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ANALIZA PORÓWNAWCZA ESTYMOWANEJ I RZECZYWISTEJ LICZBY  

PASAŻERÓW W ŚRODKACH TRANSPORTU PUBLICZNEGO 

 

Liczba pasażerów korzystających z transportu publicznego jest jednym z kluczowych parametrów stosowanych w celu oceny 

skuteczności tego transportu. Pomimo dużego znaczenia, jej pomiar jest często związany z wysokimi kosztami, wynikającymi z 

konieczności zatrudniania osób „ręcznie” zliczających pasażerów lub wdrożenia systemów wizyjnych. W niniejszym artykule 

przedstawiono wyniki działania estymatora liczby pasażerów bazującego na sygnale GPS oraz porównano je z wartościami 

rzeczywistymi uzyskanymi w drodze badań doświadczalnych. 

 

WSTĘP 

Zasadność użytkowania transportu publicznego jest uzależ-
niona od liczby pasażerów z niego korzystających. Oczywistym jest, 
że trasy o małej liczbie pasażerów cechować będą wysokie ceny bi-
letów. Z tego względu usługodawcy, patrząc na rachunek ekono-
miczny świadczonych usług, starają się tak zaplanować trasy, aby 
maksymalizować liczbę przewiezionych pasażerów na danym od-
cinku. Żeby tego dokonać, potrzebują analizować trasy pod kątem 
przewożonej liczby pasażerów. Do dzisiaj najpopularniejszą metodą 
szacowania liczby pasażerów jest ta, która polega na „ręcznym” li-
czeniu pasażerów przez wyznaczonego pracownika obsługi. Jest 
ona wysoce nieefektywna i kosztowna ze względu na konieczność 
zaangażowania znacznych zasobów ludzkich, zarówno w celu pozy-
skania danych, jak i w celu ich dalszej analizy. Ze względu na swoje 
znaczenie i rosnący udział automatyki możliwe jest określanie liczby 
pasażerów w sposób bardziej efektywny, należy natomiast mieć na 
uwadze ograniczenia związane ze stosowanymi systemami [1, 2, 3, 
4].  

Ideą przyświecającą pracy było oszacowanie liczby pasażerów 
przy zastosowaniu popularnych, łatwo dostępnych sygnałów pomia-
rowych takich jak czas otwarcia drzwi i parametry uzyskane z odbior-
ników GPS. Przewagą budowy takiego systemu jest możliwość za-
stosowania go z perspektywy całej floty, a nie tylko w przypadku po-
miarów wybiórczych. Takie dane nie tylko pozwalają na określenie 
potrzeb klientów poprzez dostosowanie kursów do liczby potencjal-
nych użytkowników transportu, ale także na zaawansowaną analizę 
statystyczną ruchu na terenie danego obszaru. Co więcej często pre-
cyzyjna informacja o liczbie wsiadających bądź wysiadających pasa-
żerów nie jest tak istotna jak informacja, że wymiana pasażerów w 
ogóle występuje [1, 2, 3, 4]. 

Celem niniejszego artykułu było przedstawienie wyników działa-
nia estymatora liczby pasażerów bazującego na sygnale GPS oraz 
porównanie ich z wartościami rzeczywistymi uzyskanymi w drodze 
badań doświadczalnych. 

1. WERYFIKACJA WYNIKÓW DZIAŁANIA  
ESTYMATORA LICZBY PASAŻERÓW  
W ŚRODKACH TRANSPORTU PUBLICZNEGO 

Na potrzeby weryfikacji estymatora liczby pasażerów zostały 
przeprowadzone badania, które obejmowały przejazdy linią autobu-
sową 24 ZTM Rzeszów w różnych porach dnia. Linia 24 rozpoczyna 

kurs przy ul. Matuszczaka i kończy przy ul. Obrońców Poczty Gdań-
skiej [5].  

