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Liczba pasażerów korzystających z transportu publicznego jest jednym z podstawowych parametrów służących do oceny 

efektywności tegoż transportu. Pomimo dużego znaczenia, jest ona często obliczana w sposób kosztowny, np. poprzez „ręczne” 

liczenie lub za pomocą systemów wizyjnych. W niniejszym artykule podjęto się zadania opracowania metody estymacji liczby 

pasażerów na bazie czasu zatrzymania autobusu na przystankach i ogólnodostępnych danych z odbiorników GPS. 

 

WSTĘP 

Wiarygodne informacje o liczbie pasażerów oraz obciążeniu 
sieci transportowej mają istotne znaczenie w uzyskaniu maksymalnej 
wydajności i optymalnego obciążenia środków komunikacji w trans-
porcie publicznym. Wszystkie przedsiębiorstwa transportowe stają 
przed wyzwaniem, jakim z pewnością jest planowanie oferty trans-
portu publicznego. Planowanie to powinno odbywać się zgodnie z za-
potrzebowaniem klientów i przy uwzględnieniu wszystkich ograni-
czeń. Ważnym czynnikiem jest w tym przypadku wydajność oferowa-
nych usług transportowych [1, 2, 4, 5].  

Analizując obecnie stosowane techniki zliczania pasażerów 
można zauważyć lukę rynkową w zagadnieniu szacowania liczby pa-
sażerów. Prawdopodobnie wynika ona z cen systemów potrafiących 
dokonać takiego szacowania w sposób automatyczny lub popularno-
ści stosowania metody liczenia „ręcznego” pasażerów, choć ta me-
toda również wiąże się z wysokimi kosztami osobowymi. Aktualnie 
brakuje systemów, które mogłyby choćby w przybliżony sposób po-
dać liczbę pasażerów korzystających z przejazdów autobusowych na 
konkretnych liniach, do tego nie potrzebowałyby dużych zasobów 
ludzkich do obsługi i byłyby konkurencyjne ze względu na cenę [1, 2, 
4, 5]. 

1. KONCEPCJA ESTYMATORA LICZBY PASAŻERÓW  
W ŚRODKACH TRANSPORTU PUBLICZNEGO 

W niniejszej niniejszym artykule podjęto próbę wykonania esty-
matora liczby pasażerów na bazie sygnału GPS. Koncepcja systemu 
złożona jest z dwóch bloków: 
– segmentu pomiarowego – zainstalowanego na stałe w autobusie, 
– segmentu analizy danych – programu komputerowego pobiera-

jącego i analizującego określone parametry zarejestrowane 
przez segment pomiarowy. 

1.1. Segment pomiarowy  

W założeniu segment pomiarowy powinien być nieskompliko-
wany i mieć niewysoką cenę. Użycie nawet niedrogiego odbiornika 
GPS pozwala w łatwy sposób uzyskać dane m. in. o: 
– pozycji geograficznej autobusu, 
– prędkości autobusu, 
– kierunku jazdy autobusu, 
– czasie postoju autobusu. 

Na bazie tych sygnałów (np. prędkości jazdy) można dokonać 
analizy, czy autobus jest w ruchu czy w trakcie postoju, a z założenia 
wsiadanie do pojazdu lub wysiadanie z niego będzie odbywać się 
wyłącznie w takiej sytuacji. Informacja o prędkości jest konieczna, 
lecz nie jest wystarczająca do stwierdzenia, czy w danej chwili nastę-
puje wsiadanie lub wysiadanie pasażerów, gdyż zatrzymanie auto-
busu może odbywać się również z innych przyczyn (np. zatrzymanie 
pojazdu na skrzyżowaniu, zator drogowy, itd.). Po przyjęciu założe-
nia, że wsiadanie i wysiadanie pasażerów następuje tylko na przy-
stanku pozostaje jeszcze kilka czynników, które będą miały wpływ na 
szacowanie wyników: 
– czas włączenia autobusu do ruchu, 
– czas oczekiwania na odjazd autobusu ze względu na planowaną 

godzinę odjazdu, 
– oczekiwanie na spóźnionych pasażerów, itp. 

