.

mt_maintenance_updates_response

Odgovor na prejšnje prispevke operaterja. Podatkovni
tok vsebuje bodisi potrditev dodajanja novih ali
spremenjenih

podatkov

v

skladišĉe

podatkov

za

vzdrţevanje, ali povpraševanje za pridobitev nekaterih
ali vseh teh podatkov.
mt_operator_urban_traffic_management_request

Vsebuje zahtevo operaterja za ukrepe, ki jih izvajajo
funkcije za nadzor in vodenje prometa na cestni mreţi v
naselju. Te zahteve vkljuĉujejo, vendar niso omejene na
stvari, kot so uvedba urbanih strategij upravljanja
prometa, ter povpraševanja po podrobnostih o prejšnjih
strategijah upravljanja mestnega prometa.

mt_operator_urban_traffic_management_response

Vsebuje odgovore na prejšnje zahteve operaterja za
ukrepe, ki jih izvajajo funkcije za nadzor in vodenje
prometa na cestni mreţi v naselju. Ti odzivi vkljuĉujejo,
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Izvor

Cilj

3.1.1.5.2

3.1.1.5.7

3.1.1.5.7

3.1.1.5.2

3.1.1.5.2

3.1.1.5.1

3.1.1.3

3.1.1.5.1

D3.3

3.4.6

D3.6

3.5.6

D3.1

3.1.1.4

3.5.5

3.5.1

3.1.1.4

3.1.1.3

3.4.6

3.1.1.5.1

3.1.1.5.5

3.5.3

strategij upravljanja prometa, ter podrobnosti o prejšnjih
strategijah upravljanja mestnega prometa.
mt_planned_urban_data_read

Vsebuje bodisi potrdilo, da so podatki o naĉrtovanih
spremembah strategije za vodenje prometa na mestnem
cestnem omreţju posodobljeni, ali podrobnosti o
naĉrtovanih spremembah. Ta pretok podatkov bo v
odgovor na prejšnjo zahtevo operaterja.

mt_planned_urban_data_update

Vsebuje bodisi nove ali spremenjene podatke, ki
opredeljuje naĉrtovane spremembe strategij upravljanja
prometa za mestno cestno omreţje, ali zahtevek za
pridobitev teh podatkov. Ti podatki so za uporabo
funkcij, ki ustvarja zahteve za izvajanje teh naĉrtovanih
sprememb v strategijah upravljanja prometa.

mt_planned_urban_traffic_management_request

Vsebuje naĉrtovane spremembe v strategijah upravljanja
prometa za mestno cestno omreţje, katerih izvajanje je
zahtevala funkcija, ki upravlja njihovo uporabo.

mt_predicted_urban_network_data

Vsebuje napovedi o prihodnjih prometnih razmerah v
okviru mestnega cestnega omreţja.

mt_read_environmental_conditions_data

Vsebuje podatke, ki so bili poiskani v podatkovnem
skladišĉu Okoljskih podatkov (D3.3). Podatki se
poišĉejo na predhodno zahtevo funkcije za upravljanje
skladišĉa.

mt_read_maintenance_data

Vsebuje podatke, ki se nalagajo v skladišĉe Podatkov o
vzdrţevanju in varstu cest (D3.6). Podatkovni tok lahko
vsebuje bodisi podatke o vzdrţevalnih delih in
popravilih, ki jih je mogoĉe izvajati na cestnem omreţju
ali opremi, bodisi podrobnosti o dejavnostih za odpravo
poledice, ali podatke o stanju tekoĉih dejavnosti, ki jih je
zahtevala vzdrţevalna organizacija.

mt_read_urban_traffic_data

Vsebuje podatke, dobljene iz skladišĉa podatkov
mestnega prometa (D3.1).

mt_short_term_maintenance_confirmed

Vsebuje potrditev

od

operaterja,

da

kratkoroĉno

dejavnost vzdrţevanja opravlja vzdrţevalna organizacija.
mt_urban_data_for_traffic_predictions

Vsebuje trenutne in pretekle podatke o prometu za
uporabo v izraĉunu o predvidenih podatkih prometa.

mt_urban_environmental_inputs

Vsebuje podatke o trenutnih in napovedanih okoljskih
razmerah na geografskem podroĉju, ki ga pokriva sistem,
za uporabo pri upravljanju prometa v cestnem omreţju v
naselju. Ti podatki se uporabljajo tako za vplivanje na
strategije upravljanja prometa kot tudi za oblikovanje
opozoril o onesnaţenju, ki se posredujejo voznikom in
potnikom.

mt_urban_equipment_status

Vsebuje podatke, ki se posredujejo od funkcije za
posodobljeno upravljanje prometa v naselju funkcijam za
upravljanje vzdrţevalnih del. Podatkovni tok vsebuje
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Cilj

