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Roadroid References
İçindekiler

3) İNTERNET SERVİS
Veri bulut hizmetine devredildikten sonra bir
harita üzerinde izlenebilir.

Sayfa

Roadroid sistem

1

Referans projeler

2_6

Biz kimiz?

7

Uluslararası Araştırma İşbirliği

8

Bu bir kullanım kılavuzu değildir. Sistemin
nasıl çalıştırılacağını öğrenmek için gerekli
kılavuzu kullanın .

Veri telefonda saklanır ve 3G veya WiFi
bağlantısı olduğu zaman bir bulut sunucusuna
transfer olur .

Roadroid sistem

2) Yol envanter uygulaması

Roadroid bir akıllı telefon kullanarak yol
koşullarını izlemek için kullanılan bir sistemdir.

Bu uygulama görsel bir yol envanterinin çok
daha hızlı , daha detaylı ve anında
görüntülenmesini yapar.

Sistem şunları kapsamaktadır:

Veri yol durumuna bağlı olarak renkleri atar .
Kötü için Siyah iyi için yeşildir.

1) Bir uygulama akıllı telefonunuzun ivme
ölçer inşa ile yoldan gelen titreşimlerle yol
yüzey düzgünlüğü/ IRI ölçmek
2 ) Başka bir uygulama ile yol boyunca
tekerlek izi , dolaşması , drenaj vb ve temel
IRAP parametrelerini toplama , yol
inventorys yapmak .
3) Bir internet servis aracılığı ile yol durumu
verilerini izlemek ve yol bakım yönetim
sistemlerini aktarmak

1) Yol yüzey düzgünlüğü / IRI
toplama uygulaması
Uygulama yol titreşimlerini ~ saniyede 100 kez
analiz eder.

Siz tercih segmentlerinde verileri ( 100 metre
varsayılan) ayıklamak ve varlık yönetimi
sistemini veya HDM4leri alabilirsiniz.

Size yol süresini kısaltır ve haritalar üzerinde
güçlü görselleştirme verileri ile anında erişim
sağlayabilirsiniz . Operatör seçimi için 5 farklı
eşzamanlı oturum parametreleri ve 100'ün
üzerinde parametrelerin bir tablosu var .

Yol yüzey düzgünlüğü tahmini ve hesaplanan IRI
( Uluslararası Yol yüzey düzgünlüğü Endeksi )
GPS- her saniye kaydedilir
www.roadroid.com

Follow us on: www.twitter.com/roadroid
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Papua Yeni Gine

Average pavement

Avustralya kıtasında bulunan bağımsız bir
devlettir. Yeni Gine adasının doğu kısmını ve
civar adaların bir kısmını kapsar. Yeni Gine
adasının batı kısmı ise Endonezya'ya bağlıdır.

Drainage condition

Onlar da GPS HD video kamera ile ilk anketle
birleştirildi.
Ilk bulguların bazıları şunlar olmuştur
Roadroid ve GPS kamera kurulumu
kolaylaştırmak ve işletmek
Çok iyi bir istikrar ve dayanıklılık
Ekipmanın aşırı yoğunluğu
Kullanıcı dostu verilere doğrudan erişim
imkanı

Link name

Province

Laloki Bridge –
Port Moresby

National Capital 7.5
District (1)

Paved

Togoba jct – Mt.
Hagen

Western
Highlands (2)

10*

Paved

Alotau – East
Cape

Milne Bay (3)

56

Unpaved

121*

Mixed

Alotau – Gadaisu
village

Length, km

Road type

Port Moresby –
Kerema

Central, Gulf (4) 297*

200 km Paved
100 km Unpaved

Madang- Awar
Bridge

Madang (5)

230

Unpaved

Beon – CIS road

6

Mixed

Nubia – Base
Camp

20**

Earth road

Bir değerlendirmenin ilk parçası olarak , bir
Bump - Integrator ile toplanan verilere göre
sonuçları farklı alanlardaki yollar farklı tip
anketler ile yürütülmüş ve değerlendirilmiştir .
www.roadroid.com

IRI yol yüzey düzgünlüğü ile ilgili iyi bir
gösterge vermek ( IQL3 )
Farklı araçlara iyi ve doğru bir şekilde
ulaşılması için Ciri senstivity sabiti kullanılarak
ayar kurulumunu mümkün kılar .