Z tego względu w projekcie systemu estymującego liczbę pasa-
żerów autobusu zaplanowano dodatkowy mechanizm w algorytmie 
uwzględniający czas otwarcia poszczególnych drzwi pojazdu (zwią-
zane jest to z założeniem, że wsiadanie i wysiadanie pasażerów od-
bywa się tylko w takim przypadku). Dodatkowo zakłada się, że na 
pierwszym przystanku trasy nie odbywa się wysiadanie, a na ostat-
nim wsiadanie pasażerów. 

Wydatek pasażerów, czyli liczba wsiadających lub wysiadają-
cych pasażerów w jednostce czasu, został ustalony jako wartość 
stała równa 0,25 [pasażer/s]. Wydatek ten został przyjęty na podsta-
wie średniej wartości uzyskanej w trakcie badań doświadczalnych. 

Prawdopodobieństwo opuszczenia autobusu przez pasażera na 
danym przystanku zostało założone jako jednakowe dla wszystkich 
przystanków na trasie przejazdu.   

Dane z pomiarów parametrów GPS oraz sygnału otwarcia po-
szczególnych drzwi autobusu powinny zostać zapisane na karcie SD 
w celu dalszej obróbki za pomocą pakietu MATLAB. 

Do pomiaru czasu otwarcia poszczególnych drzwi pojazdu na 
potrzeby badań doświadczalnych można wykorzystać stoper, lecz 
wdrożenie estymatora liczby pasażerów w przedsiębiorstwie trans-
portowym wymagałoby zastosowania automatycznego systemu po-
miaru czasu otwarcia drzwi, z którego dane byłyby zapisywane wraz 
z danymi GPS. 

1.2. Segment analizy danych 

Oprogramowanie zostało zrealizowane w środowisku obróbki 
danych MATLAB ze względu na obszerny katalog funkcji, m.in. 
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umożliwiających zaimportowanie zarejestrowanych w trakcie prze-
jazdów danych GPS, a także szerokie możliwości przetwarzania du-
żych ilości danych oraz przejrzystego prezentowania wyników. Kon-
cepcja estymatora liczby pasażerów została przedstawiona na rys. 1. 

 

 
Rys. 1. Algorytm koncepcji estymatora 

2. PROJEKT I REALIZACJA ESTYMATORA LICZBY  
PASAŻERÓW W ŚRODKACH TRANSPORTU  
PUBLICZNEGO 

Estymator liczby pasażerów obejmuje jedenaście zadań, które 
zostały zrealizowane za pomocą osobnych skryptów MATLAB-a,  
w skład których wchodzą: 
– wczytywanie danych, 
– wyznaczenie chwilowej prędkości autobusu, 
– spełnienie warunku prędkości autobusu, 
– spełnienie warunku odległości autobusu od przystanku, 
– spełnienie warunku otwarcia drzwi autobusu, 
– spełnienie warunku wagi przystanków, 
– wyznaczenie liczby wsiadających pasażerów, 
– wyznaczenie liczby wysiadających pasażerów, 
– wyznaczenie liczby pasażerów wewnątrz autobusu, 
– generowanie wykresów, 
– wygenerowanie mapy trasy oraz przystanków. 

2.1. Wczytywanie danych 

Skrypt „Wczytywanie danych” miał na celu zaimportowanie pliku 
trasy przejazdu autobusu, informacji o położeniu geograficznym przy-
stanku na trasie i ich wartości wag, a także informacji o otwarciu drzwi 
pojazdu. 

W celu zaimportowania pliku trasy o rozszerzeniu *.gpx wyko-
rzystano polecenie gpxread, które zwraca zmienną w postaci wektora 
typu geopoint. Zmienna typu geopoint zawiera informacje o [3]: 
– szerokości geograficznej, 
– długości geograficznej, 
– wysokości nad poziomem morza, 
– dacie zarejestrowania informacji, 
– metadanych. 

