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Wiele przedsiębiorstw zajmujących się ko-
munikacją zbiorową korzysta z wyspe-
cjalizowanej służby nadzoru (dyspozyto-
rów) w celu realizacji funkcji kontrolnych 
i serwisowych, koordynacji i podniesienia 
bezpieczeństwa usług świadczonych dla 
pasażerów. Dyspozytorzy, monitorując 
w sposób ciągły podległe im pojazdy, roz-
wiązują wszelkie problemy, które pojawiają 
się podczas ich pracy. Pracę współczesne-
go dyspozytora wspomaga szereg roz-
wiązań technicznych i systemowych, zwa-
nych ogólnie CAD (ang. Computer-Assisted 
Dispatch lub Computer Aided Dispatch, 
co tłumaczyć można jako „komputerowe 
wspomaganie/komputerowa asysta funkcji 
dyspozytorskich”). Aby móc zrealizować ja-
kąkolwiek funkcję dyspozytorską, musimy 
posiadać wiedzę o stanie każdego z nadzo-
rowanych pojazdów. Pozyskanie takiej wie-
dzy w sposób ciągły (online) do niedawna 

stanowiło spory problem, a zatem różnie 
radzono sobie z tym zagadnieniem w latach 
przeszłych. Jeszcze nie tak dawno na części 
linii w Londynie funkcjonował system opar-
ty na obligatoryjnej łączności telefonicznej 
każdego kierowcy z dyspozytorem; połą-
czenia były realizowane na każdej pętli przy 
pomocy specjalnej budki z wydzielonymi 
telefonami po linii kablowej. Tą drogą pozy-
skiwano informacje o opóźnieniu danego 
kursu i innych zakłóceniach, a także wyda-
wano dyspozycje na kolejne kursy. System 
był przez wiele lat na tyle skuteczny, że 
długo nie chciano z niego rezygnować. Sto-
sowano także różnego rodzaju zawieszone 
nad jezdnią czujniki, które komunikowały 
się z przejeżdżającymi pojazdami i w chwi-
lach szybkiego kontaktu czujnik–nadajnik 
na pojeździe wymieniały informacje.

Obecnie, w dobie rewolucyjnego roz-
woju łączności bezprzewodowej (głównie 

GSM), a także upowszechniania systemów 
lokalizacji satelitarnej GPS, wiedza o aktu-
alnym stanie pojazdu – jego pozycja, dane 
techniczno-eksploatacyjne – są dość łatwo 
dostępne w ramach systemów AVLS (ang. 
automatic vehicle location system) czy ATMS 
(ang. advanced traffi  c management system). 
Zarówno CAD, jak i wykorzystywany przez 
niego AVLS, współcześnie budowane są 
w oparciu o następujące elementy:

 urządzenia pokładowe,
 systemy łączności pojazd–centrum, 

pojazd–zajezdnia,
 system centralny.

Ogólny schemat współpracy tych ele-
mentów odzwierciedla rysunek 1.

Od kilku lat rozwiązania CAD i AVLS do-
stępne są także w naszym kraju. Jednym 
z czołowych dostawców tych rozwiązań 
są fi rmy R&G i TARAN. W dalszej części ar-
tykułu używane będą oznaczenia i nazwy 
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Rys. 1. Schemat powiązań elementów systemu lokalizacji pojazdu
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własne pochodzących od tych dostawców 
urządzeń i oprogramowania. Firma TARAN 
dostarcza oprogramowania systemu cen-
tralnego i zajezdniowego, znanego pod 
nazwą handlową MUNICOM.premium.

Urządzenia pokładowe
Współczesne rozwiązania systemu CAD 
i AVLS wymagają zastosowania na pokła-
dzie urządzeń inteligentnych, zdolnych do 
działania zarówno w trybie autonomicz-
nym, jak i online. Najczęściej wszystkie urzą-
dzenia pojazdowe współpracują z jednost-
ką centralną, a ta jest odpowiedzialna za 
organizowanie ich pracy oraz za współpracę 
pojazdu i centrum. Urządzenie to – z angiel-
skiego zwane on-board computer – znane 
jest także pod nazwą komputera pokłado-
wego czy – częściej – autokomputera.