Road inventory PNG 2014-11-26
4
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3

Roadroid yol yüzey düzgünlüğü birimidışında,
onlarda da büyük sonuçlarla Yol envanter
uygulaması adaptasyonu vardır
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Yol alanlara ayrılır. Bunlardan biri düşünülmüş
avantaj , taşınabilirlik , ve bunlar arasında uçak
yolculuğunu kapsar.

İlk turda onlar çok iyi 5 seviyesinde Drenaj ve
ortalama Kaldırım durumu konusunda toplanan
veriler için - Yoksul ve 100 metre
segmentlerinde HDM4 için- her şey iyi gitti . Yol
envanter uygulaması , zamandan tasarruf artan
kalite ve toplanan verilerin anlık
görselleştirmesinde sonuç verdi.

Pavement

Drainage condition

References:

Mr. Petri Jusi FinnOC Managin Director Email:
petri.jusi@finnoc.fi / Phone: +358 40 516 7332

Follow us on: www.twitter.com/roadroid
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Yeni Zeeland – Fulton Hogan
Fulton Hogan Neil Bennet gerçek bir
çabukuluğu benimseyen bir program üzerinde
çalıştıklarını ve bir deneme süresinden sonra
New Zeeland üzerinde 10 sistemleri yaydıklarını
söylediler .

Page 3
Neils ve Fulton Hogans’ın temel hedefi asfaltsız
yollar , ve aynı zamanda bir vadinin dibinden
dışarı uzanan dik yamaclar üzerindeki
pürüzleri vurgulamak için çizilen yüksekliğin
gerçekleşmesini izlemek için.

Roadroid yakın gelecekte Neil’i karşılamak için
sabırsızlanıyor . inanılmaz bir biçimde kolayca
bu düz gezegen üzerinde bir iş kurmamız
mümkün .

Tipik oluklarda önden çekişli araçlarda tekerlek
dönüşü nedeniyle meydana gelen:
6
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LimeRock harmanı (siyah bölümün sol tarafına )
ile yollarda ortaya çıkan davranış ayrıca
değerlendirildi
4

Sonuç olarak NZTA Yüksek Hızlı Veri (HSD) ile
iyi bir uyumu olduğunu göstermektedir . Biz yol
kullanıcılarının önemli bir kesimi açısından
zirve yol yüzey düzgünlüğü tedavilerinin
yararlarını değerlendirmek ve bu yoldan ağır
vasıta operatörlerinin özellikle kaba ' hisseder '
kamyonların geçişlerini değerlendirdik.
8
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Eğer Neil , ya da onungibi doğru kişileri
bulursanız o zaman işiniz kolay - Seni
bulduğunda
Bu sistem çabuk benimseyenler bulmak ister ve
erken vangelist yenilikçiler için önemlidir. Onun
tüm yol kullanıcıları için temelde çok önemlidir
“-the people who are crazy enough to

think they can change the world are the
ones who do. – Steve Jobs”

Yeni Zeeland rutin gradingThe yollarda sonra
Treated with limerock blend to left side of black line
bölüm
bölüm ankete
alıyorum
onlar
da
- improvement
on untreated
was afterve
routine
grading
kolayca mevcut durumu yakalamak için GPS
kamera işlevini kullanarak yapıyor.

3

Reference:
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The evaluation aslo contained a comparison
with ARRB:s roughometer 3:
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cIRI - 1.75

RM3 - 1

RM3 - 2

RM3 - 3
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Mr. Neil Bennett, Road Asset Manager
Email: neil.bennett@fultonhogan.com
Phone: +64 27 482 1268

www.roadroid.com

Follow us on: www.twitter.com/roadroid
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İsveç Ulaştırma Yönetimi /
Motor ManIn

İkinci adım, yüklenicinin devriyeleri ve ülke
çapında gazete servisi olabilir. Bakım sorunları
dışında, veri navigasyon ve diğer kanallara
Datex2 üzerinden yol kullanıcıları transfer
edilebilir.

2014 yılında Roadroid İsveç Ulaştırma İdaresi
adına Araştırma ve Yenilik projesi
( TRAFIKVERKET )

Nasıl sonuç çıkabilir?