Zaimportowanie informacji o przystankach zostało zrealizowane 
poleceniem readtable, które zapisuje dane z pliku tekstowego do 
zmiennej typu table [3].  

Import danych o czasie otwarcia drzwi wykonano poleceniem 
importdata zwracającym dane z pliku tekstowego w postaci macierzy 
[3]. 

Dalsza część skryptu odpowiedzialna jest za przypisanie wcze-
śniej zaimportowanych danych do zmiennych macierzowych oraz 
zdefiniowanie stałych w postaci: 
– wydatku pasażerów, 
– liczby przystanków, 
– liczby punktów trasy. 

Kolejnym etapem było wyznaczenie czasu przejazdu autobusu 
wyrażonym w sekundach. W pierwszym kroku datę zarejestrowania 
sygnału zapisaną w formie ciągu znaków przekonwertowano do 
zmiennej typu datetime. Następnie w pętli iteracyjnej poleceniem 
etime wyznaczono różnicę pomiędzy datą rozpoczęcia przejazdu  
a kolejnymi zarejestrowanymi punktami czasu [3]. 

2.2. Wyznaczenie chwilowej prędkości autobusu 

Zadaniem skryptu „Prędkość autobusu” było wyznaczenie chwi-
lowej prędkości autobusu w trakcie wykonywanego kursu. Algorytm 
realizacji tego zadania został przedstawiony na rys. 2. 

 

 
Rys. 2. Algorytm skryptu „Prędkość autobusu” 

 
Do wyznaczenia chwilowej prędkości autobusu niezbędne jest 

obliczenie dystansu pomiędzy kolejnymi punktami geograficznymi 
położenia autobusu na trasie przejazdu oraz czasu, w jakim ten dy-
stans został pokonany. Do tego celu wykorzystano polecenie di-
stance obliczające odległość pomiędzy punktami umieszczonymi na 
sferze lub elipsoidzie. Poza współrzędnymi geograficznymi badanych 
punktów do poprawnego obliczenia dystansu należy wprowadzić 
sferę lub elipsoidę wzorcową, w tym przypadku wykorzystano elipso-
idę WGS-84 [3]. 

Czas przejazdu danego odcinka trasy wynika z różnicy całkowi-
tego czasu dwóch następujących po sobie punktów pomiarowych. 
Oba powyższe polecenia zostały zrealizowane w pętli iteracyjnej. 
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2.3. Warunek prędkości autobusu 

Skrypt „Warunek prędkości autobusu” miał na celu utworzenie 
macierzy logicznej określającej, w której chwili przejazdu autobus 
miał prędkość mniejszą niż wcześniej zdefiniowana prędkość gra-
niczna. Na rys. 3 przedstawiono algorytm skryptu „Warunek prędko-
ści autobusu”. 

 

 
Rys. 3. Algorytm skryptu „Warunek prędkości autobusu” 

 
Powyższe zadanie zostało zrealizowane poprzez zdefiniowanie 

w pętli funkcji warunkowej porównującej chwilową prędkość auto-
busu z ustalonym limitem prędkości. 

2.4. Warunek odległości autobusu od przystanku 

Zadaniem skryptu „Warunek odległości autobusu od przystanku” 
było utworzenie macierzy logicznej definiującej, w której chwili prze-
jazdu autobus był w odległości od przystanku mniejszej niż zadana 
wartość. Na rys. 4 przedstawiono algorytm skryptu „Warunek odle-
głości autobusu od przystanku”. 

Do zrealizowania powyższego zadania za pomocą polecenia di-
stance wyznaczono odległość autobusu od przystanku w trakcie ca-
łego przejazdu [3]. 