Przedstawione na fotografi i 1 urządze-
nia oparte są na standardowych systemach 
operacyjnych, co w pełni pozwala na uru-
chomienie na nich wielu procesów, obej-
mujących m.in.:

 bieżącą kontrolę załadowanego lub 
dynamicznie podmienianego rozkładu 
jazdy,

 obserwację położenia pojazdu, realizo-
waną dwutorowo, tj. w oparciu o sygnał 
GPS, jak i pomiar przebywanej drogi, 

 bieżącą komunikację z systemem cen-
tralnym, opcjonalnie zajezdniowym, 
lub urządzeniami infrastruktury (sygna-
lizacja świetlna, sterowniki zwrotnic) 
za pomocą kanałów WiFi, WiMAX, GSM, 
radiomodemów,

 nadzór nad podłączonymi urządzaniami 
pokładowymi poprzez RS232, RS485, 
Ethernet.
Tak skonfi gurowany autokomputer jest 

zdolny do wykonywania pracy lokalnej, 
autonomicznej, co przekłada się na fakt, 
że jego oprogramowanie w sposób ciągły, 

nawet przy utracie kontaktu z Centrum, 
jak i satelitami GPS, zna aktualną pozycję 
pojazdu, a także jej odniesienie do realizo-
wanego rozkładu jazdy (wyliczony zostaje 
czas opóźnienia lub przyspieszenia po-
jazdu w stosunku do zadanego rozkładu 
jazdy). Informacja ta jest używana przez 
wewnątrzpojazdowy system informacji 
pasażerskiej. Jest także w sposób czytel-
ny prezentowana kierującemu pojazdem, 
a także – co najistotniejsze z punktu wi-
dzenia systemów CAD – jest przysyłana do 
Centrum Dyspozytorskiego. 

Dzieje się tak, ponieważ przed wyjaz-
dem na trasę autokomputer zostaje zała-
dowany pełnym kompletem danych po-
przez łącza WiFi na zajezdni lub łączność 
GSM. Są to dane o rozkładzie jazdy, o spo-
sobie sterowania urządzeniami pokłado-
wymi (teksty na tablicach, komunikaty 
głosowe), dane do systemu biletowego, 
a także sposobie współpracy z elementami 
infrastruktury ITS (sygnalizatory świetlne, 
zwrotnice). Posiłkując się między innymi 
urządzaniem lokalizacji GPS, autokompu-
ter precyzyjnie określa położenie pojazdu 
(nawet przy braku widoczności satelitów 
GPS), bowiem wtedy korzysta z czujnika 
przebywanej drogi i posiadanych danych 
o trasie. Położenie to inaczej współrzędne 
geografi czne, ale są to także – po odniesie-
niu ich do zapisanych danych w autokom-
puterze – dane logiczne, odnoszące się do 
opóźnienia lub przyspieszenia w stosunku 
do realizowanego kursu.

Na podkreślenie zasługuje zastosowany 
w autokomputerach serii SRG fakt komple-
mentarności dwóch systemów lokalizacji. 
Ma to duże znaczenie w mocno zurbanizo-
wanych obszarach, gdzie sygnał satelitarny 
GPS może być okresowo niedostępny. 

Logika współpracy systemu pojazdo-
wego z centrum opiera się na algorytmie 

zdarzeniowym. Oznacza to, że centrum nie 
stosuje tzw. poolingu, czyli okresowego 
„odpytywania” pojazdów. W tej koncepcji 
rolę wiodącą ma system pojazdowy, który 
to odsyła do centrum informacje o zdarze-
niach istotnych z punktu widzenia całości 
systemu. Są to w szczególności informacje 
o położeniu geografi cznym i logicznym, 
dotarciu do przystanku lub o jego opusz-
czeniu. Są to także informacje o istotnych 
parametrach osiąganych przez urządzenia 
pokładowe (statusy krytyczne) czy okreso-
we meldunki potwierdzające poprawność 
działania całości systemu pokładowego – 
statusy poprawności działania. 