W trakcie przeprowadzania badań rejestrowana była trasa prze-
jazdu z użyciem odbiornika GPS i oprogramowania Geo Tracker,  
z którego dane zapisane zostały na karcie SD. Ponadto zliczano 
liczbę wsiadających i wysiadających pasażerów oraz mierzono czas 
otwarcia poszczególnych drzwi pojazdu. 

1.1. Wyniki działania estymatora liczby pasażerów  
w środkach transportu publicznego 

W efekcie działania estymatora liczby pasażerów uzyskano na-
stępujące dane przedstawione na wykresach: 
– prędkości autobusu w funkcji czasu, 
– warunku prędkości w funkcji czasu, 
– odległości autobusu od przystanków w funkcji czasu, 
– warunku odległości autobusu od przystanków w funkcji czasu, 
– warunku otwarcia drzwi autobusu w funkcji czasu, 
– liczby wsiadających pasażerów na poszczególnych przystan-

kach, 
– liczby wysiadających pasażerów na poszczególnych przystan-

kach, 
– liczby pasażerów wewnątrz pojazdu w funkcji czasu, 
– liczby pasażerów wewnątrz pojazdu na poszczególnych przy-

stankach.  
Na rys. 1 – 3 przedstawiono wykresy wynikowe pracy estyma-

tora liczby pasażerów na podstawie danych z przejazdu linią 24  
z godz. 7:20. 

Na rys. 1 można zauważyć, w których chwilach przejazdu auto-
bus spełniał pierwszy z założonych warunków, czyli warunek prędko-
ści, a zatem miał prędkość mniejszą lub równą 10 km/h. 

Z rys. 2a da się wywnioskować, w których chwilach przejazdu 
autobus znalazł się dostatecznie blisko danego przystanku, by został 
spełniony drugi z założonych warunków. Aby warunek ten został 
spełniony, pojazd musi znajdować się w odległości mniejszej lub rów-
nej 20 m od przystanku. 

Rys. 2b przedstawia wykresy spełnienia warunku otwarcia ko-
lejno przednich, środkowych i tylnych drzwi pojazdu. Jeżeli dwa po-
przednie warunki zostały spełnione oraz informacja o otwarciu da-
nych drzwi na poszczególnych przystankach jest prawdziwa, to wy-
kres w danej chwili czasu osiąga wartość „1”.  

Oznacza to, że tej chwili przejazdu możliwe jest wsiadanie lub 
wysiadanie pasażerów. W przypadku rozpatrywanego kursu da się 
zauważyć, że przednie drzwi pojazdu nie były ani razu otwierane. 
Wynika to z tego, iż pomimo spełnienia warunku prędkości i warunku 
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odległości od przystanku, to informacja o otwarciu przednich drzwi 
była fałszywa. 

 

 
Rys. 1. Wykresy prędkości autobusu i spełnienia warunku prędkości 
autobusu dla linii 24 godz. 7:20 

Wykresy przedstawiające liczbę pasażerów wsiadających i wy-
siadających na poszczególnych przystankach z uwzględnieniem 

czasu otwarcia drzwi pojazdu umieszczone zostały na rys. 3a, nato-
miast bez uwzględnienia czasu otwarcia drzwi autobusu na  
rys. 3b. Należy zwrócić uwagę na to, że zostało spełnione podsta-
wowe założenie działania estymatora, czyli na pierwszym przystanku 
trasy nikt nie wysiada, a na ostatnim nikt nie wsiada. 

Wykresy ilustrujące liczbę pasażerów w autobusie w funkcji 
czasu oraz liczbę pasażerów wewnątrz pojazdu na poszczególnych 
przystankach po zakończeniu wymiany pasażerów z uwzględnieniem 
czasu otwarcia drzwi pojazdu znajdują się na rys. 3c, a bez uwzględ-
nienia tego czasu na rys. 3d. Z wykresu liczby pasażerów  
w funkcji czasu można wywnioskować, jak długo konkretna liczba pa-
sażerów przebywa w autobusie. 

