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WDRAŻANIE USŁUGI ITS MONITOROWANIA  

I NADZORU RUCHU POJAZDÓW W OBSZARZE MIEJSKIM 

 

W artykule przedstawiono funkcjonalne, fizyczne oraz komunikacyjne aspekty wdrażania usług inteligentnych systemów 

transportowych. Przedstawiono charakterystykę poziomów wybranej usługi, technologie umożliwiające ich świadczenie oraz 

rozkład przepływu danych. Wyróżniono sposoby realizacji usługi oraz opis jej funkcjonowania. Artykuł ma na celu przedsta-

wienie możliwości wykorzystania Inteligentnych Systemów Transportowych do poprawy płynności ruchu i wzrostu efektywno-

ści transportu drogowego. W ramach projektowanej koncepcji ITS przedstawiono architekturę logiczną systemu oraz sprecy-

zowano pełnione funkcje, które mają być realizowane. Ogólna koncepcja systemu została uszczegółowiona poprzez opracowa-

nie przepływu danych pomiędzy poszczególnymi podsystemami. Referat przygotowano w oparciu o istniejące normy oraz regu-

lacje prawne oraz dostępną literaturę przedmiotu. Publikacja została przygotowana w ramach realizacji projektu Rozwój 

Innowacji Drogowych finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych  

i Autostrad (Umowa nr DZP/RID-I-41/7/NCBR/2016). 

 

WSTĘP 

Telematyka obejmuje wszelkie rozwiązania telekomunikacyjne, 
informatyczne i informacyjne oraz rozwiązania automatycznego 
sterowania dostosowane do potrzeb obsługiwanych systemów 
fizycznych – wynikających z ich zadań, infrastruktury, organizacji, 
procesów utrzymania oraz zarządzania – i zintegrowane z tymi 
systemami. Szczególnie interesującym przykładem ilustrującym 
stosowanie terminu telematyka jest nowoczesny transport. W naj-
szerszym ujęciu jest to transport w znacznym stopniu wsparty za-
stosowaniem zintegrowanych systemów pomiarowych, telekomuni-
kacyjnych, informatycznych i informacyjnych, a także automatyki.  

Już dawno stwierdzono, że wyizolowana elektronizacja czy au-
tomatyzacja poszczególnych rozwiązań transportowych nie daje 
oczekiwanych efektów, gdyż może to prowadzić do trudności  
w przypadku potrzeby współpracy poszczególnych środków trans-
portu. Rozwój technologii ITS w Polsce odbywa się w ramach sekto-
ra prywatnego w odpowiedzi na zapotrzebowanie zarządców dróg  
i ruchu na tego typu systemy. Dla dobrze prosperującej, nowocze-
snej ekonomii, zdolność do zagwarantowania płynnego i efektywne-
go transportu ludzi i towarów jest podstawowym wymaganiem. Brak 
osiągnięcia ww. celu stanowi zagrożenie dla konkurencyjności oraz 
wskazuje na niezrównoważony sposób wykorzystania infrastruktury. 
Rosnąca liczba aplikacji ITS dla różnych rodzajów transportu jest 
już dostępna. W celu zapewnienia maksymalnych korzyści, aplika-
cje ITS muszą być kompatybilne, co oznacza, że ich implementacja 
powinna być oparta na strategicznej podstawie. Celem Architektury 
ITS jest zapewnienie takiej podstawy. Aplikacje ITS pokazały, że są 
ważną i efektywną kosztowo drogą we wspomaganiu zarządzania 
usługami transportowymi. 

