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Oblasť techniky
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Technické riešenie sa týka zariadenia telematickej podpory pri mimoriadnych udalostiach umožňujúceho
zvýšiť informovanosť záchranných zložiek, akými sú rýchla zdravotnícka pomoc, hasičský a záchranný zbor,
počas príjazdu na miesto zásahu na optimálne a účelné nasadenie techniky. Technické riešenie spadá do oblasti elektrotechnického priemyslu, konkrétne sledovacej techniky.
Doterajší stav techniky

10

15

20

25

Dopravný prostriedok sa stal neodmysliteľnou súčasťou života mnohých ľudí. Služby automobilovej dopravy sa využívajú stále častejšie. Čoraz hustejšia dopravná sieť a na nej budované technické stavby (diaľnice, mosty, tunely) poskytujú čoraz vyššiu mieru bezpečnosti vzhľadom na ich technologické vybavenie.
Z bezpečnostného hľadiska sú najmenej rizikové otvorené diaľničné cestné úseky, nasledujú mosty
a najrizikovejšie sú samotné tunely.
Tunel je líniový pozemný objekt s pozdĺžnym sklonom menším ako 5° (Slovenská správa ciest na ich oficiálnej stránke udáva sklon až 45°) a plochou výrubu väčšou alebo rovnajúcou sa ako 16 m2 (poľa normy
STN 73 7501), nad ktorým je vrstva pôvodnej horniny alebo násypu. Rozlišujú sa jednorúrové, dvojrúrové,
respektíve viacrúrové tunely. Každý tunel má technické vybavenie zložené z množstva snímačov, detektorov
a kamerového systému.
Jednotlivé snímače a detektory použité v senzorových a detekčných systémoch tunela sú pripojené na riadiacu logiku (CRS), zvyčajne je to PLC (programovateľný logický kontrolér), kde časové vzorkovanie pre
jednotlivé snímače je zvyčajne do 10 sekúnd. Jednotlivé snímače majú presné označenie a umiestnenie v tuneloch, aby operátor v prípade potreby vedel určiť, v ktorej časti tunela sa vyskytol problém.
Obdobné snímacie zariadenia sa nachádzajú na mostných úsekoch a samotných diaľničných úsekoch.
V týchto častiach sa najčastejšie používajú sčítače dopravy, meteorologické stanice a SOS búdky.
Pri mimoriadnej udalosti (nehoda, požiar a pod.) v takýchto objektoch je potrebný zásah príslušníkov hasičského a záchranného zboru. V dnešnej dobe komunikácia dispečera a veliteľa zásahovej jednotky od vyhlásenia mimoriadnej udalosti až po príjazd na miesto nehody prebieha pomocou hlasového spojenia.
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Podstata technického riešenia
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Nedostatky stavu techniky, akými sú nemožnosť získať presné informácie o mimoriadnej udalosti
na cestnom úseku (v tuneli/na moste/na diaľničnom úseku) a presne sa pripraviť na zásah využitím týchto informácií odstraňuje predkladané technické riešenie, ktoré umožňuje veliteľovi zásahu, už počas príjazdu
na miesto udalosti, oboznámiť sa detailne s aktuálnym stavom mimoriadnej udalosti na základe dodaných aktuálnych obrazových a iných relevantných dát zo snímačov, popri hlasovej komunikácii s dispečerom. Veliteľovi zásahu sú prostredníctvom zobrazovacieho zariadenia poskytnuté relevantné údaje o prevádzkových
parametroch a presnej lokalizácii mimoriadnej udalosti na danom úseku diaľnice a/alebo mosta, a/alebo tunela. Na základe týchto informácií sa dokážu silové zložky efektívnejšie pripraviť na zásah na diaľnici a/alebo
moste, a/alebo v tuneli, a tak poskytnúť efektívnejšiu pomoc a znížiť čas potrebný na záchranu osôb a majetku.
