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Pregled vsebine

 Nekaj malega o nas.
 Kako je bilo?
 Kako je danes?
 Kdo lahko uporabi in kako?
 Kaj sledi?



O nas.
 Elektronika Brozovič -1978.
 CESTEL - 1992.
 TTV - 1997.
 1997: prvi prototip uporabljen v Luleå Sweden.
 Prve WIM meritve Slo - 2000.
 2004 Nadzor IP.
 Danes – 120 SIWIM meritev letno.
 12000 TTV.
 1200 IP.
 >5000 SIWIM meritev.
 46 zaposlenih.



Kako je bilo?

 Drugače.

 Podatki o številu in klasifikaciji vozil so se zbirali ročno.
 Meritve osnih pritiskov TTV so bile okorne.
 Učinkovitost policije je bila precej slabša.
 Medosne razdalje TTV so se merile na roke.
 Baze podatkov o TTV so bile zato okrnjene. 
 V projektiranju so bili uporabljeni podatki ročnega ali 

avtomatskega štetja, ne pa dejanskih obremenitev.
 …



Kako je danes?

 Digitalizirano.

 Podatki o številu in klasifikaciji vozil so se zbirajo 
avtomatsko..

 Meritve osnih pritiskov TTV se izvajajo z moderno 
opremo in so podprte z avtomatiziranimi sistemi.

 Učinkovitost policije je zato odlična..
 Medosne razdalje TTV danes merijo avtomatsko.
 Baze podatkov o TTV so med boljšimi v Evropi. 
 V projektiranju se lahko uporabijo dejanske obremenitve 

osnih pritiskov za odseke, kjer je to izvedeno.
 Baze podatkov o izrednih prevozih so povezane v 

nadzorni center.
 Podatki sistemov za tehtanje vozil med vožnjo so 

uporabljeni v nadzornem centru.
 …



Zapisnik

• Uporaba aplikacije,
• brezžična povezava s 

tehtnicami,
• brezžični prenos podatkov,
• enostavna uporaba,
• vzpostavitev baze podatkov.



Zapisnik

danes



Prikrite meritve

hitrosti in 

hrupa



Tehtanje vozil med vožnjo



Kako je danes?

 Digitalizirano.

 Podatki o številu in klasifikaciji vozil so se zbirajo 
avtomatsko..

 Meritve osnih pritiskov TTV se izvajajo z moderno 
opremo in so podprte z avtomatiziranimi sistemi.

 Učinkovitost policije je zato odlična..
 Medosne razdalje TTV danes merijo avtomatsko.
 Baze podatkov o TTV so med boljšimi v Evropi. 
 V projektiranju se lahko uporabijo dejanske obremenitve 

osnih pritiskov za odseke, kjer je to izvedeno.
 Baze podatkov o izrednih prevozih so povezane v 

nadzorni center.
 Podatki sistemov za tehtanje vozil med vožnjo so 

uporabljeni v nadzornem centru.
 …





Mostni 

sistem 

SiWIM®

Konstrukcijo mostu uporablja kot tehtnico.

Klasificira vozila.

Izmeri hitrost vozil in medosne razdalje.

Izmeri osne obremenitve in skupno maso.

Deluje v prostem prometnem toku.

Rezultati v realnem času.

Ne vpliva na cestno konstrukcijo.

Neviden voznikom.





SiWIM-S 
(supervision)

Program za nadzor (SiWIM-S) omogoča spletno preverjanje.

• nadzor in analiza, tudi brez povezave, 

• avtomatsko alarmiranje,

• varnostno kopiranje zbranih podatkov vseh merjenih 
mest.



Mobilno in brez
posegov v cestišče



Tehtanje vozil med 
vožnjo

• SiWIM podatki so uporabni 

za:

• Planiranje in rekonstrukcije

• Planiranje nadzora

• Mostne aplikacije



Pomen

pravilnega

projektiranja



SiWIM® za 
nadzor in 
predselekcijo



Pametne ceste

Pilotni projekt stalnega spremljanja stanja in obremenitev mostu v 
Grobelnem.

Projekt Ravbarkomanda-stalno spremljanje objekta.

Ideja danes-z mislijo na jutri!



Projekt 

Grobelno –

po fazah 

• Piloti.



Projekt

Grobelno –

po fazah

• Prekladna
konstrukcija.



Jutri

• Možnost uporabe SIWIM sistema za dimenzioniranje na podlagi 
dinamičnih obremenitev.

• Možnost uporabe SiWIM sistema za direktno kaznovanje.

• Možnost uporabe umetne inteligence.



Hvala za vašo pozornost!
SiWIM you soon!



Vprašanja?


