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1   ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

• Зона зупинки – це  ділянка  на  поверхні  земного  геоїда  у  формі  кола,  де
автоматичний інформатор зупинок формує сповіщення про зупинки;

• Внутрішня зона зупинки – це  та  зона  зупинки,  при  потраплянні  в  котру
відбувається  сповіщення  про  поточну  зупинку.  Саме  це  значення
використовується для визначення зони кожної зупинки;

• Зовнішня зона зупинки – це  та  зона  зупинки,  залишивши  котру
автоматичний  інформатор  зупинок  приймає  рішення,  що  зону  зупинки
залишено. Також у цей момент може відбутися сповіщення про наступну
зупинку;

• Гістерезис зупинки – це  різниця  (в  метрах)  між  радіусом  зовнішньої  та
внутрішньої  зони  зупинки.  Значення  гістерезису  є  константою,  яку
закладено до автоматичного інформатора зупинок.

2   ПРОЕКТИ МАРШРУТІВ

2.1 Основні дії з проектами.

Для основних дій з проектами використовуються кнопки, позначені зеленим
прямокутником  на  малюнку 2.1.  Після  запуску  програми  редактора  маршрутів
автоматично  створюється  новий  проект.  Також  новий  проект  можна  створити,
натиснувши кнопку “Новий проект” (див. мал. 2.1).

Малюнок 2.1 – Головне вікно

За  потреби  використання  раніше  створеного  проекту,  використовується
кнопка  “Відкрити   проект”.  Для  збереження  поточного  проекту
використовуються кнопки “Зберегти проект” та “Збер. проект як”. Для експорту
проекту  для  використання  в  автоматичному  інформатору  зупинок,
використовуються кнопки “Експ. до каталогу” та “Експ. до SD-картки”.
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2.2 Основні дії з маршрутами.

Проект  може  мати  декілька  маршрутів.  Для  основних  дій  з  маршрутами
використовуються кнопки, позначені червоним прямокутником на малюнку 2.1.

Для  створення  нового  маршруту  використовується  кнопка  “Додати
маршрут”, після натиснення якої треба ввести назву:

Малюнок 2.2 – Назва маршруту

Кожен  маршрут  має  унікальну  назву.  Для  редагування  назви
використовується кнопка “Редагувати” (див. мал. 2.1).

2.3 Параметри зупинок.

Маршрут  складається  з  зупинок.  Кожна  зупинка  має  наступні  основні
параметри:

• назва зупинки;
• широта та довгота (координати);
• зона  зупинки.  Мається  на  увазі  саме  внутрішня   зона (див.  терміни  та

визначення).
Також  зупинка  має  наступні  додаткові  параметри,  які  не  мають  прямого

відношення до маршруту:
• тривалість стоянки, після закінчення котрої може відбутися попередження

про закриття дверей;
• музичні повідомлення про поточну та наступну зупинку;
• *текстові повідомлення про поточну та наступну зупинку;
• тип об'єкту. Може набувати наступних значень:

• зупинка;
• об'єкт поблизу – цей тип позначає об'єкт, який знаходиться на маршруті

(або неподалік від нього), але біля нього транспорт не зупиняється. Цей
тип об'єкту найчастіше використовується з метою реклами та оголошень.

• метод  попередження  про  закриття  дверей.  Може  набувати  наступних
значень:
• не попереджувати – зупинка без попередження про закриття дверей;
• попереджувати  до   закриття – зупинка  з  попередженням  про  закриття

дверей, яке відбувається виключно після закінчення тривалості (timeout)
зупинки;
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• завжди   попереджувати – зупинка  з  обов'язковим  попередженням  про
закриття  дверей,  яке  відбувається  або  після  закінчення  тривалості
(timeout) зупинки, або після факту закриття дверей;

Примітка: *опція для автоматичних інформаторів зупинок.

2.4 Основи побудови маршруту.

Перед побудовою маршруту слід враховувати наступне:
• форму маршруту;
• напрямки руху;
• дистанцію між суміжними зупинками;
• дистанцію між несуміжними зупинками;
• ймовірність перетинання зупинок, які не належать до певного напрямку.

По-перше,  слід  уявляти,  де  само  треба  сповіщати  про  зупинку  відносно
реального розташування зупинки:

                                

Малюнок 2.3 – Планування зупинки

Саме  внутрішня  зона  зупинки  вказує,  де  саме  повинно  відбутися
попередження  про  зупинку,  але  реальне  місце  зупинки  повинне  бути  в  межах
зовнішнього радіусу.