Podstatou zariadenia telematickej podpory pri mimoriadnych udalostiach je poskytnutie prevádzkových
parametrov spolu s vizuálnymi informáciami z diaľnice a/alebo mosta, a/alebo tunela oprávneným osobám
prostredníctvom nezávislého systému kontroly a komunikácie pri vzniku mimoriadnej udalosti, akou je napríklad požiar vozidla, zrážka vozidiel, zastavenie vozidla. Takto sa príslušníci hasičského a záchranného
zboru (HaZZ) dokážu efektívne pripraviť na zásah, a tak poskytnúť efektívnejšiu pomoc a znížiť čas potrebný na záchranu osôb a majetku.
Technické riešenie pozostáva z nasledujúcich častí:
– Systém kontroly a komunikácie získava informácie o stave na diaľnici a/alebo moste, a/alebo v tuneli
prostredníctvom technického vybavenia, do ktorého patrí kamerový systém, SOS telefónne búdky, sčítače
dopravy, klasifikátory dopravy, meteorologické systémy, premenlivé informačné tabule, vážiace systémy
a iné snímače, pričom tieto údaje vyhodnocuje, zálohuje a poskytuje oprávneným osobám. Systém kontroly a komunikácie je realizovaný pomocou servera, ktorý obsahuje komunikačné rozhranie (switch –
nakoľko pripájané spomínané zariadenia sú pripojené prostredníctvom TCP/IP) a úložný priestor.
– Komunikačný kanál slúži na komunikáciu medzi oprávnenou osobou (príslušníkom HaZZ) a zariadením
telematickej podpory pri mimoriadnych udalostiach na diaľnici a/alebo moste, a/alebo v tuneli. Ide
o pripojenie do verejnej internetovej siete, do ktorej sa pripája aj oprávnená osoba, aj samotný server.
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– Zobrazovacie zariadenie, s pripojením na internet, prostredníctvom ktorého oprávnená osoba (napr. príslušník HaZZ) získa prevádzkové parametre z oblasti mimoriadnej udalosti.
Takto navrhnuté zariadenie dokáže prostredníctvom zobrazovacieho zariadenia poskytnúť oprávnenej
osobe relevantné údaje o prevádzkových parametroch počas mimoriadnej udalosti na diaľnici a/alebo moste,
a/alebo v tuneli spolu s informáciami o lokalizácii tejto mimoriadnej udalosti. Na základe týchto informácií
sa dokáže oprávnená osoba efektívnejšie pripraviť na zásah, poskytnúť efektívnejšiu pomoc a znížiť čas potrebný na záchranu osôb a majetku. Súčasťou týchto informácií je aj návrh vhodného prístupu a smeru zásahu
pre príslušné záchranné zložky s ohľadom na vzniknuté incidenty, rozsah, miesto a čas.
Výhody technického riešenia:
– V závislosti od veľkosti diaľničného úseku, tunela a/alebo mostovej časti uľahčuje a sprehľadňuje prístup
k prevádzkovým parametrom diaľnice a/alebo mosta, a/alebo tunela pre záchranné zložky.
– Uľahčuje prípravu záchranných zložiek na samotný zásah na diaľnici a/alebo moste, a/alebo v tuneli
na základe reálnych informácií o mimoriadnej udalosti.
– Vytvára databázu informácií o udalostiach a ich následkoch na diaľniciach a/alebo mostoch, a/alebo v tuneloch na následnú analýzu správania sa vodičov v týchto miestach, efektívnosti zásahu záchranných zložiek s možnosťou následného vyhodnotenia daných situácií.
– V závislosti od detegovaného miesta vzniku mimoriadnej udalosti odporučí zariadenie najvhodnejší prístup k zásahu spolu s obrazovými informáciami o mieste a objektoch.
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Prehľad obrázkov na výkresoch
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Na obrázku 1 je znázornená principiálna schéma zariadenia telematickej podpory pri mimoriadnych udalostiach intregrovaného do CRS.