Dla potrzeb systemów ITS autokom-
puter wykrywa osiągnięcie punktów mel-
dunkowych, specjalnie wyznaczanych na 
trasach. Z punktów tych wysyłane są, w za-
leżności od przyjętych rozwiązań, telegra-
my do systemów centralnych lub lokalnych 
sterowników infrastruktury. Telegramy te 
w przypadku sygnalizacji świetlnej reali-
zują wymuszanie priorytetów dla komuni-
kacji publicznej, a w przypadku pojazdów 
szynowych mogą oddziaływać automa-
tycznie na układ zwrotnic. Co ważne, ze 
względu na autonomiczną logikę auto-
komputera, telegram ten może być wzbo-
gacony o dane związane z trasą przejazdu 
pojazdu, jego aktualnym opóźnieniem, 
faktem konieczności skomunikowania z in-
nymi pojazdami (zapewnienie przesiadki), 
aktualnym obciążeniem itp. 

Kanał transmisyjny, najczęściej będący 
systemem opartym o jakiś protokół trans-
misji sieci telefonii komórkowej (GSM – 
GPRS, EDGE), pozwala na znaczne posze-
rzenie zakresu przekazywanych danych. 

Wśród najczęściej podłączanych urzą-
dzeń pokładowych do autokomputerów 
serii SRG, wykorzystujących przepustowość 
kanału informacyjnego, spotkać można:

Fot. 1. Komputery pokładowe: a) SRG 5000, b) SRG 6000

a) b)



 systemy komunikacji głosowej 
pojazd–centrum,

 systemy komunikacji tekstowej 
pojazd–centrum,

 systemy poboru opłat,
 systemy informacji pasażerskiej wizual-

nej i głosowej,
 systemy monitoringu,
 systemy opomiarowania i telematyki,
 systemy współpracy z urządzeniami ITS.

Systemy łączności pojazd–centrum, 
pojazd–zajezdnia
Kanały komunikacji stosowane na pojeź-
dzie podzielić można na dwie grupy:

 komunikacja zdalna (dalekiego zasięgu),
 komunikacja lokalna (krótkiego zasięgu).
Komunikacja zdalna dzisiaj polega na 

zastosowaniu sieci GSM i wykorzystaniu 
pełnionych przez nią usług transmisji da-
nych GPRS lub EDGE. Wyjątkiem od tej re-
guły jest zastosowana ostatnio przez R&G 
w systemie ITS Rzeszów ogólnomiejska 
sieć transmisyjna Mobile WiMAX. To sze-
rokopasmowy, radiowy dostęp na dużych 
obszarach, rywalizujący z pojawiającymi 
się sieciami LTE.

Malejące, choć jeszcze nie minimalne, 
opłaty w sieciach GSM (od kilku do kilku-
nastu złotych za pojazd na miesiąc) ciągle 
jednak nie uzasadniają ekonomicznie wy-
korzystywania tego łącza do przesyłania 
wszystkich informacji pomiędzy pojazdami 
a systemem centralnym. Stąd też często 
stosowana jest lokalna, zajezdniowa, łącz-
ność dedykowana, stosowana do transfe-
ru dużych ilości danych. Są to dane, które 
zmieniają się okresowo, a nie w sposób cią-
gły, jak np. rozkłady jazdy, taryfy, informacje 
pasażerskie. Są to też pełne raporty danych 
zarejestrowanych na pojazdach w ciągu ca-

łego dnia ich pracy. Współcześnie łączność 
taką w pełnym zakresie zapewniają sieci 
WiFi, choć w małych jednostkach można 
zastosować także autorskie rozwiązanie 
R&G, sieć radio-modemową. 

Kanały łączności pojazd–dyspozytor, 
zwiększając swoją przepustowość, pozwa-
lają przesyłać, oprócz danych dyskretnych, 
także obraz i dźwięk.

