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Telematyczne wspomaganie logistycznego zarzàdzania
flotà Êrodków transportu rzecznego
Wzrost znaczenia ˝eglugi Êródlàdowej w przewozie jednostek ∏adunkowych narzuca koniecznoÊç wspó∏pracy
z innymi podsystemami transportowymi
o charakterze intermodalnym. Warunkiem dobrej wspó∏pracy jest tworzenie
w∏aÊciwie rozlokowanych i zorganizowanych baz logistycznych. Bazy takie
powinny znajdowaç si´ w w´z∏ach prze∏adunkowych, gdzie nast´powaç mo˝e
zmiana Êrodków transportu. W tym
przypadku port Êródlàdowy powinien
mieç bezpoÊrednie po∏àczenie z transportem kolejowym i drogowym.
Poniewa˝ w jednoczàcej si´ Europie
coraz bardziej wzrastajà mo˝liwoÊci rozwoju ˝eglugi Êródlàdowej, armatorzy
Êródlàdowi zmuszeni sà do stosowania
skomplikowanych systemów, wymagajàcych mi´dzy innymi u˝ycia zaawansowanych Êrodków przekazywania informacji. Dzia∏ania te nakierowane sà na
podniesienie efektywnoÊci zarzàdzania
posiadanà flotà jednostek transportowych. Prezentacja trendów rozwojowych w zakresie telematycznego wspomagania zarzàdzania flotà Êrodków
transportu rzecznego jest przedmiotem
artyku∏u.

go, kolejowego, morskiego i Êródlàdowego, lotniczego oraz miejskiego [1].
Wiele z tych programów dotyczy∏o zastosowania znanych technologii telematycznych do modelowego rozwiàzania
problemów logistycznych, szczególnie
w intermodalnym transporcie towarowym krajów unijnych oraz problemów
logistyki miejskiej.
Mianem technologii telematycznych
aplikowanych w szeroko poj´tej logistyce uznaje si´ mi´dzy innymi:
• Internet
• systemy pozycjonowania satelitarnego
GPS
• systemy ∏àcznoÊci radiowej GSM
• systemy ∏àcznoÊci dedykowanej na bliskie odleg∏oÊci (DSRC)
• geograficzne bazy danych (CIS)
• drogowe bazy danych, tablice o zmiennej treÊci (VMS)
• inteligentne karty (Smart Cards),
• systemy automatycznej lokalizacji pojazdów (AVLS)
• systemy nadzoru za pomocà kamer
(Video Surveilance)
• systemy zarzàdzania ruchem ulicznym
(Traffic Monitoring Devices)
Na bazie wy˝ej wymienionych tech-

nologii implementowane sà tzw. „inteligentne systemy transportowe” ITS (Intelligent Transport Systems).
Istotà rozwiàzaƒ telematycznych stosowanych w obszarze logistyki jest automatyczne pozyskiwanie informacji
o towarze i jego przewozie, przetwarzanie tej informacji w komputerach
oraz przechowywanie w bazach, sprawne i tanie przesy∏anie danych, a tak˝e
dostarczanie ich w czasie rzeczywistym
u˝ytkownikom ∏aƒcucha transportowego, funkcjonujàcego w okreÊlonym systemie logistycznym. Automatyzacja pozyskiwania danych o obiektach transportowych stanowi element wyró˝niajàcy inteligentne systemy
transportowe od innych tradycyjnych
systemów, w których zastosowano nawet teletransmisj´ i zintegrowane systemy informatyczne, gdy˝ zezwala na dzia∏anie w czasie rzeczywistym. Wprowadzanie du˝ej iloÊci danych poprzez klawiatur´ nie pozwala budowaç inteligentnych systemów transportowych, dzia∏ajàcych w czasie rzeczywistym bez bezpoÊredniego udzia∏u cz∏owieka. W rozwiàzaniach telematycznych zazwyczaj stosuje si´ wiele urzàdzeƒ zbierania danych

Telematyka transportu-ustalenia formalne
Telematyka to zastosowanie zaawansowanych technologii telekomunikacyjnych i informatycznych w danej dziedzinie ˝ycia gospodarczego i spo∏ecznego.
W takim uj´ciu mo˝emy mówiç o telematyce transportu (jeÊli wspomniane
technologie zastosujemy w sektorze
transportu) bàdê te˝ telematyce ochrony Êrodowiska, edukacji, medycyny, itp.
W ramach Programu Ramowego RTD
(1994-98) Unii Europejskiej, realizowano
wiele programów zwiàzanych z zastosowaniem technologii telematycznych
w ró˝nych dziedzinach ˝ycia, w tym ponad 110 w ramach telematyki transportu (TAP - Telematics Application Programme). Dotyczy∏y one transportu drogowe-