1. SPOSÓB REALIZACJI USŁUGI - WYMAGANIA  

Przedmiotem zainteresowania niniejszego artykułu jest usługa 
monitorowania i nadzoru ruchu pojazdów. Istotne jest zatem przed-
stawienie sposobu realizacji takiej usługi, w której skład wchodzą 
m.in.: 

– monitorowanie ruchu pojazdów; 
– monitoring wizyjny; 
– monitorowanie warunków pogodowych; 
– zarządzanie utrzymania dróg, czyli monitorowanie stanu na-

wierzchni. 
Monitorowanie ruchu polega na zbieraniu danych o ruchu z de-

tektorów podłączonych do sterowników. Detekcja pojazdów realizo-
wana jest z wykorzystaniem pętli indukcyjnych sterujących i klasyfi-
kujących. Detektory klasyfikujące są zainstalowane na wszystkich 
pasach ruchu na wlotach i wylotach skrzyżowań objętych syste-
mem. Do detekcji obecności pieszych i rowerzystów wykorzystywa-
ne są przyciski po prawej stronie przejść, bądź przejazdów. 

Monitoring wizyjny ma realizować następujące zadania: 
– bieżące monitorowanie ruchu drogowego; 
– monitorowanie wizyjne pracy sygnalizacji świetlnej; 
– monitorowanie zdarzeń i wypadków drogowych;  
– archiwizowanie danych. 

Usługa powinna być zaprojektowana w sposób otwarty, możli-
wy do adaptacji do nowych warunków, co ma ułatwić przyszłą roz-
budowę systemu. Monitorowanie wszystkich skrzyżowań objętych 
systemem sterowania ruchu oraz umożliwienie podglądu z kamer  
w centrum sterowania ruchu wraz z archiwizacją danych w wysokiej 
jakości (D1) przez okres minimum 1 miesiąca na dedykowanych 
rejestratorach. Główne centrum systemu monitoringu zlokalizowane 
jest w Centrum Sterowania Ruchem. Aplikacja do poglądu obrazu 
monitoringu jest dostępna na wszystkich stanowiskach w Centrum 
Sterowania Ruchem. 

Usługa monitorowanie warunków pogodowych ma realizować 
następujące zadania: 
– bezpośredni pomiar parametrów meteorologicznych (określenie 

aktualnego stanu warunków meteorologicznych); 
– dostarczenie informacji dotyczących aktualnego stanu warun-

ków meteorologicznych.  
System zbiera i gromadzi z drogowych stacji meteorologicz-

nych następujące dane: 
– temperatura powietrza, 
– temperatura nawierzchni jezdni, 
– wilgotność względna powietrza, 



I Organizacja i zarządzanie 
 

 

   

1846 AUTOBUSY 12/2016 
 

– punkt rosy, 
– kierunek i prędkość wiatru, 
– rodzaj opadu atmosferycznego. 

Usługa monitorowania stanu nawierzchni to w czasie rzeczywi-
stym monitorowanie stanu nawierzchni jezdni oraz jej otoczenia. 
System generuje komunikaty dla operatora o możliwości wystąpie-
nia gołoledzi i zagrożeniach meteorologicznych dla ruchu drogowe-
go. Wszystkie dane zebrane przez drogowe stacje pomiarowe są 
gromadzone w bazie danych przez okres minimum roku. Należy 
zapewnić oprogramowanie do interpretacji, raportowania oraz two-
rzenia wykresów z wszystkich zebranych danych. Transmisja da-
nych z drogowych stacji meteorologicznych zapewniona z częstotli-
wością przynajmniej co 1 minutę. 

2. STRUKTURA FUNKCJONALNA USŁUGI  

Strukturę funkcjonalną usługi można przedstawić na poniż-
szych schematach.  

 

 
Rys. 1. Architektura ogólna usługi ITS 

 
Rys. 2. Funkcje realizowane w ramach usługi: gromadzenie, prze-
twarzanie i archiwizacja danych (na podstawie architektury FRAME) 
 