System centralny
Spływające z pojazdów informacje są 
w centrum przetwarzane, dając komplet-
ny obraz o aktualnym stanie komunikacji. 
Przy pomocy algorytmów predykcji stanu 
powstają także prognozy krótko- i długo-
okresowe. Są to między innymi:

 spodziewane czasy przyjazdu pojazdów 
na przystanki,

 zagrożenia skomunikowania (przesiad-
ki) pojazdów na pętlach.
Dyspozytor w centrum ma między inny-

mi możliwość:
 obserwacji pojazdów. Istnieje kilka spo-
sobów obserwacji pojazdów. Najczę-
ściej używany jest tryb z użyciem mapy. 
Dostępny jest też układ tabelaryczny 
lub tzw. „układ liniowy”, tj. uproszczony 
schemat linii lub trasy. Mapa to najczę-
ściej darmowe serwery mapowe Google-
Maps lub OpenStreet. Stosowane są też 
sporadycznie podkłady bitmapowe lub 
rastrowe albo lokalne serwery mapowe, 
najczęściej posiadane systemy GIS. Ob-
serwacja rozwiązań światowych w tej 
dziedzinie wskazuje, że zdecydowana 
większość systemów dyspozytorskich 
stosuje serwery GoogleMaps. Wiąże się 
to także z faktem, że systemy te w dużej 
części pokrywają się z funkcjonalno-
ścią Systemów Dynamicznej Informacji 

Pasażerskiej (SDIP), a mapy Google są 
powszechnie akceptowane i znane użyt-
kownikom Internetu, w tym przypadku 
pasażerom. System dyspozytorski za-
warty w oprogramowaniu MUNICOM.
premium pozwala na płynne i kontek-
stowe przechodzenie pomiędzy trybami 
wizualizacji;

 obserwacji i reagowania na zdarzenia 
typu „alarm”. Zdarzenia typu „alarm” 
mogą być wyzwalane zarówno przez 
kierowców (montowany na pojeździe 
przycisk antynapadowy), ale też przez 
komputer pokładowy, obserwujący 
w sposób ciągły szereg czujników na 
pojeździe. Zdarzenia typu „alarm” mają 
priorytet w systemie i są one wizuali-
zowane na mapie z odpowiednim ich 
wycentrowaniem na pojeździe, który 
przesłał sygnał. Dane te są w pełni archi-
wizowane i dostępne także w formie ta-
belarycznej z możliwością wykonywania 
raportów okresowych; 

 komunikacji z pojazdem czy pojazdami. 
Współczesne systemy dyspozytorskie 
niejednokrotnie posiadają dedykowane 
systemy łączności pomiędzy centrum 
a pojazdami. Nowsze rozwiązania od-
chodzą od priorytetu łączności głosowej 
na rzecz komunikacji cyfrowej. System 
centralny może przekazywać automa-
tycznie komunikaty do autokomputera, 
zmieniając jego stan pracy. Częstokroć 
dotyczy to wewnątrzpojazdowego sys-
temu informacji pasażerskiej. Skutkować 
to może zmianą treści wyświetlanej na 
tablicach pojazdowych lub wygłosze-
niem dodatkowych komunikatów gło-
sowych. Może to także być komunikat 
tekstowy (odpowiednik SMS-a w telefo-
nii GSM), który jest wypisywany ręcznie 
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Rys. 2. Sposoby wizualizacji pojazdów: a) na mapie, b) liniowy

a) b)



przez dyspozytora lub wybrany z biblio-
teki systemu jako komunikat predefi nio-
wany. Komunikat taki może być wysłany 
do pojedynczego pojazdu lub grupy po-
jazdów, może pozostać bez odpowiedzi 
kierowcy lub może być odesłany przez 
kierowcę do dyspozytora w celu potwier-
dzenia, że komunikat został przeczytany.
Łączność głosowa, o ile jest wymagana, 
może być zrealizowana na kilka sposobów:

 poprzez zintegrowanie systemu dys-
pozytorskiego z już istniejącym, wy-
specjalizowanym system łączności 
głosowej (np. w Poznaniu jest to inte-
gracja z system TETRA), 

 poprzez transmisję głosową przy uży-
ciu VoIP (np. w Olsztynie), 

 dzięki łączności GSM, najczęściej po-
przez dołożenie drugiej karty SIM do 
urządzenia pokładowego, aby nie za-
kłócać połączeń i rozdzielić transmisję 
danych od rozmów głosowych.
Cechą wspólną systemów łączności 
głosowej jest hierarchizacja: jedy-
ną osobą rozpoczynającą rozmowy 
jest dyspozytor, a kierujący może 
tylko zgłaszać chęć ich odbycia. Kie-
rujący także nie może samodzielnie 
wykonać innych połączeń niż tylko 
z dyspozytorem; 

