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Inteligentne i zrównoważone miasto

System ImFlow to nowy intuicyjny sposób zarządzania ruchem ulicznym. 

Ekologiczny oraz wydajny transport jest kluczowym czynnikiem w rozwoju 

gospodarczym miasta i regionu, ułatwiającym życie i pracę jego mieszkańców 

oraz wspierającym ochronę środowiska. Długoterminowy plan rozwoju każdego 

miasta wytycza politykę, programy, kryteria projektowe oraz inwestycyjne, 

których celem jest poprawa mobilności mieszkańców. Poprzez odpowiedni 

plan miasto może usprawnić funkcjonowanie transportu pod względem 

ochrony środowiska, kryteriów ekonomicznych oraz oczekiwań społecznych. 

Planistom w dziedzinie komunikacji i inżynierom ruchu potrzebne są narzędzia 

umożliwiające wdrażanie określonej w planie polityki transportowej oraz 

dostosowywanie inteligentnych systemów transportowych do zmieniających się 

nieustannie potrzeb i oczekiwań. W celu optymalnego wykorzystania istniejącej 

infrastruktury drogowej niezbędne jest ustalenie pewnych zasad. Konieczna 

jest identyfikacja i ustalenie priorytetów poszczególnych strumieni ruchu oraz 

podjęcie decyzji dotyczących ewentualnych ograniczeń ruchu napływającego 

do sieci komunikacyjnej tak, aby nie dopuszczać do powstawania zatorów 

w godzinach szczytu oraz zmaksymalizować wydajność transportu publicznego. 

ImFlow jest właśnie takim narzędziem, które pozwala przełożyć całość 

założeń polityki transportowej oraz zmieniające się potrzeby i oczekiwania na 

efektywne zarządzanie ruchem w mieście. 

Zarządzanie ruchem w mieście w oparciu 
o oczekiwania

ImFlow optymalizuje strumienie ruchu w oparciu o skonfigurowane przez 

operatora oczekiwania, zapewniając optymalne wykorzystanie infrastruktury 

drogowej. Unikalność systemu ImFlow polega na zastosowaniu w nim algorytmu 

adaptacyjnego, który automatycznie, w czasie rzeczywistym przekłada zadane 

przez użytkownika cele i oczekiwania na optymalny przepływ ruchu. W oparciu 

o zestaw oczekiwań (definiujących cele użytkownika) tworzony jest scenariusz. 

W jego ramach każde oczekiwanie posiada poziom ważności, dzięki czemu 

użytkownik ma możliwość zarządzania uprzywilejowaniem poszczególnych 

strumieni ruchu, pojazdów transportu publicznego, pieszych i rowerzystów 

w całej sieci. ImFlow wykorzystuje optymalizację uwzględniającą wiele 

kryteriów na poziomie obszaru, trasy i skrzyżowania, przy czym oczekiwania 

można definiować na każdym z tych poziomów. ImFlow to inteligentny 

system transportowy, który pozwala na efektywne zarządzanie scenariuszami 

i współpracę z nadrzędnym menedżerem strategii (np. ImCity®). ImFlow jest 

wysoce elastycznym i skalowalnym rozwiązaniem umożliwiającym sterowanie 

ruchem zarówno na poziomie pojedynczego skrzyżowania jak i rozległej sieci 

miejskiej, jest zatem idealnym narzędziem do koordynacji pracy sygnalizacji 

ulicznych w inteligentnym i zrównoważonym transportowo mieście.

ImFlow poprawia płynność ruchu i bezpieczeństwo 
oraz chroni środowisko

   ImFlow zmniejsza zatory drogowe poprzez precyzyjne dostosowanie 

pracy sterowników sygnalizacji świetlnej do bieżących warunków ruchu 

drogowego.

   ImFlow usprawnia ruch na określonych trasach (priorytet dla określonych 

strumieni ruchu).

  ImFlow skraca czas oczekiwania pieszych i rowerzystów. 

   ImFlow poprawia pracę transportu publicznego poprzez minimalizację 

opóźnienia i liczby zatrzymań pojazdów, może także wspomagać 

regularność kursowania środków transportu publicznego.

   ImFlow umożliwia informowanie pieszych i rowerzystów o pozostałym 

czasie oczekiwania na zielone światło, zmniejszając w ten sposób ilość 

przypadków ignorowania czerwonego światła.

   ImFlow umożliwia przydzielanie warunkowych priorytetów pojazdom 

wyposażonym w systemy kooperacyjne, na przykład promując ideę 

ekologicznej jazdy w transporcie ciężkim.

   ImFlow dzięki poprawie płynności ruchu zmniejsza ilość wypadków 

drogowych spowodowanych zniecierpliwieniem kierowców. 

  ImFlow umożliwia szybki i bezpieczny przejazd pojazdów specjalnych, 

przydzielając im w odpowiednim  momencie najwyższy priorytet.