Rys. 1. Drogi wodne Europy Centralnej [5].
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Rys. 2. Ogólny schemat systemu. Opracowanie w∏asne

typu: sensory, czujniki, p´tle indukcyjne,
kamery wizyjne, skanery, czytniki ró˝nego rodzaju, które sà sieciowo sprz´˝one
ze sterownikami oraz komputerami [2].
Drogi wodne Europy
Rys. 1 przedstawia schematycznie sieç
dróg wodnych w Europie Centralnej. Jak
widaç, Polska ma doskona∏e po∏àczenie
wodne z Unià Europejskà, dost´p do
portów morskich oraz jest najbardziej
wysuni´tym na wschód Europy krajem
„˝eglownym”.
Potrzeby firm transportowych w zakresie
zarzàdzania i sterowania flotà Êródlàdowà
Transport wodny odznacza si´ du˝ym
rozproszeniem floty jednostek w stosunku do logistycznego oÊrodka decyzyjnego. Poza tym sam wykonawca us∏ugi
transportowej musi samodzielnie podejmowaç wiele decyzji operacyjnych.
Wymaga to z jednej strony lepszego
i bardziej wszechstronnego przygotowania pracowników ni˝szych szczebli,
a z drugiej poszukiwania metod nawiàzywania z nimi kontaktu w procesie podejmowania bie˝àcych decyzji. Nawiàzanie ∏àcznoÊci z jednostkami p∏ywajàcymi
rodzi równie˝ nowe mo˝liwoÊci w procesie operacyjnego zarzàdzania dzia∏alnoÊcià przewozowà. Centrala decyzyjna ma
wówczas mo˝liwoÊç natychmiastowego
skierowania jednostki w konkretne miejsce pod za∏adunek. Realizujàc tzw. „nag∏e zlecenie”, mo˝na w znaczàcy sposób
ograniczyç puste rejsy i maksymalnie wykorzystaç ∏adownoÊç taboru. Sta∏a ∏àcznoÊç i mo˝liwoÊç Êledzenia przewo˝onego ∏adunku, pozwalajà na wzbogacenie us∏ugi o nowe cechy.
Bie˝àca informacja o statusie przesy∏ki
tj. miejscu jej aktualnego pobytu, czy
w danej chwili podlega procesowi prze-
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wozu czy sk∏adowania, stanie w jakim si´ znajduje,
czy wreszcie o zak∏adanym
terminie jej przybycia pozwala jej odbiorcy w bardziej elastyczny i mniej ryzykowny sposób planowaç
dzia∏alnoÊç logistycznà.
Potrzeby armatorów
Êródlàdowych w zakresie
zarzàdzania i sterowania
flotà Êrodków transportu
rzecznego mo˝na okreÊliç
nast´pujàco:
• dok∏adne okreÊlenie pozycji jednostki
• sta∏a ∏àcznoÊç z jednostkami floty
• ∏atwy dost´p do informacji ˝eglugowych oraz handlowych, zarówno dla
firmy jak i dla jednostek p∏ywajàcych
• pe∏na dost´pnoÊç do danych koniecznych przy koordynacji pracy przewoêników oraz zleceniodawców.
Stosowane systemy powinny nie tylko
spe∏niaç powy˝sze zadania, ale równie˝
dawaç mo˝liwoÊç elastycznego dopasowania firmy do zmieniajàcych si´ warunków otoczenia [7].
Chcàc zaspokoiç potrzeby klientów,
firmy inwestujà w systemy informatyczne, usprawniajà systemy transportu
i podwy˝szajà poziom obs∏ugi klienta,
jednoczeÊnie starajàc si´ zmniejszyç
koszty w∏asne. Wszystkie te dzia∏ania
nie przynios∏yby spodziewanych rezultatów, gdyby nie zosta∏y wsparte
usprawnieniami w dziedzinie przesy∏ania i obróbki informacji oraz wdra˝aniem nowoczesnych systemów teleinformatycznych.
Obecnie w krajach Unii Europejskiej
funkcjonujà liczne systemy telematyczne
obs∏ugujàce transport rzeczny tak jak, np.
w Niderlandach system BICS. Poza tym
tworzone sà kolejne nowe systemy zarzàdzajàce transportem rzecznym, zmierzajàce do szeroko rozumianej rozbudowy.
Do nich przede wszystkim zaliczamy
system kana∏owo informacyjny ELWIS
oraz system ARGO informujàcy o przep∏ywach i poziomie wody.