Cevaplanması gereken sorular
1) verilerin güvenilirliği ?
2) Nasıl veri toplanabilir ?
3) Verilerden ne karar verilebilir?
Proje Motormännen (M ) , bazı 110,000 üyesi ile
bir İsveçli Motorist kulübü işbirliği içinde
yürütüldü
Motormännen İsveç 17 ilçede düzenlenen
Roadroid kullanılan yollarda 12 yepyeni Volvo
V40 D2 arabalarüzerinde ve yolun 92.000 km
kısmında anket yapıldı .

Sonuçlar kısmen yol ağını kapsayan IQL - 1
araştırma araçları ile ulusal karayolu
anketlerinden elde edilen verilerle karşılaştırıldı
güvenilirlik / doğruluk öğrenmek icin.

www.roadroid.com

iki rapor yayınlandı : a ) Yukarıdaki üç soruya
cevap vererek proje için ve sürücü için b)
İsveçli yolların durumunu ifade etmek için .
Aşağıda proje raporundandan özet vardır (eğer
2015 yılında web sitemizden / Slideshare
üzerinde bulabilirsiniz ):

Ne kadar doğruluk ?

Ne tür kararlar ve eylemler alınacağı bir veri
kalitesinin ne sıklıkta toplanmasıyla bağlıdır .
Ama aynı zamanda kış yollarında ve çakıl yollar
için - en doğrudan kazanç ikincisinde , kaldırım
planlaması için değil sadece trafik bilgileri ve
kaldırım bakım hem de gerçek faydalar vardır.
Toplanan veriler de Motormännen sitesinde
yayınlandı:

Hız ve yol türüne bağlı olarak , IQL1 ile
karşılaştırıldığında Roadroid verisi için
korelasyon katsayısı ( R2) 0.56-0.88 arasında
değişmektedir. 80 km / s üzerindeki hızlarda
100 metre bölümler için bu 0.72-0.77 bir
korelasyon ulaşmak mümkündür .

https://www.motormannen.se/klubbar/inspekt
erade-vagar/

Çalışma belirli koşullar altında 20 metreden
aşağı bölümleri ölçmek mümkün olduğunu
gösterdi. IQL1 anketler iyi yollarda düşük
değerler kötü yollarda yüksek değerler , daha
dinamik aralıklara sahip olma eğilimindedir .

Kent Olsson, Research/Innov.Portfolio manager

Sürücüler subjektif yollarla doğruluğunu
niteliksel olarak kabul etti korelasyon , 10
puanlık bir ölçekte , 9 üzerine ulaştı

Datalar nasıl toplanır?

References:

Email: kent.olsson@trafikverket.se
Phone: +46-771-921 921

Erik Kjellin, Traffic safety responsible
Email: erik.kjellin@motormannen.se
Phone: +46-8-690 38 00

Bir ilk adım yol sahibinin temsilcileri ve özerk
lojistik hizmetleri kombine seçimi olmalıdır . İlk
adımın amacı teknolojisi için güven olmalı ve
açıkça ihtiyaçlarını karşılamak için entegrasyon
/ geliştirme teknik gereklilikleri tanımlamak
için.
Follow us on: www.twitter.com/roadroid
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Myanmar Sweroad/MOC/ADB

MOK yollar esnek üstyapı DBST 2 şeritli beton
yollar , farklı genişlikleri ile döşeli yollar olarak
değişir. Ağdaki bazı çakıl yollar da vardır.

İnşaat Myanmar Bakanlığı ( MOC) onların tüm
yol ağı hakkında pürüzlülüğü verilerini
toplamak için 5 Roadroid ünitelerini kullanın .

Yol yüzey düzgünlüğü değerleri dışında,
toplanan mekansal veri yol veri tabanı
oluşturmak için kullanılır.

Roadroid eğitimi ~ için 1 günlük giriş olarak 25
operatörleri ve yöneticileri ve 15 operatörler
için 3 günlük uygulamalı eğitim gerçekleştirildi.

Kırpma ve ( IRI hesaplanan) Ciri için
ayarlanabilir sabit durumu öğrenmek için bir
test 2 farklı otomobil ve 4 adetaraçla ile
yapılmıştır. İki ünite Ciri’nin sabit değişimini
görmek için arabanın sağ / sol tarafına monte
edilmiştir .