Na obrázku 2 je znázornená principiálna schéma individuálne nasadeného zariadenia telematickej podpory pri mimoriadnych udalostiach ijntegrovaného do CRS.
Príklady uskutočnenia
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Technické riešenie zariadenia telematickej podpory pri mimoriadnych udalostiach je opísané na konkrétnom príklade merania parametrov prostredia v blízkosti mimoriadnej udalosti.
Zariadenie na telematickú podporu pri mimoriadnych udalostiach pozostáva zo zobrazovacej jednotky 2
oprávnenej osoby, komunikačného rozhrania 3 skladajúceho sa z komunikačného rozhrania 3a na strane zariadenia a komunikačného rozhrania 3b na strane oprávnenej osoby, systému 4 kontroly a komunikácie a pripojeného technického vybavenia, ktorým je premenlivé dopravné značenie 7, kamerový systém 8, stacionárne hasiace zariadenie 9, SOS búdky 10, osvetlenie 11, meteostanice 12 a sčítače 13 dopravy.
Oprávnená osoba využívajúca zobrazovaciu jednotku 2 oprávnenej osoby bezdrôtovo pripojenú prostredníctvom komunikačného rozhrania 3 má prístup k nameraným/uloženým dátam v systéme 4 kontroly a komunikácie. Na pripojenie ku komunikačnému rozhraniu 3 je využité komunikačné rozhranie 3b na strane
oprávnenej osoby. Odporúčané, nie však záväzné, je využitie pripojenia prostredníctvom Wi-Fi alebo mobilných dát (4G sieť).
Systém 4 kontroly a komunikácie je navrhnutý s možnosťou jeho decentralizácie.
Odporúčané, nie však záväzné, nasadenie je navrhnuté takto:
Pre cestné úseky, ktoré už majú integrovaný CRS 1, je odporúčaná konfigurácia zachytená na obrázku 1.
Pre cestné úseky, ktoré nemajú integrovaný CRS 1 alebo sú veľmi dlhé, je odporúčaná konfigurácia podľa obrázka 2.
Vo všetkých týchto konfiguráciách je systém 4 kontroly a komunikácie tvorený rovnako. Systém 4 kontroly a komunikácie je tvorený serverom, ktorý obsahuje úložný priestor 6 a switch 5. Na switch 5 sú pripojené, prostredníctvom eternetového kábla, jednotlivé časti technického vybavenia tunela/mosta/diaľnice,
akými sú najmä premenlivé dopravné značenie 7, kamerový systém 8, stacionárne hasiace zariadenie 9, SOS
búdky 10, osvetlenie 11, meteostanice 12 a sčítače 13 dopravy.
Odporúčané, nie však záväzné, zloženie technického vybavenia použitého v tuneli reflektuje príslušné
normy krajiny a minimálne by malo obsahovať:
– premenlivé dopravné značenie 7 na vstupe do tunela, kde v prípade mimoriadnej udalosti bude táto skutočnosť zverejnená,
– kamerový systém 8, ktorý v prípade mimoriadnej udalosti poskytne obrazové údaje o tejto udalosti,
– SOS búdky 10, prostredníctvom ktorých môžu byť privolané záchranné zložky a poskytnuté informácie
o mimoriadnej udalosti,
– osvetlenie 11.
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Odporúčané, nie však záväzné, zloženie technického vybavenia použitého na cestnom úseku reflektuje
príslušné normy krajiny a minimálne by malo obsahovať:
– premenlivé dopravné značenie 7 na vstupe do tunela, kde v prípade mimoriadnej udalosti bude táto skutočnosť zverejnená,
– kamerový systém 8, ktorý v prípade mimoriadnej udalosti poskytne obrazové údaje o tejto udalosti,
– SOS búdky 10, prostredníctvom ktorých môžu byť privolané záchranné zložky a poskytnuté informácie
o mimoriadnej udalosti,
– scítače 13 dopravy, prostredníctvom ktorých je možné určiť počet vozidiel v oblasti, v ktorej došlo k mimoriadnej udalosti.