Pomiędzy wykresami uwzględniającymi czas otwarcia drzwi au-
tobusu a wykresami bez uwzględnienia tego czasu można zauważyć 
znaczne różnice co do liczby pasażerów wsiadających oraz wysiada-
jących. Wynika to z zastosowania dwóch różnych algorytmów wyzna-
czających liczbę wsiadających pasażerów. 

1.2. Porównanie estymowanej i rzeczywistej liczby  
pasażerów w środkach transportu publicznego  

Na rys. 4 przedstawiono wykresy porównujące liczbę pasażerów 
wsiadających, wysiadających i wewnątrz pojazdu po wymianie pasa-
żerów na poszczególnych przystankach wyznaczoną przez estyma-
tor oraz uzyskaną w wyniku przeprowadzonych badań na podstawie 
danych z przejazdu linią 24 z godz. 7:20. 

 

 

 

 

 

 

 
Rys. 2. Wykresy dla linii 24 godz. 7:20 a) odległości autobusu od poszczególnych przystanków i spełnienia warunku odległości autobusu od 
przystanków, b) spełnienia warunku otwarcia przednich, środkowych i tylnych drzwi autobusu 
 

a) b) 
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Rys. 3. Wykresy dla linii 24 godz. 7:20 liczby pasażerów a) wsiadających i wysiadających na poszczególnych przystankach z uwzględnieniem 
czasu otwarcia drzwi pojazdu, b) wsiadających i wysiadających na poszczególnych przystankach bez uwzględnienia czasu otwarcia drzwi 
pojazdu, c) w autobusie w funkcji czasu i na poszczególnych przystankach z uwzględnieniem czasu otwarcia drzwi pojazdu,  
d) w autobusie w funkcji czasu i na poszczególnych przystankach bez uwzględnienia czasu otwarcia drzwi pojazdu 
 

a) b) 

c) d) 
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Wyniki działania estymatora zbliżone do uzyskanych w bada-

niach otrzymano stosując algorytm wyznaczający liczbę pasażerów 
uwzględniający czas otwarcia drzwi autobusu. Przy zastosowaniu al-
gorytmu nieuwzględniającego czasu otwarcia drzwi można zauważyć 
znaczne przeszacowanie liczby wsiadających pasażerów co wpływa 
również na liczbę pasażerów wysiadających na poszczególnych 
przystankach oraz liczbę pasażerów wewnątrz pojazdu. Różnica ta 
wynika stąd, że uwzględnienie jedynie warunku prędkości pojazdu i 
warunku odległości autobusu od przystanku nie jest wystarczające 
do stwierdzenia, że następuje wymiana pasażerów. Postój autobusu 
w niedalekiej odległości od przystanku może być spowodowany in-
nymi zdarzeniami niż wymiana pasażerów. Zdarzenia te to np. zator 
drogowy, utrudnienia w ruchu, długi czas włączenia się do ruchu przy 

opuszczaniu przystanku, zatrzymanie się na skrzyżowaniu blisko 
przystanku, itp. Uwzględnienie czasu otwarcia drzwi autobusu elimi-
nuje tego typu błędy w szacowaniu liczby pasażerów. 

Czynnikami wpływającymi na niedokładne szacowanie liczby 
pasażerów przy zastosowaniu algorytmu uwzględniającego czas 
otwarcia drzwi autobusu mogą być: 
– założenie, że na każdym przystanku podczas otwarcia drzwi po-

jazdu odbywa się zarówno wsiadanie, jak i wysiadanie pasaże-
rów, 

– zbyt długi czas otwarcia drzwi pojazdu – w sytuacjach, gdy  
o otwarciu drzwi pojazdu decydował kierowca, często dochodziło 
do niepotrzebnego otwarcia drzwi autobusu, pomimo, iż nikt nie 

  

  