Eğitim ADB ( Asya Kalkınma Bankası )
tarafından finanse edilen , SweRoad ve yerel
danışman Myanmar uluslararası danışman
( MMIC ) ile işbirliği içinde yapıldı.

Contact references:

jonas.hermanson@trafikverket.se

http://mmicltd.com/
Cherry Lin: cherrylinsky@gmail.com
Eğitimde yol yüzey düzgünlüğü veri toplama
üzerinde duruldu , ama aynı zamanda GPS ,
video , veri toplama ve akıllı telefonlar için
bir yol envanter uygulaması için kısa
tanıtımları vardı.
www.roadroid.com

Eğitim sırasında (beton otoyola DBST ve çakıl
yol kadar ) yol tipine göre uygun hız konusunda
anlaştılar .

Follow us on: www.twitter.com/roadroid
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Afghanistan UNOPS/PWD
Afganistan'da , Kuzey bölgesinde , UNOPS SIDA
tarafından finanse edilen bir yol projesinde
çalışır. Projenin odak noktası Belh , Sari Pul ,
Samangan ve Cevizcan dört ilde çakıl yollar
olduğunu gösterir. Yerel ortak Bayındırlık
Bakanlığı ( PWD ) 'dir.

Bu zararların bu tür kayıt fonksiyonel
gereksinimleri vardır , ve tartışmalar olası
çözümleri düşünerek ilerledi.
UNOPS eğitimi bir proje ekibinin ( - Proje No.
00084840 SIDA / RAIP III / NTH / RMMler )
koordinasyonile gerçekleştirildi.
Eğitimde yol yüzey düzgünlüğü veri toplama
üzerinde duruldu ama aynı zamanda GPS -video
dahil veri toplama ve akıllı telefonlar için bizim
yol envanter uygulamasına bir giriş oldu.

Roadroid test edilmiş ve değerlendirilmiştir
2013 döneminde ve daha sonra 2013 yılı
sonlarında temin edilmiştir .
Roadroid test edildi ve Haziran 2014 yılında
düzenlenen veriler değerlendirdi DAN yerinde
eğitim 15 karayolu mühendisleri için 6 günlük
eğitim ardından 3 günlük planlama dahil.

Yol Hava Bilgi Sistemleri , Trafik Sayma ve
Trafik Yönetimi : Eğitime , aynı zamanda
gelecekteki ihtiyaçların atölye çalışması dahil
edildi.
kaba çakıl yollarda büyük bir meydan okuma
oldu .
--Aşırı yüzey sertliği doğal malzeme
kullanımına neden olmaktadır , yuvarlak taşlar
kum ile karıştırılır . Kum yavaş yavaş ya da
aşındırarak darbeler ve büyük yuvarlak taşlar
bırakır
--Çukurlar " bazen geçmek için hızlı sürmek
gerek , küvet büyüklüğündeydi. Onları IRI
açısına göre sınıflandırmak mümkün değildi.

www.roadroid.com

References:

Mr. Shekhar Kumar SHRESTHA
Road Construction and Maintenance Specialist AFOH
| RAIP | Mazar e Sharif, Afghanistan
Email: shekharK@unops.org / Mobile: +93 792277709

Mr. Bengt Ekman (bengt.ekman@sida.se

Follow us on: www.twitter.com/roadroid
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Upplands Vasby İsveç Sehir

30

Roadroid istemcileri gibi birçok İsveçli şehirler
var ve aktif kullanıcılarla tek erken benimseyen
Upplands Väsby , Stockholm kuzey şehridir.

eIRI

25

cIRI
20
15

10
5

Upplands Vasby City İsveç en gelişmiş BT - şehir
olarak verilmiştir bir tesadüf olarak onlar bizim
yeni teknolojimizi mükemmel bir şekilde en
erken benimseyen şehir olmuştur.

www.roadroid.com
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Roadroid ile bulunduğu şehrin personeli ile
kendileri tarafından anketler yapabilirsiniz.
Tüm sokak ağı için - ve aynı zamanda bisiklet
yolları için !

Roadroid sokak kaydından otomatik yol durumu
raporları üretir ve Upplands Väsby detaylı
nesne düzeyinde de kendi firmaları ile
diyaloglar verileri kullanır

Speed (km/h)
50

400

Şehirde büyüyen ve onlar izlemek istediğim
devam eden birçok sanayi projeleri vardır.