Istnieje szereg regulacji prawnych odnoszących się do wdroże-
nia opisywanej usługi: 
a) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE z 

dnia 7 lipca 2010r. w sprawie ram wdrażania inteligentnych 

systemów transportowych w obszarze transportu drogowego 
oraz interfejsów z innymi rodzajami transportu w szczególności 
w zakresie spełniania zasad dotyczących specyfikacji i wdra-
żania ITS wskazanych w załączniku II do przedmiotowej Dyrek-
tywy; 

b) Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) NR 886/2013 z dnia 
15 maja 2013r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europej-
skiego i Rady 2010/40/UE w odniesieniu do danych i procedur 
dotyczących dostarczania bezpłatnie użytkownikom, w miarę 
możliwości, minimalnych powszechnych informacji o ruchu 
związanych z bezpieczeństwem drogowym; 

c) Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) z dnia 18 grudnia 
2014r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2010/40/UE w odniesieniu do świadczenia ogólnych unij-
nych usług informacyjnych w czasie rzeczywistym dotyczących 
ruchu; 

d) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. 
Dz. U. z 2012 poz. 1137 ze zmianami; 

e) Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne Dz. U. z 2013 r. 
poz. 235 ze zmianami; 

f) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w 
sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wy-
magań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w posta-
ci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów te-
leinformatycznych; 

g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 
2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ru-
chem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzą-
dzaniem Dz. U. nr 177 poz. 1729; 

h) Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw We-
wnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie 
znaków i sygnałów drogowych. Dz. U. 2002 nr 170 poz. 1393; 

i) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w 
sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 
sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach Dz. U. 
2003 nr 220 poz. 2181 ze zmianami; 

j) § 114 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuow-
anie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430); 

k) Inne akty prawny EU w zakresie ITS, np.: ISO TS 15624 
Transport information and control systems—Traffic Impediment 
Warning System (TIWS)—System  requirements. 

3. STRUKTURA FIZYCZNA USŁUGI  

Detekcja pojazdów realizowana z wykorzystaniem pętli induk-
cyjnych. Zbierane dane o ruchu służą do przedstawienia aktualnego 
stanu ruchu w sieci ulic. Wykorzystane do tego celu oprogramowa-
nie jest oparte na matematycznych modelach rozkładu ruchu  
w sieci, posiada narzędzia weryfikujące wiarygodność danych, 
przesyłanych z urządzeń terenowych, odrzuca dane niewiarygodne. 
Fakt odrzucenia danych jest odnotowany przez narzędzia diagno-
styczne w celu sprawdzenia urządzenia przesyłającego wątpliwe 
dane, zapewnia mechanizmy skutecznego zarządzania i udostęp-
niania informacji dla celów realizacji innych podsystemów (usług). 
Wymagane programy do realizacji usługi to: 
– program do lokalnej i zdalnej diagnostyki, regulacji czułości i 

strojenia pętli indukcyjnych; 
– program do interpretacji i raportowania danych przedstawia 

dane w formie tabelarycznej oraz w formie wykresów w okre-
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sach: 5, 15, 30, 60 minut oraz jednej doby. Raporty są zapisy-
wane w formatach ogólnodostępnych (.txt, .xls, .xlsx, .jpg.). 
System do realizacji usługi i niezbędne programy są zainstalo-

wane na 4 stanowiskach operatorskich oraz 3 stanowiskach prze-
nośnych. 

Monitoring wizyjny oparty jest o kamery IP stałe, dualne typu 
dzień/noc. Kamery zewnętrzne zasilane są za pomocą przewodów 
zewnętrznych prowadzonych z szafki teletechnicznej zlokalizowanej 
na każdym skrzyżowaniu, co pozwala na wykonanie osobnych 
obwodów zasilających do każdej kamery. Do rejestracji sygnałów  
z kamer zastosowane są rejestratory cyfrowe z wbudowanymi 
twardymi dyskami z możliwością rozbudowy. Nagrywanie odbywa 
się zgodnie z harmonogramem, ciągle lub za pomocą detekcji ru-
chu. 