  
Rys. 4. Wykresy dla linii 24 godz. 7:20 porównujące liczbę pasażerów a) wsiadających na poszczególnych przystankach z uwzględnieniem 
czasu otwarcia drzwi pojazdu, b) wysiadających na poszczególnych przystankach z uwzględnieniem czasu otwarcia drzwi pojazdu,  
c) wsiadających na poszczególnych przystankach bez uwzględnienia czasu otwarcia drzwi pojazdu, d) wysiadających na poszczególnych 
przystankach bez uwzględnienia czasu otwarcia drzwi pojazdu, e) wewnątrz autobusu na poszczególnych przystankach z uwzględnieniem 
czasu otwarcia drzwi pojazdu, f)  wewnątrz autobusu na poszczególnych przystankach bez uwzględnienia czasu otwarcia drzwi pojazdu 
 

a) b) 

c) d) 

e) f) 
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sygnalizował zamiaru wsiadania lub wysiadania; ponadto kie-
rowca często wydłużał czas otwarcia drzwi pojazdu, chociaż wy-
miana pasażerów dobiegła już końca, 

– nieprzewidziane zdarzenia podczas przejazdu autobusu – może 
wystąpić sytuacja, w której drzwi pojazdu będą pozostawać przez 
dłuższy czas otwarte, pomimo że wymiana pasażerów nie będzie 
się odbywała lub będzie się odbywała znacznie wolniej, np. wsia-
danie pasażera na wózku inwalidzkim, kupowanie biletów prze-
jazdowych u kierowcy, wsiadanie i wysiadanie do przepełnionego 
autobusu, awaria pojazdu, itp. 

PODSUMOWANIE 

Zaproponowane rozwiązanie szacowania liczby pasażerów  
w transporcie publicznym na podstawie sygnału GPS stanowi pod-
stawę do dalszej rozbudowy tego systemu. Przygotowanie w pełni 
funkcjonalnego estymatora liczby pasażerów wymaga uwzględnienia 
dodatkowych czynników, które w niniejszym artykule zostały uprosz-
czone.  

Pierwszym z elementów estymatora wymagającym dalszego 
rozwijania jest precyzyjne określenie wartości wydatku pasażerów. 
Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem dla estymatora liczby pasaże-
rów byłoby założenie wartości wydatku jako zmiennej uzależnionej 
np. od: 
– pory dnia, 
– dnia tygodnia, 
– aktualnej liczby pasażerów wewnątrz pojazdu. 

Kolejnym usprawnieniem działania estymatora byłoby ustalenie 
różnych wag przystanków uzależnionych od popularności poszcze-
gólnych przystanków. Wymagałoby to przeprowadzenia badań staty-
stycznych dotyczących popularności przystanków na danej trasie.  

Istotne znaczenie dla szacowania liczby pasażerów ma możli-
wość indywidualnego otwierania drzwi pojazdu przez pasażera.  
W przypadku, gdy o otwarciu drzwi decyduje wyłącznie kierowca, naj-
częściej otwiera on wszystkie drzwi pojazdu i nie bierze pod uwagę 
tego, czy na danym przystanku pasażerowie sygnalizują zamiar wsia-
dania do autobusu lub wysiadania z niego. W wyniku tego suma-
ryczny czas otwarcia drzwi pojazdu jest niepotrzebnie wydłużany. 
Wykorzystanie indywidualnego otwierania drzwi przez pasażera wraz 
z samoczynnym zamykaniem po upływie zadanego czasu eliminuje 
ten problem. 

Ponadto należy wprowadzić ograniczenie liczby pasażerów we-
wnątrz pojazdu uzależnione od pojemności danego autobusu.  
W niniejszym rozwiązaniu pojemność środka transportu nie została 
uwzględniona, co oznacza, że przy odpowiednio długim czasie otwar-
cia drzwi pojazdu szacowana liczba osób wewnątrz pojazdu mogła 
przekroczyć pojemność autobusu. 
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Comparative analysis of the estimated and real-life number of 
passengers in means of public transportation 

Number of passengers using public transportation is one 

of key parameter determining its efficiency. Despite of its im-

portance, measurement of it is expensive because of methods 

used such as manual counting or visual signal processing. This 

paper presents estimation of passengers number method based 

on GPS signal which was compared to real-life experiment in 

means of public transportation. 
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