60

100

Onlar şimdi kendi personeli tarafından anket
yapıp yönetmek gibi , Upplands Väsby fiili
kaldırım çalışmaları için daha fazla para
danışmanları tarafından yapılan pahalı anketler
için maliyetini düşürebilir !

400

100

0

References:

Ve hatta farklı mevsimler arasında onların
etkilerini yıldan yıla kaldırım durumunun
değişimini izlemek mümkün.

Kristofer Kvarnström
Responsible for Streets maintenance
kristofer.kvarnstrom@upplandsvasby.se
Jörgen Wihlner
Manager Civil Works department
jorgen.wihlner@upplandsvasby.se
Phone: +46-8-590 970 00

Follow us on: www.twitter.com/roadroid
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Lund City İsveç Bisiklet yolları
Lund şehri belki de en ünlü Üniversitesi için
kabul edilir.

References:

Bir ünlü üniversite , öğrencilerine bir sürü iş
demektir . Ve bir çok öğrenci bir çok bisiketli
kişiyi ifade eder.
Yani Lund yüksek utlilization ile bir bisiklet
şehri ve bisiklet yolları istiyor.
- Ve daha fazla Gavle , Uppsala , Pitea ,
Skelleftea ve Upplands Vasby gibi şehirler bu
iyi bir fikir diyerek onu takip ediyor!

Belediye Roadroid kullanarak bir anket yaptı ve
sürekli iyi durumda olan bisiklet yolları kurmak
için girişimde bulundu.

www.roadroid.com

Anders Söderberg (anders.soderberg@lund.se)
Magnus Jönsson (magnus.jonsson2@lund.se)
Phone: +46-46-35 50 00

David Eldrot (david.eldrot@gavle.se)
Phone: +46-26-17 84 40

Follow us on: www.twitter.com/roadroid

Roadroid Reference projects, made by 2014

Roadroid - hikayesi. Sonuç
Bizim ilk taslağımız 2001 yılında yapılmış ve
prototip akıllı telefonlar henüz icat edilmemişti
O zaman 2002 yılında ilk ışığı gördüm , bu
yüzden harici ivme , bir sinyal yükseltici ve bir
GPS ünitesi ile bir PC kullanılmıştır.

Page 9
Akıllı telefonlar içinde ivmeölçerler vardı , bizim
bunları kullanmak için nasıl fikirlerimiz vardı ! Biz
birçok sorularınız olduğunu biliyorduk, ama çözmek
için orada yeni şeyler olduğunu biliyorduk

Yani 2011 sonbaharında , Tommy ilk site alanı
üzerinde çalışmaya başladı. Şu anda, biz web
sitesi için Qtex adlı uygulamayı Android olarak
Yol Kalitesi için ( ARQ) kullanıyoruz .

Biz arabanın içinde titreşimleri kullanabilirmiyiz?
- farklı araç modelleri işlemek için nasıl
kullanabiliriz ?
- 100Hz örnekleme frekansı yeterli midir.
- Ivme yeterince hassas miydi?
- Nasıl farklı akıllı telefon modelleri hareket olur ?

2013 yılında İsveç'te lisanslı müşterileri en iyi
mobil eYönetişim uygulaması için BM Dünya
Zirvesi Ödülü'ne layık görüldü.

PC tabanlı sistem 2002-2006 geliştirildi. PC
kabloları ve ivmeölçer safisfactory değil iken,
bizim takımda titreşimlerin bir yol durumunu
nasıl ifade ettiği hakkında çok şey öğrendim .

Ve şimdi 2014 yılında , Roadroid büyük bir
şekilde başarı yakalamak için çalışmaya başlıyor.
Biz hala küçük ölçekli ama iyi sonuçlar ve mutlu
müşteriler ile , uluslararası iş yapıyoruz. Biz
Birleşmiş Milletler gibi müşterilere sahıbiz ve
biz orada büyük bir değer yaratmakta olduğunu
farkedip ekstra gurur duyuyoruz

Ekibimiz diğer projelerin içinde paramparça
oldu , ama 2010 yılında modern akıllı telefonlar
artık bir ivmeye dahil olduğunda fark yarattı !
Yani takım tekrar toplandı