 zdalny monitoring. Jeżeli pojazd jest 
wyposażony w system monitoringu wi-

zyjnego, rozwiązania fi rm R&G i TARAN 
pozwalają na podgląd kamer online. Naj-
częściej na pojeździe znajduje się więcej 
niż jedna kamera, stąd pojawia się moż-
liwość wyboru śledzonego obrazu lub 
zestawienia obrazów z wielu kamer. Ze 
względu na spodziewany strumień da-
nych i niższy priorytet w stosunku do 
podstawowych funkcji systemu dyspo-
zytorskiego transmisja obrazu z pojazdu 
odbywa się wydzielonym kanałem łącz-

ności GSM i ma charakter sesyjny, tzn. 
trwa tylko na żądanie operatora i przez 
określony, krótki czas. Obniża to koszty 
realizacji zdalnego monitoringu. Oczy-
wiście system pozwala dyspozytorowi 
dowolnie przedłużać sesję połączenio-
wą w miarę potrzeb; 

 zdalna telematyka. System pokładowy 
w sposób ciągły rejestruje szereg para-
metrów technicznych z różnych urządzeń 
pokładowych. Są to informacje o trasie, 
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Rys. 3. Przykład systemu komunikacji z pojazdem

Rys. 4. Zainstalowanie kamer w pojazdach umożliwia podgląd sytuacji przez dyspozytora



punktualności, komunikacji pojazd–
centrum, czasie pracy kierowców, stanie 
urządzeń systemu informacji pasażer-
skiej, stanie i zdarzeniach (transakcjach) 
systemu biletowego, stanie i zdarzeniach 
urządzeń podpiętych do czujników sys-
temu lub wysyłających informacje na 
szyny danych, np. CAN (z ang. Controller 
Area Network). Część z parametrów może 
być dodatkowo obserwowana poprzez 
wybranie pojazdu, a system umożliwi 
odczytanie ich stanu. Mogą to być wy-
brane czujniki zamontowane na pojeź-
dzie (np. zbierające informacje o stanie 
silnika, obciążeniu pojazdu czy tempe-
raturze i klimatyzacji, mających wpływ 
na komfort podróżowania). Funkcja ta 
służy operatywnej reakcji np. na sygna-
ły pasażerów lub reakcji dyspozytora na 
opisane powyżej zdarzenia typu „alarm”. 
Może ona być także wykorzystywana do 
obserwacji niezdyscyplinowanego kieru-
jącego pojazdem; 

 oddziaływanie na stan komunikacji. 
Jedną z podstawowych funkcji współ-
czesnego systemu dyspozytorskiego 
jest możliwość oddziaływania na stan 
komunikacji po otrzymaniu informacji 
o jego stanie. Dysponując wiedzą o aktu-
alnym stanie, dyspozytor może dokonać 
zmiany zadania realizowanego przez 
pojazd, jeżeli stan komunikacji tego 
wymaga. Może to być przetrasowanie, 
skrócenie lub wydłużenie kursu, objazd, 
wstrzymanie odjazdu itp. Dyspozycje te 
wydawane przez dyspozytora, a prze-
tworzone przez system w nowe zada-
nia, zostają przekazane do autokompu-
terów i są w pełni przez nie wdrażane. 