Zariadenie telematickej podpory pri mimoriadnych udalostiach je možné podľa potreby rozšíriť o ďalšie
technické vybavenie podľa charakteru cestnej infraštruktúry, prevádzkovateľov diaľničného úseku alebo po
zmene legislatívy.
Priemyselná využiteľnosť
Zariadenie na telematickú podporu pri mimoriadnych udalostiach je možné použiť všade tam, kde je potrebné zvýšiť informovanosť záchranných zložiek a silových zložiek o parametroch prostredia v blízkosti,
resp. v mieste mimoriadnej udalosti. Veľké využitie nachádza pri použití v tuneloch alebo na mostoch, kde je
zlá viditeľnosť miesta mimoriadnej udalosti a je k nej aj obmedzený prístup.
Zariadenie na telematickú podporu pri mimoriadnych udalostiach dokáže prostredníctvom zobrazovacieho zariadenia poskytnúť oprávnenej osobe alebo priamo príslušníkom silových zložiek relevantné údaje
o kritických parametroch prostredia v tesnej blízkosti mimoriadnej udalosti, napríklad dopravnej nehody.
Na základe týchto informácií sa dokáže oprávnená osoba (príslušníci HaZZ a ostatné silové zložky) efektívnejšie pripraviť na zásah už počas príjazdu na miesto alebo priamo na mieste, a tak poskytnúť efektívnejšiu
pomoc, znížiť čas potrebný na záchranu osôb, majetku a ochrániť zasahujúcich príslušníkov použitím vhodných ochranných pomôcok.
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1 – CRS
2 – zobrazovacia jednotka oprávnenej osoby
3 – komunikačné rozhranie
3a – komunikačné rozhranie na strane zariadenia
3b – komunikačné rozhranie na strane oprávnenej osoby
4 – systém kontroly a komunikácie
5 – switch
6 – úložný priestor
7 – premenlivé dopravné značenie
8 – kamerový systém
9 – stacionárne hasiace zariadenie
10 – SOS búdky
11 – osvetlenie
12 – meteostanice
13 – sčítače dopravy
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1. Zariadenie na telematickú podporu pri mimoriadnych udalostiach pozostáva zo zobrazovacej jednotky
(2) oprávnenej osoby, komunikačného rozhrania (3) skladajúceho sa z komunikačné rozhrania (3a) na strane
zariadenia a komunikačného rozhrania (3b) na strane oprávnenej osoby, systému (4) kontroly a komunikácie
a technického vybavenia, ktorým je najmä premenlivé dopravné značenie (7), kamerový systém (8), stacionárne hasiace zariadenie (9), SOS búdky (10), osvetlenie (11), meteostanice (12), sčítače (13) dopravy,
v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že na systém (4) kontroly a komunikácie, ktorý obsahuje úložný priestor
(6) a switch (5), sú prostredníctvom eternetového kábla pripojené jednotlivé časti technického vybavenia,
akými sú najmä premenlivé dopravné značenie (7), kamerový systém (8), hasiace zariadenie (9), SOS búdky
(10), osvetlenie (11), meteostanice (12), sčítače (13) dopravy, pričom systém (4) kontroly a komunikácie je
prostredníctvom komunikačného rozhrania (3) prepojený so zobrazovacou jednotkou (2) oprávnenej osoby
na zobrazenie nameraných parametrov v mieste mimoriadnej udalosti v reálnom čase.
2. Zariadenie na telematickú podporu pri mimoriadnych udalostiach podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že systém (4) kontroly a komunikácie je integrovaný do už existujúceho CRS (1).
3. Zariadenie na telematickú podporu pri mimoriadnych udalostiach podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že systém (4) kontroly a komunikácie je individuálne nasadený.
1 výkres
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