
Boala oraºului modern: traficul
Oricine locuieºte într-o zonã mare

aglomeraþie urbanã, trebuie sã facã faþã ºi
unei probleme majore legate de deplasarea
persoanelor în mediul urban: aglomeraþia
ºi blocajele de trafic. Iar problemele de
trafic genereazã o serie de costuri externe
negative asociate mobilitãþii urbane care
sunt din ce în ce mai greu de suportat de
societate:

• poluare excesivã, care determinã
apariþia unor probleme de sãnãtate
ale populaþiei urbane ºi are o con-
tribuþie semnificativã în generarea
efectului de serã care antreneazã
schimbãri climatice cu efecte nega-
tive deosebite asupra întregii omeniri;

• pierderi economice semnificative da-
toritã timpului pierdut în trafic de
locuitorii oraºelor;

• degradarea accentuatã a mediului
urban, în special a zonelor istorice;

• creºterea numãrului de accidente în
trafic ºi accentuarea comportamentu-
lui socio-patologic al persoanelor im-
plicate în trafic, etc.

În funcþie de tehnologiile disponibile
în diferite perioade, edilii oraºelor atinse
de aceastã ”boalã” au încercat diferite solu-
þii, de la fluierul poliþistului la semafoare
dirijate de la distanþã, pe baza informaþi-
ilor obþinute în timp real din trafic cu aju-
torul diferiþilor senzori. În ultimii ani, pe
lângã tehnologie, se apeleazã din ce în ce
mai des ºi la politici publice care vizeazã
schimbarea tiparelor de mobilitate urbanã:
încurajarea utilizãrii transportului public
ºi a bicicletelor în locul autovehiculelor
prin modernizarea infrastructurii de trans-
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port în comun ºi introducerea pistelor de
bicicliºti. Mai mult, în oraºe de tipul Lon-
dra, Stockholm sau Singapore, administra-
þia localã a început sã apeleze ºi la mijloace
fiscale, de tipul taxei de acces în zona cen-
tralã sau taxei de trafic aglomerat (conges-
tion tax), pentru a reduce din aglomeraþie. 

Oponenþii introducerii taxãrii (fie cã e
vorba de taxã de utilizare, taxã de acces,
taxã de poluare sau taxã de trafic aglome-
rat) susþin însã cã existã ºi alte metode de a
elimina sau mãcar reduce blocajele în tra-
fic. Îmbunãtãþirea, optimizarea ºi extinde-
rea infrastructurii rutiere, eliminarea par-
cajelor gratuite în zonele aglomerate, pla-
nificarea urbanã în funcþie de constrânge-
rile de trafic sau pedepsirea severã a încãl-
cãrii regulilor de circulaþie care genereazã
sunt doar câteva exemple de alternative. 

Practica a dovedit cã fiecare dintre
aceste soluþii amelioreazã traficul de obi-
cei pentru o perioadã de timp, sau oricum
doar pe anumite zone, dupã care problema
se acutizeazã din nou pe mãsurã ce numã-
rul autovehiculelor creºte în mod inevita-
bil. În ultimii ani au apãrut însã douã opor-
tunitãþi care ar permite cel puþin un avans
semnificativ în direcþia ameliorãrii traficu-
lui, dacã nu rezolvarea acestei probleme: 

• s-au maturizat douã tipuri de tehno-
logii: identificare prin radio-frecven-
þã, cunoscutã sub denumirea de RFID
(Radio Frequency IDentification) ºi
modelarea traficului în mediu de tip
GIS (Geografic Information Systems), 

• pãtrunderea spre vârful agendei pub-
lice a problemei poluãrii cu carbon,
fapt ce are ca efect creºterea gradului
de acceptabilitate a unei decizii de in-
troducere a taxãrii emisiilor de car-
bon în interiorul comunitãþilor ur-
bane de tip metropolitan. 

Ce-i de fãcut?
Oricare ar fi soluþiile adoptate de edili,

aceºtia nu mai pot ignora rolul important
al tehnologiei informaþiei ºi comunicaþiei
în acest domeniu. O sumarã trecere în re-
vistã a tehnologiilor folosite în rezolvarea
problemelor de trafic indicã o paletã foarte
largã de aplicaþii curente, de la senzori
stradali pentru mãsurarea în timp real a
problemelor de trafic la sisteme informat-
ice de reprezentare ºi prognozã sau mode-
lare a traficului, pe bazã de modele mate-
matice combinate cu GIS sau  sisteme
informatice suport, folosite însã pentru
fundamentarea deciziilor de planificare
urbanã, de proiectare a infrastructurii ru-
tiere, de amenajarea a semnalizãrii rutiere;

Fiecare din acest tehnologii sunt deja
operaþionale în diverse oraºe ale lumii, în
cadrul administraþiei publice, administra-
torilor de drumuri sau chiar al unor oper-
atori privaþi care furnizeazã servicii legate
de deplasarea în trafic. 