Zmiany takie są także automatycznie 
rozpowszechniane we wszystkich kana-
łach informacyjnych Systemu Informacji 
Pasażerskiej; stają się dostępne nie tylko 
dla dyspozytora, wybranego kierowcy, 
ale i dla wszystkich pasażerów. Inną 
z funkcji dyspozytorskich, jakie mogą 
być realizowane automatycznie, jest 
możliwość zbadania, czy zaplanowane 
przesiadki są możliwe do zrealizowania, 
na przykład w przypadku opóźnień kur-
sów. System bada aktualne opóźnienia 
pojazdów i konfrontuje je z określonymi 
wcześniej w rozkładzie jazdy zapew-
nionymi przesiadkami. W przypadku, 
gdyby pojazd na przystanku przesiad-
kowym odjechał za wcześnie, nie dając 
szansy przesiadki pasażerom dojeżdża-
jącym opóźnionym pojazdem do tego 
przystanku, system może automatycz-
nie wysłać komunikat do pojazdu, aby 
wstrzymał swój odjazd. Oddziaływanie 
na stan komunikacji systemu może 
się także odbywać poprzez współpra-
cę z systemami ITS i ich infrastrukturą. 
Aktualnie realizowanych jest w Polsce 
kilka zadań, w których to system R&G 
i oprogramowanie MUNICOM.premium 
dynamicznie współpracują z system sy-
gnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach, 
respektując uprzywilejowanie komu-
nikacji zbiorowej. W systemach tych 
w szczególności uprzywilejowane są 
pojazdy opóźnione, co ma niebagatel-
ny wpływ na ogólny stan komunikacji 
zbiorowej. Działania te stają się możliwe 
dzięki „inteligencji” i autonomiczności 
systemu, opisywanych we wstępnej czę-
ści tego artykułu. 

Podsumowanie
Opisane w niniejszym artykule zagadnie-
nia wspomagania prac dyspozytorskich 
odzwierciedlają współczesne tendencje 
światowych rozwiązań w tej dziedzinie. 
Dotyczy to zarówno stanu i nowoczesno-
ści urządzeń pokładowych, zastosowanych 
systemów łączności, jak i poziomu oraz no-
watorstwa rozwiązań w centrum.

Funkcjonalności te znajdują pełne od-
zwierciedlenie w istniejącym i rozwijanym 
od wielu lat rozwiązaniu fi rm R&G i TARAN 
z Mielca. Oferowane na rynku polskim 
i rynkach państw ościennych rozwiązanie 
jest pełni porównywalne ze światowymi 
osiągnięciami w tej dziedzinie, o czym 
może świadczyć m.in. fakt wyboru tych 
fi rm przez światowych liderów.

Podkreślić także należy, wspomnia-
ną w tekście, dużą zbieżność rozwiązań 
systemów dyspozytorskich i systemów 
dynamicznej informacji pasażerskiej. Lo-
giczne i ekonomiczne wydaje się reali-
zowanie tych zadań w ramach jednego 
przedsięwzięcia, co znakomicie obniża 
sumaryczne koszty. Warto wyraźnie wska-
zywać te rozwiązania w przypadku zamó-
wień etapowych.

Wiele z dotychczas zrealizowanych za-
mówień w tej dziedzinie fi rmy R&G i TARAN 
realizowały jako zadania łączone, niejed-
nokrotnie nawet poszerzane o wprowa-
dzenie systemów poboru opłat w oparciu 
o kartę elektroniczną. Takie podejście 
tworzy podstawy do stworzenia jednego, 
spójnego rozwiązania, w którym informa-
cje, jakie posiada dyspozytor, kierowca, 
pasażer w pojeździe czy oczekujący na po-
jazd, są spójne: pochodzą z jednego źródła 
i nie są ze sobą sprzeczne, nie wykluczają 
się wzajemnie. 

Nie ma także różnicy, czy są one dostęp-
ne w systemie centralnym dyspozytora, na 
wyświetlaczu kierowcy, w systemie pokła-
dowym informacji pasażerskiej, na tablicy 
elektronicznej na przystanku, stronie infor-
macyjnej WWW pasażera czy w aplikacji na 
smartfona myBUS online. Są one tożsame 
i jednolite. 

Takie jest aktualne rozwiązanie fi rm R&G 
i TARAN – łączy ono w sposób zintegrowa-
ny działania dyspozytorskie, a także system 
informacji pasażerskiej. Odpowiada ono 
w pełni aktualnym potrzebom organizato-
rów i wykonawców komunikacji zbiorowej. 

Autor:
Tadeusz Gancarz – dyrektor Handlowy 
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Rys. 5. Przykładowy zapis parametrów pracy pojazdu w systemie zdalnej telematyki