Instalacja kamer na każdej z 85 lokalizacji objętych systemem 
sterowania ruchem zakłada wykorzystanie przynajmniej po 1 sta-
cjonarnej kamerze na każdy wlot skrzyżowania. Wszystkie kamery 
są sterowane przez pulpit sterowniczy oraz przez dostęp ze strony 
internetowej i oddzielny program. Kamery zamontowane są na 
istniejących słupach oświetlenia ulicznego, konstrukcjach trakcji 
tramwajowej, ewentualnie na oddzielnych słupach aluminiowych. 
System CCTV zapewnia: 
– bieżącą obserwację wybranych obrazów spośród wszystkich 

kamer CCTV,  
– rejestrację i odtwarzanie obrazów ze wszystkich kamer syste-

mu,  
– połączenie sieciowe w celu zdalnej obserwacji aktualnych lub 

zapisanych obrazów bez zakłócenia eksploatacji systemu w 
centrum nadzoru, zdalne ustawienie parametrów obrazu zasto-
sowanych zewnętrznych kamerach stacjonarnych, 

– sygnalizację sabotażu każdej kamery dotyczącego odcięcia 
sygnału z kamery, zasłonięcia obiektywu kamery i zmiany usta-
wienia obszaru obserwacji kamery, 

– w głównych urządzeniach rejestrujących: redundantne zasila-
cze, dodatkowe wentylatory oraz działanie zgodnie z systemem 
nadmiarowych macierzy dyskowych RAID6 (nieprzerwany zapis 
nawet w razie uszkodzenia do 2 dysków), 

– system operacyjny (nie dopuszcza się zastosowania systemu 
operacyjnego umożliwiającego instalowanie nieautoryzowanego 
oprogramowania), 

– pełną obsługę centralnych urządzeń CCTV z wejściami sygnału 
z kamer za pośrednictwem urządzeń lub interfejsów operator-
skich, bez konieczności bezpośredniego dostępu do urządzeń 
centralnych. 
Architektura systemu w całości opiera się na technologii IP,  

co oznacza, że wszystkie komponenty systemu telewizji dozorowej 
takie jak kamery, rejestratory, stacje robocze i konsole operatorskie 
i inne pracują w oparciu o sygnały cyfrowe przesyłane za pośrednic-
twem sieci TCP/IP. System posiada rozproszoną architekturę umoż-
liwiającą w przyszłości swobodną rozbudowę pod względem liczby 
kamer oraz liczby i jakości rejestracji oraz liczby stanowisk opera-
torskich bez jakiegokolwiek pogorszenia wydajności. Do zarządza-
nia całym systemem jest wykorzystany serwer (dedykowane roz-
wiązanie sprzętowe wraz z odpowiednim oprogramowaniem), który 
zarządza wszystkimi urządzeniami i użytkownikami systemu telewi-
zji dozorowej jak również ruchem w sieci, synchronizacją czasu  
i adresacją wszystkich urządzeń. Zaoferowany serwer ma możli-
wość rozbudowy do architektury redundantnej. 

Oprogramowanie wykorzystywane jest do zdalnej konfiguracji 
stacji meteorologicznych, weryfikacji wskazań wszystkich parame-
trów meteorologicznych oraz do konfiguracji wysyłania komunikatów 
o zagrożeniach meteorologicznych. Transmisja danych z drogowych 

stacji meteorologicznych zapewniona z częstotliwością przynajmniej 
co 1 minutę. 

 

 
Rys. 3. Architektura monitoringu wizyjnego 
 

Stacje meteorologiczne mierzą poniższe parametry: 
– temperatura powietrza: 

o zakres pomiaru temperatur od -40°C do +60°C; 
o dokładność +/- 0,1°C; 

– temperatura nawierzchni jezdni: 
o zakres pomiaru temperatur od -40°C do +60°C; 
o dokładność +/- 0,1°C; 

– wilgotność względna powietrza: 
o rozdzielczość higrometru 1%; 
o zakres pracy od 5% do 99% przy dowolnych temperatu-

rach zewnętrznych (od -40°C do +60°C); 
o dokładność +/- 1%; 

– punkt rosy: 
o wyznaczanie w °C; 
o dokładność +/- 1%; 