macje na temat g∏´bokoÊci toru wodnego.
Zarówno elektroniczne mapy, jak i dane z radarów zostajà umieszczone na
jednym ekranie komputera. Aby okreÊliç pozycje statku, zostanà wykorzystane dwa niezale˝ne systemy radarowe
dopasowanie do mapy – umiejscowienie
na mapie (Radar – Map – Matching) i system satelitarnej lokalizacji. Dok∏adnoÊç
okreÊlonej pozycji statku na mapie jest
zale˝na od po∏o˝enia i kierunku.
Argo mo˝na u˝ywaç tylko do celów
informacyjnych, wykorzystujàc jedynie
wewn´trzne mapy (Inland – ECDIS) bez
pozycjonowania statku. Mo˝liwe jest tak
dopasowaç map´ wzd∏u˝ osi rzeki, aby
oÊ toru wodnego by∏a na Êrodku obrazu
i tak wyregulowaç, aby odpowiada∏o obrazowi radaru [8].
Integralnà cz´Êcià systemu jest urzàdzenie o nazwie Radarpilot 720 firmy
Innovative Navigation GmbH (rys. 2).
Radarpilot 720 pokazuje na elektronicznej mapie rzeki linie brzegowe, przebieg toru wodnego, linie wysokiego napi´cia, tablice kilometrowe, znaki wodne. Sygna∏ z radaru na ∏odzi zostaje przekazany i nast´pnie umiejscowiony na
elektronicznej mapie.
Poprzez wykorzystanie nowoczesnej
techniki nawigacyjnej mo˝na zapewniç,
˝e mapa i obraz na radarze sà tak samo
zorientowane i przedstawiajà ten sam
obszar. Dzi´ki temu interpretacja obrazu na radarze jest u∏atwiona. Radarpilot
720 wykrywa inne statki oraz przeszkody i zaznacza je na ekranie kolorem pomaraƒczowym. Jeden rzut oka wystarczy, nawet w czasie mg∏y, aby rozró˝niç
statek p∏ynàcy w dó∏ rzeki od statku p∏ynàcego w gór´.
Radarpilot 720 wykorzystuje mi´dzy innymi oprogramowanie firmy SevenCs dla
wewn´trznego systemu i spe∏nia role systemu nawigacyjnego oraz informacyjnego
Inland ECDIS. Posiada równie˝ funkcjonalnoÊç elektronicznego systemu nawigacyjnego, dzi´ki czemu realnie wspomaga prac´ za∏ogi jednostki p∏ywajàcej.
Radarpilot 720 sk∏ada si´ z:
• PC przemys∏owego
Automatyczny system informacyjny ARGO
• odbiornika DGPS
(system automatycznej locji)
• radaru znajdujàcego si´ na ka˝dym
statku
Locja to system znaków opisujàcych • ekranu, myszki.
tor wodny. ARGO jest systemem automatycznego wspomagania procesu ˝eglugo- ELWIS -Elektroniczny system informacyjny
wego w transporcie rzecznym. System ten o drogach wodnych
jest wyposa˝ony w elektroniczne mapy
Zwiàzek ˚eglugi i Gospodarki Wodrzek oraz kana∏ów, radar i dok∏adne infor-
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nej Niemiec dzi´ki systemowi ELWIS
udost´pnia w Internecie na stronach
www wszystkie tzw. informacje „nautyczne” dotyczàce dróg wodnych (rys. 3).
ELWIS uzupe∏nia dotychczasowe êród∏a
informacji takie jak FAX, radio, natomiast nie stara si´ ich zastàpiç. ELWIS
jest centralnym serwerem za∏o˝onym
przez instytucje federalne Niemiec dla
wszystkich przewoêników i innych u˝ytkowników torów wodnych.
Informacje sà dost´pne w dwóch wersjach:
• wersja graficzna (www.elwis.bafg.de)
• wersja tekstowa (www.elwis-text.bafg.de)
Wykorzystujàc powy˝szy serwis
WWW, u˝ytkownik mo˝e otrzymywaç
niezw∏ocznie informacje o stanie wody
lub ogólne o torze wodnym, wykorzystujàc do tego e-mail albo SMS-y. Poprzez us∏ugi WAP mo˝e uzyskiwaç te inRys. 3. Strona g∏ówna systemu informacyjnego „ELWIS” [4].
formacje korzystajàc ze swojego telefonu komórkowego.
„klientów swoich klientów”.
• Dla zapewnienia w przysz∏oÊci niezawodnej wymiany danych pomi´dzy
Wnioski.
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