Następnie wykorzystując funkcję warunkową określono, w której 
chwili przejazdu autobus znajdował się w odległości mniejszej niż za-
dana wartość. Powyższe operacje zostały wykonane w podwójnej pę-
tli iteracyjnej w celu wyznaczenia odległości autobusu od każdego z 
przystanków na trasie przejazdu. 

2.5. Warunek otwarcia drzwi autobusu 

Zadaniem skryptu „Warunek otwarcia drzwi autobusu” było 
utworzenie macierzy logicznej określającej, w której chwili przejazdu 
poszczególne drzwi autobusu pozostawały otwarte. Rys. 5 przedsta-
wia algorytm „Warunek otwarcia drzwi autobusu”. 

 
Rys. 4. Algorytm skryptu „Warunek odległości autobusu od przy-
stanku” 

 
Rys. 5. Algorytm skryptu „Warunek otwarcia drzwi autobusu” 
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Do realizacji skryptu użyto funkcji warunkowej sprawdzającej 
prawdziwość warunku prędkości, warunku odległości i czy którekol-
wiek z drzwi pojazdu zostały otwarte. 

2.6. Warunek wagi przystanków 

Skrypt „Warunek wagi przystanków” miał na celu utworzenie po-
mocniczej macierzy wag przystanków, z której wyłączono wagi przy-
stanków, na których nie zostały otwarte drzwi autobusu (rys. 6). 

 

 
Rys. 6. Algorytm skryptu „Warunek wagi przystanków” 

 
Macierz pomocnicza jest niezbędna do oszacowania liczby wy-

siadających pasażerów. Wyklucza ona wartości wagi przystanków  
w miejscach, w których nie następowała wymiana pasażerów. Do wy-
konania zadania zastosowano funkcję warunkową w podwójnej pętli 
iteracyjnej sprawdzającej, czy na danym przystanku zostały otwarte 
którekolwiek z drzwi autobusu. 

2.7. Wyznaczenie liczby wsiadających pasażerów 

Skrypt „Wyznaczenie liczby wsiadających pasażerów” miał na 
celu oszacowanie liczby wsiadających pasażerów na poszczegól-
nych przystankach. Do realizacji tego zadania zastosowano dwa 
osobne algorytmy. W pierwszym przypadku uwzględniono informacje 
o czasie otwarcia drzwi pojazdu (rys. 7), w drugim – wyłącznie speł-
nienie warunku prędkości autobusu oraz jego odległości od przy-
stanku (rys. 8). 

Pierwszy algorytm najpierw „wyszukuje” chwili otwarcia drzwi 
autobusu dla każdego z przystanków. Zadanie to zostało zrealizo-
wane poprzez sprawdzenie prawdziwości warunku otwarcia drzwi 
pojazdu. Następnie jeżeli warunek ten ma wartość logiczną „1”, to 
zostaje obliczona liczba pasażerów wsiadających do autobusu na 
podstawie wydatku pasażerów oraz czasu otwarcia drzwi pojazdu. 
Wówczas algorytm przerywa dalszą analizę danego przystanku  
i przechodzi do badania kolejnego. 

 
Rys. 7. Algorytm skryptu „Liczba wsiadających pasażerów”  
z uwzględnieniem czasu otwarcia drzwi pojazdu 

 

 
Rys. 8. Algorytm skryptu „Liczba wsiadających pasażerów” bez 
uwzględnienia czasu otwarcia drzwi pojazdu 
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Drugi algorytm realizuje podwójną pętlę iteracyjną, w której wy-
liczana jest liczba wsiadających pasażerów na podstawie wydatku 
pasażerów i czasu, w którym warunek otwarcia drzwi jest spełniony. 

W obu przypadkach przy obliczaniu liczby pasażerów zastoso-
wano funkcję floor, która zaokrągla wynik obliczeń w dół do liczby 
całkowitej. Ostatecznie obliczana jest suma liczby pasażerów wsia-
dających na kolejnych przystankach oraz suma bieżąca [3]. 