Далі треба враховувати взаємне розташування зупинок. Суміжні зупинки не
повинні перетинати зовнішніми радіусами внутрішні:
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Малюнок 2.4 – Взаємне розташування суміжних зупинок

Несуміжні  зупинки  не  повинні  взаємно  перетинатися  внутрішніми
радіусами, а також мати захисний інтервал:

    

Малюнок 2.5 – Взаємне розташування несуміжних зупинок

Особливої  уваги  потребує  ймовірність  перетинання  зупинок,  які  не
належать до певного напрямку. Нижче наведено приклад, де транспорт перетинає
зону  зупинки,  яка  належить  до  зворотнього  напрямку  (див.  мал. 2.6).  Щоб
уникнути небажаного сповіщення при вході в зону зупинки зворотнього напрямку,
можна використовувати декілька методів.

Перший метод  найпростіший:  використовувати  для  обох  зупинок  спільні
координати  та  радіус  зупинки  (див.  мал. 2.7).  Це  можливо,  якщо  зупинки
знаходяться на невеликій відстані одна від одної.
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Малюнок 2.6 – Перетинання зупинок протилежного напрямку

                        

Малюнок 2.7 – Створення сумісної зони для обох зупинок

Є також інші варіанти: взаємне “екранування” зупинок (малюнок 2.8), або
використання допоміжних “екрануючих” зупинок, які не будуть мати будь-яких
сповіщень (малюнок 2.9).

Загальний  принцип  екранування  наступний:  перед  тією  зупинкою
(враховуючи  напрямок  руху),  з  якою  може  відбутися  небажане  перетинання,
встановлюється  “екрануюча”  зупинка,  яка  екранує  своїм  зовнішнім  радіусом.
Тобто транспорт спочатку перетинає внутрішній радіус “екрануючої” зупинки, а
після,  доки  транспорт  не  полишить  зовнішній  радіус  “екрануючої”  зупинки,
перетинання інших зупинок не будуть враховуватися.
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Малюнок 2.8 – Взаємне “екранування” зупинок

                                  

Малюнок 2.9 – Використання допоміжних “екрануючих” зупинок

2.5 Дії з зупинками.

Для створення, видалення та вибору координат зупинки слід скористатися
або кнопками над таблицею зупинок (див. мал. 2.10, зелений прямокутник), або
контекстним  меню  (див.  мал. 2.10,  червоний  прямокутник),  в  якому  додатково
можливо скопіювати та вставити зупинку.  Всі  параметри зупинки вносяться та
редагуються у таблиці зупинок.
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Малюнок 2.10 – Таблиця зупинок поточного маршруту

Щоб вибрати музичний трек повідомлення (виключно формат  “.wav”) про
поточну або наступну зупинку, треба здійснити подвійне клацання у відповідній
клітинці таблиці. Тим самим чином створюються текстові повідомлення.

2.6 Перевірка маршруту та інші дії з проектами.

Після  складання  маршруту,  можливо  його  переглянути  та  перевірити  на
помилки:

Малюнок 2.11 – Додаткові дії з поточним маршрутом та проектом

Також можна вибрати  музичний трек  попередження про  закриття  дверей
(спільний для всіх маршрутів проекту).

При  перегляді  поточного  маршруту  додатково  треба  контролювати
послідовність зупинок:

Малюнок 2.12 – Контроль послідовності зупинок
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3   ОБРОБКА ВІДХИЛЕНЬ ВІД МАРШРУТУ

Не завжди міський транспорт слідує за маршрутом, тому нижче приведені
де-які приклади відхилень від маршруту.

3.1 Пропуск зупинок.

        

Малюнок 3.1 – Пропуск зупинок без зміни напрямку

Якщо після пропуску зупинок не буде напрямок руху не буде змінено, то
автоматичний інформатор коректно опрацює це відхилення.

3.2 Зміна напрямку на протилежний.

На  жаль  не  існує  надійного  алгоритму  відстеження  зміни  напрямку  на
протилежний.  В  цьому  випадку  повідомлення про  першу зупинку  після  зміни
напрямку не відбудеться (див. мал. 3.2), а для наступних зупинок автоматичний
інформатор вже відкоригує напрямок.

3.3 Повторний вхід до тієї ж самої зони зупинки.

Якщо  відбудеться  повторний  вхід  то  тієї  ж  самої  зупинки  без  зміни
напрямку руху,  то відбудеться повторне повідомлення про цю саму зупинку.  В
іншому випадку (зміна напрямку руху), повідомлення про наступну зупинку після
цієї  зупинки  не  відбудеться  (далі  автоматичний  інформатор  вже  відкоригує
напрямок).
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Малюнок 3.2 – Зміна напрямку маршруту

Існують  і  інші  відхилення  від  маршруту,  але  в  гіршому  випадку
автоматичний інформатор не повідомить про першу зупинку після відновлення
маршруту.
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