3.3.2

3.1.1.5.1

3.1.1.5.1

3.5.3

3.1.1.3

3.1.1.5.2

3.1.1.4

3.5.1

3.1.1.5.5

3.1.1.5.1

3.1.1.3

3.1.1.4

3.3.2

3.1.1.5.1

3.4.1

3.4.6

6.3.5

D6.2

D6.2

6.3.5

prometa v cestnem omreţju v naselju in kaţe morebitne
napake ter potrebna vzdrţevalna dela.
mt_urban_parking_strategy

Vsebuje del strategije za upravljanje povpraševanja, ki
vpliva na to, kako prometna sredstva uporabljajo cestno
omreţje v naselju. Kot drugo moţnost lahko vsebuje tudi
zahtevo po preklicu prej poslanega ukaza za uporabo
doloĉene strategije.

mt_urban_response_fault

Vsebuje podatke, ki sporoĉajo, da del obcestne opreme
ne deluje tako kot bi moral. Ta priĉakovanja temeljijo na
podatkih o obcestni opremi, ki so vkljuĉeni v Banko
cestnih podatkov v naselju.

mt_urban_strategies

Vsebuje podrobnosti o eni ali veĉih strategijah
upravljanja prometa, ki morajo biti na voljo za uporabo
funkcijam, ki nadzorujejo promet znotraj mestnega
cestnega omreţja.

mt_urban_traffic_maintenance_conditions

Vsebuje podatke, ki se posredujejo od funkcij za
upravljanje prometa v naselju funkcijam za upravljanje
vzdrţevalnih del. Podatkovni tok vsebuje podatke o
trenutnih prometnih razmerah v cestnem omreţju v
naselju.

mt_urban_traffic_management_responses

Vsebuje podrobnosti o odgovoru na prejšnje zahteve s
zaslonov,

ki bo prikazani

voznikom in drugim

uporabnikom mestnega cestnega omreţja. Ti podatki
lahko vkljuĉujejo, vendar niso omejeni z identiteto in /
ali lokacijo akterja in dejanski odziv na prejšnji ukaz
zaslonu
mt_urban_traffic_predicted_data

Vsebuje predvidene podatke o prometnih tokovih, ki
bodo naloţeni v skladišĉe prometnih podatkov.

mt_urban_zoning_strategy

Vsebuje del strategije za upravljanje povpraševanja, ki
vpliva na to, kako se dodeljujejo cone v prometu, ki
poteka v cestnem omreţju v naselju. Kot drugo moţnost
lahko vsebuje tudi zahtevo po preklicu prej poslanega
ukaza za uporabo doloĉene strategije.

mt_weather_condition_data_inputs

Vsebuje podatke o vremenskih razmerah na geografskem
obmoĉju, ki jih upravlja sistem. Ti podatki bodo v dveh
delih, v enem bodo trenutni podatki in v drugem podatki
za napoved. Senzorji, ki so del druge funkcije za
upravljanje prometnega prostora zbirajo tekoĉe podatke.
Napoved bo pridobljena od specializiranih sistemov prek
terminatorja.

ptja_trip_plan_data_input

Vsebuje zahtevo operaterja potovalnih informacij za
izhodne podatke vsebine shranjene v podatkovnem
skladišĉu datoteke potovanja.

ptja_trip_plan_data_output

Vsebuje podatke, pridobljene iz podatkovnega skladišĉa
datoteke potovanja. Pretok podatkov, se lahko redno
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Izvor

Cilj

tesp.b-urban_traffic_data

Vsebuje podatke o prometnih razmerah v cestnem

3.1.1.4

esp.b

6.5.3.1

esp.gip

3.3.2

esp.ttip

3.1.1.4

esp.ttip

3.5.3

mo

3.5.1

mo

3.3.5

o.rno

3.1.1.5.7

o.rno

3.4.6

rrs

3.1.1.4

rrs

3.1.1.3

tp

omreţju v naselju.
tesp.gip-request_poi_information

Vsebuje zahtevo po informacijah o "Zanimivih toĉkah",
npr. lokacijo, delovni ĉas, cenik storitev, najbliţje
transportne postaje.

tesp.ttip-demand_data

Vsebuje podatke o trenutnem stanju katere koli strategije
za upravljanje povpraševanja, ki je bila uporabljena.

tesp.ttip-urban_traffic_data

Vsebuje podatke o prometnih razmerah v cestnem
omreţju v naselju.

tmo-equipment_tasks

Vsebuje zahteve ustrezni organizaciji, da v skladu z
informacijami sistema izvede doloĉena vzdrţevalna dela
in popravila opreme.