  ImFlow prowadzi do zmniejszania zużycia paliwa dzięki poprawie 

płynności ruchu, minimalizacji liczby zatrzymań i skróceniu czasów 

przejazdu.

   ImFlow redukuje emisję zanieczyszczeń komunikacyjnych (hałas i spaliny) 

poprzez zmniejszenie ilości zatrzymań pojazdów. 

  ImFlow umożliwia kontrolowanie obszarów kumulacji zanieczyszczeń 

komunikacyjnych poprzez celowe „przemieszczanie” nieuniknionego 

zatoru do innej części sieci drogowej miasta, zmniejszając negatywny 

wpływ ruchu ulicznego na środowisko miejskie.

Od oczekiwań do optymalizacji ruchu

ImFlow oferuje niepowtarzalną koncepcję optymalizacji opartą na oczekiwaniach 

i ograniczeniach. Oczekiwania i ograniczenia wprowadzane są bezpośrednio 

do systemu ImFlow, gdzie używane są w algorytmie adaptacyjnym do optymalizacji 

pracy sygnalizacji świetlnej w czasie rzeczywistym. Oczekiwania i ograniczenia 

są łatwe do zrozumienia dla inżynierów ruchu, których zadaniem jest 

konfiguracja i obsługa systemu ImFlow. Oczekiwania odpowiadają celom 

optymalizacji, natomiast ograniczenia są zasadami, których należy przestrzegać, 

aby zagwarantować bezpieczne działanie systemu, na przykład, poprzez 

zdefiniowanie oczekiwania dla wybranej trasy, inżynier ruchu może podnieść 

priorytet ruchu na tej trasie w stosunku do innych strumieni ruchu. W celu 

wdrożenia tak zdefiniowanego oczekiwania ImFlow minimalizuje liczbę 

zatrzymań i opóźnień na tej trasie. ImFlow śledzi wszystkie pojazdy priorytetowe 

w sieci i przewiduje ich czas przyjazdu na skrzyżowania i przystanki. Pojazdy 

uprzywilejowane otrzymują priorytet warunkowy w zależności od ich na bieżąco 

aktualizowanego statusu oraz skonfigurowanych oczekiwań.

Pakiet Imtech UTMS
System sterowania ruchem ImFlow jest elementem pakietu Imtech UTMS. Niesie to ze sobą korzyści w postaci wspólnego interfejsu 

użytkownika, logowania oraz integracji pomiędzy modułami.

ImFlow – dane techniczne

Tryby pracy   Sterowanie adaptacyjne w czasie rzeczywistym.

  Systemowy wybór planu (ang. „System Activated Plan Selection – SAPS”).

  Sterowanie wg harmonogramu.

  Sterowanie lokalne.

Konfiguracja i testowanie    Narzędzia systemu ImFlow są w pełni zintegrowane ze środowiskiem do mikrosymulacji, umożliwiając 

inżynierowi ruchu sprawną konfigurację systemu i jego testowanie.

Optymalizacja oparta na wielu 

kryteriach

  Pojazdy.

  Piesi i rowerzyści.

  Pojazdy transportu publicznego.

  Pojazdy priorytetowe (np. ciężkie pojazdy, pojazdy specjalne).

Optymalizacja na  wielu 

poziomach

  „Optymalizator sieci” optymalizuje pracę sygnalizacji w oparciu o określone oczekiwania i w ramach 

skonfigurowanych ograniczeń. 

  „Optymalizator skrzyżowania” dodatkowo optymalizuje pracę poszczególnych sterowników z zastosowaniem 

logiki sterowania lokalnego.

Priorytet dla transportu  

publicznego

  Określone przez użytkownika oczekiwania i wskaźniki wydajności do zarządzania trasami transportu 

publicznego.

  Modelowanie zachowania pojazdów transportu publicznego na trasach.

  Predykcja przyjazdu/odjazdu na skrzyżowaniach z sygnalizacją i na przystankach.

  Rozbudowane śledzenie ruchu pojazdów transportu publicznego.

Sytuacje nietypowe   Bezwarunkowy priorytet dla pojazdów specjalnych.

  Trasy przejazdów dla VIP-ów.

Interfejs użytkownika   Wielojęzyczny interfejs użytkownika oparty na przeglądarce internetowej.

Komunikacja   System w pełni oparty na technologii internetowej.

  Obsługa sieci przewodowych i bezprzewodowych.

Interfejs z menedżerem 

strategii pakietu ImCity

  Bezpośredni interfejs z Imtech ImCity.

  Umożliwia zdalne zarządzanie scenariuszami.

  Umożliwia dostarczanie danych ruchowych do menedżera strategii.

  Umożliwia przesyłanie danych o stanie urządzeń do zewnętrznych systemów.