– kierunek i prędkość wiatru: 
o zakres pomiaru kierunku od 0° do 360°; 
o wizualizacja kierunku symbolami N, S, W, E i pośrednimi; 
o dokładność pomiaru kierunku co najmniej 30° kątowych; 
o zakres pomiaru prędkości wiatru od 0 m/s do 60 m/s; 
o wizualizacja prędkości w km/h; 
o zakres pracy w temperaturze od -40°C do +60°C; 

– rodzaj opadu atmosferycznego; 
– detekcja z rozróżnieniem co najmniej: deszczu, śniegu, gra-

du, mżawki. 

4. PRZEPŁYW DANYCH W USŁUDZE  

Realizacja zadań pełnionych przez system ITS wymaga zapro-
jektowania przepływów pomiędzy usługami telematyki. Aby koncep-
cja ITS spełniała założone potrzeby użytkowników, uwzględniono 
przepływy danych pomiędzy projektowanymi podsystemami. Ozna-
czenia wykorzystywane w procesach przepływu danych pokazane 
są na rysunku 4. 

 

 
Rys. 4. Oznaczenia wykorzystywane w procesach przepływu da-
nych 
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Zadaniem podsystemu monitorowania i nadzoru ruchu pojaz-
dów jest gromadzenie, dostarczanie do pozostałych podsystemów 
oraz archiwizowanie danych dotyczących liczby i rodzaju pojazdów 
poruszających się w obszarze objętym systemem. Przepływ infor-
macji pomiędzy urządzeniami telematyki realizującymi zadania  
w ramach podsystemu monitorowania i nadzoru ruchu pojazdów 
jest przedstawiony na rysunku 5. Ponadto, projektowany podsystem 
może gromadzić dane informujące o aktualnych warunkach meteo-
rologicznych i stanie zapełnienia parkingów. 

 
Rys. 5. Przepływ informacji pomiędzy urządzeniami telematyki 
realizującymi zadania w ramach podsystemu monitorowania i nad-
zoru ruchu pojazdów 

 
Informacje zgromadzone w bazie danych zarchiwizowanych 

mają być wykorzystane do monitorowania ruchu drogowego w celu 
wspomagania planowania transportu. W ramach działania omawia-
nego podsystemu zostaną ustalone procedury regularnego tworze-
nia raportów, analiz statystyk oraz przygotowania krótkotermino-
wych prognoz ruchu. 

Celem funkcjonowania podsystemu zarządzania ruchem jest 
dążenie do osiągnięcia optymalnych parametrów ruchu: płynności 
ruchu oraz przepustowości drogi. Podsystem zarządzania ruchem 
używa danych zgromadzonych i przetworzonych przez podsystem 
monitorowania ruchu i nadzoru pojazdów do dynamicznego reago-
wania na zmienne sytuacje poprzez wykorzystanie znaków zmien-
nej treści. Graficzną ilustrację przepływu informacji pomiędzy urzą-
dzeniami telematyki realizującymi zadania w ramach podsystemu 
zarządzania ruchem przedstawiono na rysunku 6. 

Projektowany podsystem korzysta z danych pozyskiwanych za 
pośrednictwem pętli indukcyjnych, kamer wizyjnych oraz danych 
Floating Car Data. Realizację funkcji tego podsystemu umożliwiają 
moduły zarządzania prędkością, sterowania ruchem w niekorzyst-
nych warunkach atmosferycznych oraz sterowania ruchem na pa-
sach. 

Podsystem informacji dla kierowców ma za zadanie przekaza-
nie komunikatów zmieniających się w zależności od potrzeb zwią-
zanych z informowaniem o aktualnych warunkach ruchu drogowe-
go, utrudnieniach w ruchu, niebezpiecznych zjawiskach pogodo-
wych oraz sugerowanie objazdów. Dane uzyskane za pośrednic-
twem pętli indukcyjnych, czujników meteorologicznych oraz danych 
FCD podlegają przetworzeniu by następnie, w postaci aplikacji 

mobilnej oraz tablic zmiennej treści, przekazać kierowcom informa-
cję o aktualnych warunkach ruchu drogowego (rys.7). 