tmo-short_term_activities

Vsebuje zahteve ustrezni organizaciji, da v cestnem
omreţju, ki ga pokriva sistem, izvede doloĉena
kratkoroĉna vzdrţevalna dela in popravila.

to.rno-demand_management_outputs

Vsebuje odgovore na predhodne vhodne podatke, ki so
bili bodisi zahteve po informacijah ali izpisu podatkov,
bodisi ukazi za doloĉena dejanja. Podatkovni tok vsebuje
naslednje elemente, od katerih ima vsak svojo definicijo.

to.rno-urban_traffic_responses

Vsebuje izhodne podatke, ki jih posreduje operater kot
odgovor na predhodne ukaze za upravljanje in
spremljanje funkcije upravljanja prometa za cestno
omreţje v naselju.

trrs-environmental_data_updates

Vsebuje podatke o okoljskih pogojih, ki jih posredujejo
funkcije iz skupine, ki pošiljajo podatke drugemu
sistemu.

trrs-urban_data_updates

Vsebuje podatke, ki se jih posreduje drugemu sistemu.
Podatkovni tok vsebuje podatke o tem, kako prometna
sredstva uporabljajo cestno omreţje v naselju, ki ga
pokriva ta sistem.

ttp-urban_strategy_and_prediction_responses

Vsebuje izhodne podatke, ki jih posreduje operater kot
odgovor na predhodne ukaze za upravljanje funkcije
napovedovanja prometnih razmer za cestno omreţje v
naselju.