Düşük hacimli yollarda, Roadroid erişilebilir ,
kolay kullanım , düşük maliyetli , objektif ve
son derece portatif bir çözümdür

Lars : Yol mühendisi , süreç ve proje yöneticisi.
-Hans : Bilgisayar mühendisi ve gerçek zamanlı
programlama uzmanı - Şimdi akıllı telefonlar
üzerinde çaşııyor vebir üniversitede öğretim
görevlisi.
Tommy : Bilgisayar mühendisi ve şimdi yol
veritabanı uzmanı ve danışman - İsveç Trafik
Yönetimi Sistemlerinin çekirdeği .
Ve biz başka 5+ ITS ve mobil konum tabanlı
sistemler ile profesyonel bir yıldayız.
www.roadroid.com

2012 yılında , erken benimseyen şehirler biz
europeean Uydu Navigasyon Yarışması'nda bölge
birincisi olduk , sistem kullanılmaya başlandı ,
ve biz uluslararası pilot uygulamalara başladık .

Yaz 2011 sırasında Hans ve Lars yeni teknoloji
ile eski deneyimi birleştirerek geniş saha
testleri yaptı. Şimdi ilk veri uygulaması ile, biz
onu rafine etmek ve web üzerinden bunu
yapmak için gerekli kurumumuzdayız.

Yüksek standartta yollarda anketler otomatik
hale getirmek için Roadroid yeteneği erken
uyarı için olasılıkları verir ve zamanla pürüz
değişiklikleri izler . Bu varlık yönetimi ve
performansa dayalı bakım yeni bakış açısı açar.
Biz dünyaca ünlü uzmanlar ve üniversiteler ile
işbirliği yapar ve geniş bir ölçekte pilotlara
başlarız.
Follow us on: www.twitter.com/roadroid

Roadroid Reference projects, made by 2014

Üniversitelerin küresel sponsoru
Roadroid şirket akademi ile işbirliği faydalarına
inanıyor
Bizim orijinal prototipte 2002 Teknoloji İsveç
Kraliyet Enstitüsü iki öğrenci tarafından yapılan
bir Yüksek Lisans Tezi aracılığıyla ilk ışığı
gördüm.
Hepimiz sisteme ücretsiz erişim ile dünyanın
her yerinden üniversiteler sponsor olarak ve her
zaman biz konuk öğretim görevlisi olarak
katılacağız
Buna karşılık , onların araştırma sonucunu takip
etmek istiyorum .
Roadroid araştırma ve yol mühendislerinin
eğitimi hem de kullanılır.
Şubat 2013 yılında Auckland, Yeni Zelanda ve
Pretoria Üniversiteler, Güney Afrika bizimle
temasa geçti. Ve birkaç hafta içinde her ikisi de
mesafeye göre bizim desteğimiz ile araştırma
projeleri başlattı .
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Onların yapıcı çalışmaları daha da algoritmik
olarak ayarlı gelişimini devam etmiştir .
Bugün biz de İsveç, Türkiye , Afganistan , Laos ,
Peru , Endonezya ve ABD gibi ülkelerde
üniversitelerle işbirliğini geliştirmekteyiz.

National University of Laos, Vientiane

Pontifical Catholic University of Peru, Lima

Antalya University, Turkey
References:

Balkh University, Mazar-E-Sharif, Afghnistan
Bazen sonuç almak için uzun bir süreç
gerekebilir , bu işbirlikçilere bizim start-up
şirketi state-of- the-art bilgi ve yetkinlik erişim
sunar
Yıl boyunca, her iki üniversite bizim gelişimi
için değerli Reserach raporlar hazırlamıştır.
Biz biliyorduk ki performans için kendileri
tarafından teşvik var - ama aynı zamanda
keşfedilen sınırlamalar ile meydan okumalar.
www.roadroid.com

Prof Wynand JvdM Steyn, Department of Civil
Engineering Cell: +27 82 219 9704, E-mail:
wynand.steyn@up.ac.za

Ve birkaç kurumla coopereting tarafından
iletişim halindedir. Sürdürülebilir kalkınmayı
oluşturmak için acele etmek iyi olacaktır !
Dr. Theuns.F.P Henning, Department of Civil
and Environmental Eng. Cell: +64 275 788662,
E-mail: t.henning@auckland.ac.nz
Follow us on: www.twitter.com/roadroid