2.8. Wyznaczenie liczby wysiadających pasażerów 

Zadaniem skryptu „Liczba wysiadających pasażerów” było osza-
cowanie liczby wysiadających pasażerów na poszczególnych przy-
stankach. 

Pierwszym etapem realizacji tego zadania było rozdysponowa-
nie pasażerów wsiadających na danym przystanku na pozostałe 
przystanki do końca trasy. Wartość liczby wysiadających na danym 
przystanku pasażerów uzależniona jest od liczby pozostałych do 
końca trasy przystanków oraz wagi każdego z przystanków. Waga ta 
odzwierciedla popularność danego przystanku. W przypadku, gdy 
wszystkie wagi przystanków są sobie równe, pasażerowie rozdzielani 
są równomiernie na każdy przystanek (rys. 9). 

 

 
Rys. 9. Algorytm skryptu „Liczba wysiadających pasażerów" cz.1 

  
Drugi etap dotyczy przypadku, gdy liczba wysiadających na da-

nym przystanku pasażerów jest niecałkowita. Wówczas wartość ta 
zaokrąglana jest w dół, a odrzucona część ułamkowa zostaje dodana 
do liczby wysiadających pasażerów na kolejnym przystanku (rys. 10). 

W ostatnim etapie wyznaczane są sumy pasażerów wysiadają-
cych na konkretnych przystankach. 

2.9. Liczba pasażerów wewnątrz autobusu 

Skrypt „Liczba pasażerów wewnątrz autobusu” miał za zadanie 
ustalić liczbę pasażerów wewnątrz pojazdu, która wynika z różnicy 
liczby pasażerów wsiadających i wysiadających. 

 
Rys. 10. Algorytm skryptu „Liczba wysiadających pasażerów" cz.2 

2.10. Generowanie wykresów 

Zadaniem skryptu „Generowanie wykresów” było utworzenie wy-
kresów: 
– 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.  

2.11. Wygenerowanie mapy trasy oraz przystanków 

Skrypt „Generowanie mapy trasy oraz przystanków” miał na celu 
wyświetlenie trasy przejazdu autobusu na mapie oraz zaznaczenie 
na niej poszczególnych przystanków. 

PODSUMOWANIE 

Przedsiębiorstwa transportowe stają przed wyzwaniem, jakim 
jest planowanie oferty transportu publicznego. Powinno się ono od-
bywać zgodnie z zapotrzebowaniem klientów i z uwzględnieniem 
wszystkich ograniczeń. Głównymi korzyściami płynącymi z określe-
nia liczby pasażerów korzystających z usług w danym przedsiębior-
stwie transportowym są: rozpoznanie tendencji oraz skutków działań 
optymalizacyjnych, możliwości analizy zebranych danych, np. dla da-
nej linii czy okresu w rozkładzie jazdy, a także możliwość przejrzystej 
prezentacji analiz i raportów. 
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Na bazie analizy dostępnych technik zliczania pasażerów po-
wstała koncepcja estymatora liczby pasażerów w środkach trans-
portu publicznego. Opracowano metodę opartą na koniunkcji warun-
ków do interpretacji stanu wsiadania lub wysiadania na przystanku. 
Następnie opracowano sposób oszacowania liczby pasażerów wsia-
dających i wysiadających przy uwzględnieniu szeregu kolejnych wa-
runków brzegowych.  

Działanie estymatora liczby pasażerów wymaga weryfikacji  
w drodze badań doświadczalnych.  
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Procedure for estimation of number of passengers in means 
of public transportation using GPS software 

Number of passengers using means of public transporta-

tion is one of basic parameters which is used to determine ef-

ficiency of such means. Regardless of big importance of this 

factor it is still often calculated using expensive methods such 

as manual counting or with use of visual systems. This paper 

presents method of estimating of number of passengers based 

on waiting time at bus stops. Input for reasoning process 

where data available from GPS receivers and dedicated sig-

nals correlated with bus door opening time. 
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