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       Celem pracy była poprawa monitorowania procesu transportu samochodowego na terytorium Polski za pomocą 
technologii RFID w aspekcie przepływu informacji oraz skrócenia weryfikacji danych. Zakresem 
przestrzennym w pracy jest port kontenerowy DCT Gdańsk oraz terytorium Polski. Opracowano koncepcję 
wprowadzenia technologii RFID w celu monitorowania transportu samochodowego na terenie portu kontenerowego
DCT Gdańsk oraz Polski, w związku z przejazdem przez korytarze transeuropejskie. Zastosowanie ukazane jest 
na przykładzie rozmieszczenia potrzebnych komponentów w celu stworzenia możliwości przepływu potrzebnych
informacji oraz ich przechowywania. 

Mocne strony:  

· automatyczne zapisywanie danych , 

· skrócenie czasu weryfikacji danych , 

· Tag pasywny nie wymaga źródła 

zasilania. 

 

Słabe strony:  

· wysoki koszt wprowadzenia technologii 

RFID, 

· brak możliwości porównania 

z istniejącymi rozwiązaniami,  

· konieczność ciągłego serwisu systemu . 

Szanse: 

· możliwość zwiększenia liczby 

obsługiwanych pojazdów ,  

· zwiększenie szybkości przesyłania 

danych związanych z monitorowaniem , 

· zwiększenie się czasu na reakcję w 

sytuacjach niepożądanych . 

Zagrożenia:  

· sceptyczne nastawienie przewoźników 

w związku z poniesieniem kosztów 

zamontowania tagów , 

· niepowodzenie wprowadzen ia koncepcji 

ze względu na małą kontrolę  

wprowadzenia tagów  u klientów portu, 

· paraliż obsługi terminala w przypadku 

wystąpienia awarii systemu.  

 

1. Uzupełnienie technologii RFID o inne urządzenia łączy potrzebne informacji w łatwo 
dostępnym miejscu dla wszystkich pracowników terminala.
2. Przy obecnym wykorzystaniu technologii RFID nie jest możliwe wdrożenie takiej 
koncepcji, ale może się to zmienić gdy znaczniki będą wykorzystywane na większą 
skalę.
3. Dobór informacji zapisywanych na znacznikach oraz w systemie jest ograniczony 
tylko wyobraźnią i potrzebą wykorzystania danych przez człowieka.
4. Monitorowanie transportu samochodowego za pomocą technologii RFID umożliwi 
szybszą wymianę danych oraz uprości dostęp do potrzebnych informacji.

Analiza SWOT wprowadzenia 
technologi i RFID w monitorowaniu 

transportu 

Wnioski końcowe

Wprowadzenie

Rys. 1. Usytuowanie anten przy wjeździe na parking, przejeździe 
            bramowym oraz wadze.

Rys. 2. Wymiana informacji w technologii RFID

             na przecięciu się Korytarzy Transeuropejskich
Rys. 4. Usytuowanie anten na przejściach granicznych oraz         

Tab. 1. Czas czynności na terminalu oraz potrzebna
 liczba pracowników jednej zmiany do obsługi pojazdów

Tab. 2. Czas czynności na terminalu oraz potrzebna
liczba pracowników terminala po możliwości 
zastosowaniu technologii RFID
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             widoku z kamer do bazy danych
Rys. 3. Usytuowanie rusztowań z antenami na wjeździe oraz podłączenie
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