Citidea – monitorovací a řídicí centrála pro smart řešení

Modul pro predikci rizika
dopravních nehod

Citidea

Jak Citidea funguje?

Citidea představuje integrační platformu pro sběr, zpracování dat,
poskytování informací a případně řízení distribuovaného systému.
Své uplatnění nalezne především při integraci autonomních smart
řešení v konkrétní lokalitě, na definovaném prostoru/území.

Citidea je postavena jako univerzální
platforma schopná integrovat nejrůznější informace poskytované technologickými zařízeními. Připojením řady
vzdálených zařízení do jednoho centrálního systému, skýtá možnost pro
vytváření chytrých algoritmů řízení
a poskytování informací napříč technologiemi. Softwarové jádro Citidea

Monitorovací a řídicí centrála pro smart řešení

může být umístěno na serverech zákazníka, nebo u dodavatele a je možné
jej naprogramovat chytrými scénáři,
či využít samoučících se algoritmů.
Uživatelské rozhraní tvoří webová
aplikace, do které se lze přihlásit
z jakéhokoliv PC, Smartphone nebo
tabletu připojeného k internetu. Po
zadání přihlašovacích údajů je možné

aplikaci využívat v rozsahu uživateli
přidělených práv. V rámci jedné instalace centrály Citidea je možné vytvořit
jakékoliv množství uživatelských přístupů s rozdílnými právy, a to od administrátora až po běžného uživatele
s právy pouze na prohlížení vybraných
informací.

V současné době řídící platforma obsahuje následující moduly:

Citidea byla primárně vyvinuta jako centrála pro
Smart City, avšak je možno ji využít i pro komerční a průmyslové areály i dopravní infrastrukturu.
Citidea míří na zákazníky, kteří v současnosti již
provozují, nebo uvažují s nasazením Smart řešení
a vyžadují integraci do jednotného prostředí,
které umožní snadnou správu a ovládání systému a bude připraveno na další rozvoj. Typickým

zákazníkem jsou města a obce, která spravují
řadu technologických zařízení umístěna na svém
území. Přidanou hodnotu centrály Citidea ocení
nejen vedení měst a obcí, ale i pracovníci servisních organizací. Výstupy ze Citidea je možné
publikovat na webu a tím poskytovat užitečné
informace obyvatelům a návštěvníků města.
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Řízení a sledování dopravy
Modul predikce rizika dopravní nehody – Zéta

Jedná se o analytický modul, který využívá neuronových sítí pro predikci
dopravních excesů v praxi a je součástí nadstavbové řídící platformy pro
inteligentní město – Citidea®. Tato platforma pak uživatelům poskytuje data,
která mohou sloužit pro predikci rizika dopravní nehody v dané lokalitě.

Jak modul funguje?

Obrázek 2 – Zadávání vstupních parametrů v dopravní aplikaci

Aplikace má jednoduchý princip fungování, kdy uživatel vybere konkrétní
dopravní uzel. (Na Obrázku 2 je ukázka zadávání vstupních parametrů pro
oblast Uherského Hradiště, kde se jedná o křižovatky K100–K107). Po výběru
konkrétního uzlu uživatel zadá v aplikaci kombinaci hodnot vstupních parametrů
pomocí rozbalovacích seznamů.

Jedná se o kombinaci hodnot
následujících parametrů:
○ dopravní intenzita
○ průměrná denní intenzita srážek
○ druh povrchu vozovky v době nehody
○ stav povrchu vozovky v době nehody
○ teplota, den v týdnu
○ denní doba
○ konkrétní křižovatka
○ přítomnost alkoholu při nehodě
○ povětrnostní podmínky
○ rozhledové poměry a viditelnost

Obrázek 3 – Výpočet výsledného rizika výskytu dopravních nehod

Po zadání kombinace vstupních parametrů aplikace tyto parametry zpracuje a uživateli zobrazí
výslednou pravděpodobnost rizika dopravního
excesu (Obrázek 3). Údaje o riziku jsou kategorizovány do čtyř škál na základě ukazatele
relativní nehodovosti. Hodnoty ukazatele jsou
relativní a obvykle se pohybují v intervalu 0,1 –
0,9. Vyšší hodnoty již poukazují na drobné nedostatky z hlediska bezpečnosti provozu, hodnoty
vyšší než 1,6 pak na nedostatky zásadní. Smysl
vztažení vstupních parametrů k dopravnímu uzlu

lze vidět především u větších oblastí, kde se
očekávají v případě jednotlivých uzlů větší rozdíly
v podobě hodnot dopravních intenzit, či výskytu
dopravních excesů v minulosti.
Výstupy aplikace bude možné v budoucnu využívat nejen pro webové nebo serverové aplikace,
ale bude je možné využit také pro samostatná
zařízení s vyšší inteligencí, která budou součástí
dopravní infrastruktury.

Modul v praxi
Na Obrázku 4 lze vidět přehledové schéma již
zapojených křižovatek ve městě Uherském
Hradišti, na kterých byl modul vyzkoušen.
Uživatelské rozhraní tvoří webová aplikace, do které se lze přihlásit z jakéhokoliv PC,
Smartphone nebo tabletu připojeného k internetu. Po zadání přihlašovacích údajů je možné
aplikaci využívat v rozsahu uživateli přidělených

Přínosy modulu
práv. V rámci jedné instalace centrály Citidea® je
možné vytvořit jakékoliv množství uživatelských
přístupů s rozdílnými právy, a to od administrátora až po běžného uživatele s právy pouze na
prohlížení vybraných informací. Využití tohoto
modulu je závislé od množství poskytnutých
validních dat pro danou oblast, kde by chtěl zákazník tuto možnost predikce využít.

Hlavním přínosem modulu je možnost předávání informace o vyšším riziku nehody. To lze například zajistit prostřednictvím dopravní aplikace, ale
i zobrazením informace prostřednictvím proměnných informačních tabulí na
vhodných místech v reálném provozu.
Informovanost operátorů a řidičů o aktuální dopravní situaci v dané lokalitě
může vést ke zvýšení bezpečnosti na komunikacích a ke snížení množství
dopravních nehod v daných úsecích. Na základě snížení dopravních nehod
dochází i k následnému snížení doby zdržení pro daný úsek.
Vyvinutý modul Predikce rizika dopravní nehody nemá primárně sloužit pro
účastníky silničního provozu, neboť je integrován do již existující nadstavbové
řídící platformy Citidea®. Citidea® je primárně vyvíjena jako centrála pro Smart
City, avšak je možno ji využít i pro dopravní infrastrukturu.
Citidea® je postavena jako univerzální platforma schopná integrovat nejrůznější informace poskytované technologickými zařízeními. Připojením řady
vzdálených zařízení do jednoho centrálního systému, vzniká možnost pro vytváření chytrých algoritmů řízení a poskytování informací napříč technologiemi.

Obrázek 4 – Schéma využitých křižovatek v Uherském Hradišti

Obrázek 5 – Nejaktuálnější verze integrační platformy pro oblast Prahy
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