PRILOGA G1: Matrika izmerjenih potovalnih časov
Dunajska

Ponedeljek

cesta

Sreda

26. 07. 2010

Petek

28. 07. 2010

Sobota

30. 07. 2010

31. 07. 2010

7:30

15:30

7:30

15:30

7:30

15:30

10:00

dežuje

oblačno

oblačno

oblačno

dežuje

oblačno

oblačno

1 Ruski car

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

2 Obvoznica

0:50

1:44

0:52

1:30

1:33

1:20

1:03

3 Stadion

3:20

5:13

3:51

4:29

4:30

4:30

4:20

4 Lihartova

4:30

6:50

4:30

5:32

5:30

6:08

5:35

5 Bavarski dvor

6:01

7:40

6:02

7:40

6:35

7:50

7:35

6 Gosposvetska

7:13

9:28

6:37

9:50

8:55

8:57

9:45

7 Kongresni trg

8:05

11:51

7:09

10:30

9:35

10:05

10:25

8 Tivolska

9:13

13:00

8:25

11:50

10:40

Ponedeljek
Celovška
cesta

Sreda

26. 07. 2010

11:54
Petek

28. 07. 2010

11:50
Sobota

30. 07. 2010

31. 07. 2010

7:50

15:50

7:50

15:50

7:50

15:50

10:20

dežuje

oblačno

oblačno

oblačno

dežuje

oblačno

oblačno

1 Obvoznica

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

2 Šišenska

0:40

0:54

1:09

0:43

1:40

0:59

0:47

3 Drenikova

2:03

2:05

2:12

1:45

3:46

1:51

1:57

4 Delavski dom

4:20

4:41

4:50

4:26

6:30

4:30

4:08

5 Gosposvetska

6:20

6:30

6:38

6:21

8:16

Ponedeljek
26. 07. 2010
Tivolska cesta

6:24

Sreda

Petek

28. 07. 2010

5:39
Sobota

30. 07. 2010

31. 07. 2010

8:00

16:00

8:00

16:00

8:00

16:00

10:30

dežuje

oblačno

oblačno

oblačno

dežuje

oblačno

oblačno

1 Bavarski dvor

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

2 Delavski dom

0:40

2:08

0:31

0:40

0:37

0:35

0:45

3 Šubičeva

1:20

3:09

1.11

2:48

1:14

1:13

1:47

4 MDB

2:05

3.51

1:50

3:38

1:55

1:52

2:36

Šmartinska cesta

Ponedeljek

Sreda

Petek

Sobota

02. 08. 2010

04. 08. 2010

06. 08. 2010

07. 08. 2010

7:30

15:30

7:30

15:30

7:30

15:30

10:00

dežuje

oblačno

oblačno

sončno

oblačno

dežuje

oblačno

1 Obvoznica

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

2 Kajuhova

1:48

2:00

2:10

2:19

2:00

1:57

1:56

3 Topniška

3:55

4:35

4:30

5:22

3:44

5:35

4:50

4 Stadion (Dunajska)

6:68

7:13

7:20

9:06

7:23

Ponedeljek
02. 08. 2010
Zaloška cesta

8:40

Sreda

Petek

04. 08. 2010

8:07
Sobota

06. 08. 2010

07. 08. 2010

7:30

15:30

7:30

15:30

7:30

15:30

10:20

dežuje

oblačno

oblačno

sončno

oblačno

dežuje

oblačno

1 Obvoznica

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

2 Kajuhova

3:36

3:32

2:55

2:58

3:45

3:07

2:47

3 Grablovičeva

5:34

5:32

5:42

5:10

5:40

4:59

5:00

4 Njegoševa

7:00

7:02

6.42

6:43

7.30

7:42

6:40

5 Masarykova

7:53

8:20

7:32

7:43

9:10

8:37

7:30

6 Bavarski Dvor

12:14

10:52

8:19

10:10

11:15

12:04

10:30

Ponedeljek

Sreda

09. 08. 2010
Litijska cesta

Petek

11. 08. 2010

Sobota

13. 08. 2010

14. 08. 2010

7:30

15:30

7:30

15:30

7:30

15:30

10:00

dežuje

sončno

sončno

dežuje

dežuje

oblačno

oblačno

1 Obvoznica

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

2 Kajuhova

4:25

4:18

4:09

3:42

4

3:48

3:42

3 Roška

6:12

6:29

6:06

6.44

6:21

6:15

6.44

4 Dolenjska

8:00

8:22

7:50

7:45

7:53

7:40

7:53

Dolenjska cesta

Ponedeljek

Sreda

Petek

Sobota

09. 08. 2010

11. 08. 2010

13. 08. 2010

14. 08. 2010

7:45

15:45

7:45

15:45

7:45

15:45

10:30

dežuje

sončno

sončno

dežuje

dežuje

oblačno

oblačno

1 Obvoznica

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

2 Roška

4:50

4:50

5:02

3:47

4:40

5:10

5:10

3 Grad

5:15

5:15

5:32

5:28

6:00

5:34

5:37

4 Slovenska

6:15

6:15

6:27

6:50

7:00

6:38

6:30

5 Trg MDB

7:42

7:34

7:45

7:31

8:00

7:24

7:20

6 Šubičeva

8:51

8:42

8:53

8:17

8:57

8:09

8:35

7 Delavski Dom

9:45

9:52

9:40

9:24

9:48

9:33

10:18

8 Bavarski dvor

11:10

11:00

10:40

10:32

11:23

Ponedeljek

Sreda

16. 08. 2010
Tržaška cesta

11
Petek

18. 08. 2010

11:39
Sobota

20. 08. 2010

21. 08. 2010

7:30

15:30

7:30

15:30

7:30

15:30

10:30

sončno

sončno

dežuje

oblačno

dežuje

oblačno

oblačno

1 Obvoznica

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

2 Tbilisijska

0:53

0:54

0:48

0:50

0:45

0:43

0:46

3 Jadranska

2:23

2:07

2:03

2:50

3:12

3:07

2:45

4 PP (FE)

3:25

2:19

2:23

3:05

3:45

3:40

3:58

5 Trg MDB

3:52

3:20

2:49

4:15

4:03

4:16

4:20

6 Barjanska

5:39

4:25

4:02

5:35

5:29

5:43

5:15

Barjanska cesta

Sreda

Sreda

Petek

Sobota

23. 08. 2010

25. 08. 2010

27. 08. 2010

28. 08. 2010

7:45

15:45

7:45

15:45

7:45

15:45

10:30

sončno

sončno

dežuje

oblačno

dežuje

oblačno

oblačno

1 Obvoznica

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

2 Cesta dveh cesarjev

1:07

0:45

0:45

0:40

0:46

0:43

0:45

3 Cesta v Mestni Log

1:50

1:25

2:15

1:15

1:23

1:19

1:33

4 Riharjeva cesta

3:01

1:40

2:35

1:55

2:05

1:53

2:43

5 Aškerčeva

4:28

3:15

4:15

2:40

3:50

2:58

3:25

6 Drama

6:08

4:18

5:15

3:30

5:25

3:50

4:30

7 Kongresni trg

7:07

4:38

5:35

4:20

5:42

4:33

7:04

8 Gosposvetska

8:29

5:45

6:50

4:59

7:00

5:07

7:26

9 Bavarski dvor

9:43

7:10

8:08

7:00

8:30

7:03

8:41

*vsaka barva ustreza pripadajoči povezavi na grafični shemi, številka pa pripadajočem vozlišču.
Izmerjene vrednosti so v podane v minutah!

Bojana Starčević

Diplomska
naloga
Bojana
Starčević

Dostopnost z osebnim avtomobilom (JK)

10.9.2010
Priloga H1

Bojana Starčević

Diplomska
naloga
Bojana
Starčević

Dostopnost z osebnim avtomobilom (PK)

10.9.2010
Priloga H2