O nouã abordare
Douã din soluþiile practicate, anume

extragerea de date de poziþie a vehiculelor

pentru monitorizarea traficului ºi identifi-
carea prin unde radio a vehiculelor pot fi
aplicate combinat, într-un singur sistem de
senzori, pe baza unei infrastructuri radio
cu acoperire completã la nivelul întregii
zone metropolitane. Sunt necesare însã
câteva completãri sau modificãri la
tehnologiile actuale:

• cititoarele radio vor trebui sã fie mai
puternice decât cele folosite în mod
curent la taxarea vehiculelor, pentru
a putea construi o reþea cu acoperire
completã la nivel metropolitan cu un
numãr rezonabil de echipamente;

• pentru calcularea poziþiei vehiculelor
vor trebui definite datele stocate ºi
comunicate de eticheta radio (sau
transponder) ºi modul de calcul 
al poziþiei ºi vitezei vehiculului,
printr-o metodã similarã cu TDOA
din reþelele GSM, laolaltã cu algorit-
mii de corectare statisticã a erorilor
generate la poziþionarea individualã
a vehiculelor;

• realizarea unor terminale dedicate
acestui sistem care vor avea funcþii
combinate de transponder ºi naviga-
tor personal (Personal Navigation
Device), terminalele respective ur-
mând a fi instalate pe toate autovehi-
culele care intrã în zona de acoperire
a sistemului. 

Odatã realizate aceste completãri, da-
tele culese de aceastã infrastructurã radio
vor fi consumate de trei sisteme informa-
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tice, componente ale unei platforme inte-
grate de management al traficului:

• un sistem informatic de tip geospaþial
utilizat la vizualizarea într-o interfaþã
de tip hartã digitalã a problemelor de
trafic, la modelarea predictivã a trafi-
cului ºi la comanda automatizatã a
semnalizãrii condiþiilor de trafic, a se-
maforizãrii ºi a întreg sistemului de
restricþii în circulaþie; ne referim aici
la sisteme de modelare dinamicã,
având capacitatea de a utiliza date
furnizate de senzori în mod continuu;

• un sistem de impozitare/taxare a uti-
lizãrii infrastructurii rutiere ºi a
emisiilor de noxe pe baza datelor de
trafic individuale pentru fiecare ve-
hicul, cu capabilitatea de a taxa diferit
distanþele parcurse în funcþie de
condiþiile de trafic;

• o platformã de furnizare cãtre ºoferi a
serviciilor pe bazã de locaþie: navi-
gaþie, rezervare de locuri de parcare,
etc.. 

Practic, printr-o astfel de combinaþie
de tehnologii ºi de politici fiscale care se
vor valorifica reciproc se va ajunge la:

• gestiunea traficului cu ajutorul unui
sistem inteligent de modelare dinam-
icã bazat pe informaþii în timp real
sau cvasi-real la nivelul întregului

oraº (nu doar în anumite zone);
• taxarea utilizãrii infrastructurii ru-

tiere ºi impozitarea emisiilor de car-
bon pe baza unor formule care iau în
calcul condiþiile reale de trafic care
influenþeazã aceste emisii;

• furnizarea de servicii de localizare ºi
navigare pentru toate vehiculele im-
plicate în trafic, inclusiv cu informaþii
de timp real privind condiþiile de
trafic;

• finanþarea sistemului de management
de trafic din veniturile generate din
impozitare/taxare ºi din furnizarea
serviciilor de navigare.

Concluzii
Scenariul propus nu implicã inovaþii

tehnologice majore sau cercetare funda-
mentalã, însã trebuie testatã fezabilitatea
instituþionalã a acestuia, având în vedere
câteva probleme importante care pot
afecta succesul unui asemenea sistem:

• actorul principal care trebuie sã-ºi
asume proiectarea, implementarea ºi
întreþinerea unui asemenea sistem
este administraþia publicã iar în mod
tradiþional acest tip de instituþie are
rareori succes în realizarea unui sis-
tem atât de complex;

• prin realizarea unei astfel de plat-

forme, administraþia publicã dintr-un
anumit oraº intrã în concurenþã cu
furnizori comerciali, fie ºi numai pe
segmentul de servicii de navigare ºi
doar în jurisdicþia proprie, situaþie
care ar trebui evitatã în principiu,
lãsând administraþiei rolul de man-
ager al traficului ºi operatorilor pri-
vaþi rolul de furnizori de servicii;

• fezabilitatea financiarã a sistemului,
dar ºi una din motivaþiile unei aseme-
nea investiþii, este legatã de introduc-
erea unei taxe noi, evident nepopu-
lare, lucru foarte greu de asumat de
cãtre orice administraþie publicã din
lume.

Însã nici una din aceste probleme nu
este insurmontabilã în sine ºi estimãm cã
atunci când costul social al blocajelor în
trafic ºi al poluãrii devine nesustenabil
într-o comunitate metropolitanã ºi cauzele
nu pot fi eliminate sau atenuate suficient
prin toate celelalte metode non-tehnolog-
ice ºi non-fiscale, un astfel de pachet de
tehnologie ºi politici publice va fi pus în
aplicare. 

Varianta integralã a articolului va fi
disponibilã în curând la adresa
http://www.ramp.ase.ro/
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