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CONECTIVIDADE DO SISTEMA
DE TRÁFEGO INTELIGENTE
RESUMO
De acordo com as projeções das Nações Unidas, a população mundial chegará a 9,8 bilhões em 2050. Além
disso, a urbanização em massa em andamento deve resultar em 50% da população mundial vivendo nas cidades.
Além de numerosos desafios urbanos, sociais e econômicos, esses dois fatores contribuirão para o aumento de
problemas relacionados ao congestionamento. Pesquisas recentes sugerem que o americano médio gasta cerca
de 19 dias por ano preso no trânsito. Poucos consideram que, sem sistemas de tráfego inteligentes avançados e
controlados centralmente, esse número seria muito maior.

DESAFIO
Os viajantes raramente percebem que todos os componentes que controlam e direcionam o tráfego não são apenas
interconectados, mas também gerenciados centralmente por grandes equipes de engenheiros, suportadas por
soluções avançadas de software. Juntos, esses sistemas monitoram a carga de tráfego, alteram os intervalos dos
semáforos ou abrem faixas adicionais, informando sobre congestionamentos ou acidentes futuros. Tudo isso não
seria possível se componentes individuais do sistema de tráfego não estivessem conectados ao centro de controle
de gerenciamento central via Internet. Normalmente, equipamentos, como semáforos, telas de sinalização LED,
câmeras de altura e câmeras de CFTV são conectadas para controlar os gabinetes. Esses gabinetes possuem
equipamentos avançados de roteamento conectados a fontes primárias da Internet, como fibra ou DSL. No
entanto, a Internet a cabo não pode fornecer 100% de tempo de atividade e, assim que a conexão for interrompida,
uma grande quantidade de equipamento de transporte inteligente ficará offline. Sem o aparente problema de
perder o controle sobre uma parte significativa da infraestrutura de tráfego, há um problema adicional nos custos
de manutenção da rede. Sem nenhuma solução de backup de conectividade, os operadores de tráfego não têm
escolha sobre o tempo de manutenção da rede. Eles devem iniciar reparos imediatos para restaurar o serviço e
sem a capacidade de agendar e planejar tais atividades, os custos de manutenção podem disparar.
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SOLUÇÃO
Globalmente, os sistemas de tráfego inteligente estão em diferentes estágios de desenvolvimento, mas integradores
e governos em todo o mundo reconheceram que uma única fonte de conectividade com a Internet é inviável devido
aos altos custos de manutenção e disponibilidade imperfeita. O roteador celular RUTX09 com funcionalidade LTE
Cat 6 e Dual SIM é perfeito para fornecer conectividade celular de backup para infraestrutura de tráfego inteligente,
pois é seguro, confiável e fácil de usar. Além disso, a tecnologia LTE Cat 6 possui a funcionalidade de agregação
de operadora, o que garante que os recursos das operadoras móveis GSM sejam utilizados com eficiência. Os
operadores são motivados a oferecer planos de serviço de dados mais atraentes para projetos de larga escala
compatíveis com a tecnologia de agregação de operadora, e a funcionalidade Dual SIM garante que, mesmo que
um serviço do operador seja interrompido, o RUTX09 mudará para o serviço redundante do operador para fornecer
conectividade ininterrupta.

BENEFÍCIOS
• Escalabilidade - Os projetos de conectividade de backup para sistemas de tráfego inteligentes exigem grande
quantidade de roteadores. O RUTX09 é compatível com o Teltonika RMS, que permite aos integradores configurar
uma quantidade infinita de dispositivos remotamente e instantaneamente.
• Custo-benefício - É mais barato instalar um roteador de celular para redundância de conectividade com a Internet,
em vez de confiar em uma única fonte de conexão e fazer manutenção reativa ao perder o serviço.
• Facilidade de uso - Com o RUTX09 e o RMS, os operadores do sistema podem controlar sua infraestrutura de rede a
partir de um único local de controle, mesmo sem IP público! É possível monitorar e controlar equipamentos a milhares
de quilômetros de distância, sem presença local.

POR QUÊ TELTONIKA?
Teltonika RUTX09 is an excellent option for providing cellular backup connectivity because it is secure, reliable and
easy to use. Paired with Teltonika Remote Management System, it becomes robust networking SOLUÇÃO that can
be managed with a minimal amount of resources from anywhere in the world. X09 is the result of years of R&D
and is fully developed and manufactured by Teltonika, therefore you can count on its reliability even in the most
complex connectivity projects such as Intelligent traffic systems.
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