 
Rys. 6. Przepływ informacji pomiędzy urządzeniami telematyki 
realizującymi zadania w ramach podsystemu zarządzania ruchem 

 

 
Rys. 7. Przepływ informacji pomiędzy urządzeniami telematyki 
realizującymi zadania w ramach podsystemu informacji dla kierow-
ców 

5. KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z WDROŻENIA USŁUGI  

W momencie, gdy na monitorowanej sieci dróg ma miejsce in-
cydent (wypadek, kolizja, zator w ruchu drogowym), monitoring 
wizyjny pozwala ocenić sytuację w celu przedsięwzięcia odpowied-
nich środków by zniwelować skutki incydentu. Operator monitoringu 
wizyjnego ma możliwość wezwania odpowiednich służb dobranych 
stosownie do wydarzenia. Służby te (policja, pogotowie, straż po-
żarna) przed dotarciem na miejsce zdarzenia dysponują kompletną 
informacją na temat szczegółów zdarzenia, co usprawnia prowa-
dzone działania: pomoc poszkodowanym jest udzielona szybciej,  
a utrudnione warunki jazdy i spowolnienie ruchu drogowego zwią-
zane z incydentem trwają krócej. 
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Umożliwienie podejmowania decyzji w oparciu o wiarygodne 
dane oraz wiedzę na temat aktualnych i spodziewanych warunków 
pogodowych,  przyczynia się do zapewnienia płynności ruchu, a co 
za tym idzie do poprawy poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowe-
go. Bieżące monitorowanie ruchu drogowego daje możliwość szyb-
kiego wykrycia incydentu, zareagowania na niego oraz niwelowania 
skutków zdarzenia. 

PODSUMOWANIE 

Systemy ITS budowane są z uwzględnieniem licznych uwarun-
kowań prawno-organizacyjnych i indywidualnych potrzeb użytkow-
ników. Z tego względu nie są gotowymi produktami, a ich wdrażanie 
wymaga jednoznacznego zdefiniowania wymagań funkcjonalnych  
i technicznych, a ostatecznie opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) 
używanego w związku z procedurami zamówień publicznych. Nad-
rzędnym celem stosowania systemów ITS jest poprawa efektywno-
ści ruchu (która może być rozumiana np. jako skrócenie czasu 
przejazdu) i bezpieczeństwa ruchu drogowego (tj. zmniejszenia 
liczby wypadków drogowych, zmniejszenia ciężkości wypadków  
w postaci redukcji liczby osób zabitych, ciężko rannych i rannych, 
czy liczby wypadków z udziałem niechronionych uczestników ruchu 
drogowego – motocyklistów, rowerzystów i pieszych). Celem artyku-
łu było przedstawienie zasad i wybranych wymagań towarzyszących 
wdrażaniu inteligentnych systemów transportowych w obszarze 
miejskim. 
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Implementation of monitoring and road traffic surveillance ITS 
service in urban area 

The article presents the functional, physical, and com-

munication aspects of the service implementation in intelli-

gent transport systems. The characteristic levels of selected 

services and technologies enables the provision and distribu-

tion of data flow. The article is aimed to appear possible use 

of Intelligent Transport Systems to improve traffic flow and 

increase efficiency of road transport. As part of the planned 

concept of ITS service Authors present a logical architecture 

of the system and a clarification of its functions, which are 

going to be implemented. The overall concept of the system 

has been further elaborated by developing a data flow be-

tween the subsystems. The paper was prepared on the basis 

of the existing norms and regulations and available litera-

ture. The publication has been prepared within the frame-

work of the project Road Innovations Development funded by 

the National Centre of Research and Science and the General 

Directorate of National Roads and Motorways (Contract No. 
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