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Tablice informacyjne XSTD 
i y em moni orin  i yjne o  rmy i el

Pixel sp. z o.o. od 1994 r. dostarcza zaawansowane technologicznie rozwiązania informatyczne, urządzenia elektroniczne i oprogramowanie 
stosowane w komunikacji publicznej. Obejmują one systemy elektronicznej informacji pasażerskiej, pobierania opłat za przejazdy, monitoringu 
wizyjnego oraz automatycznego zliczania pasażerów. W niniejszym artykule przedstawiono tablice informacyjne XSTD oraz system monitoringu 
wizyjnego oferowane przez fi rmę Pixel. 

Obecnie elektroniczne tablice informacyjne są standardem w komunikacji miejskiej. Coraz czę-
ściej tablice te pojawiają się także w komunikacji regionalnej i w transporcie międzynarodowym

Wprowadzenie
Doskonalenie jakości usług w transpor-

cie pasażerskim wymaga wdrażania przez 
przewoźników nowoczesnych systemów 
obsługi pasażerów. Pozwalają one na po-
prawę dostępności transportu publicznego 
oraz możliwości korzystania z niego przez 
różne grupy pasażerów. Szczególne znacze-
nie ma wdrożenie rozwiązań likwidujących 
bariery w korzystaniu z transportu przez 
osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, 
niedowidzące, niesłyszące i niedosłyszą-
ce, w podeszłym wieku, osoby podróżują-

ce z małymi dziećmi (w tym w wózkach). 
Wdrażane rozwiązania muszą pozwolić 
na korzystanie z nich przez wszystkie gru-
py społeczne. Dotyczy to zarówno osób, 
które stale podróżują środkami transpor-
tu publicznego, jak i korzystających z nich 
incydentalnie. Na ten problem zwrócono 
uwagę w rozporządzeniu UE) nr 181/2011 
dotyczącym praw pasażerów [2]. Stanowi 
on także istotny czynnik kreowania nowo-
czesnego systemu transportowego, pozwa-
lającego na urzeczywistnianie celów euro-
pejskiej polityki transportowej [1].

Poprawa jakości, dostępności i bezpie-
czeństwa transportu publicznego możliwa 
jest dzięki zastosowaniu systemów infor-
macji pasażerskiej oraz monitoringu wizyj-
nego. Stanowią one standardowe wyposa-
żenie nowoczesnych środków transportu. 
Instalowane są także na dworcach, stacjach, 
przystankach, węzłach komunikacyjnych 
oraz w innych miejscach, w których mogą 
przebywać podróżni. Dostępne oferty pro-
ducentów tych systemów obejmują różne 
rozwiązania techniczne i technologiczne. 
W niniejszym artykule przedstawiono wy-
brane komponenty tych systemów dostar-
czane przez fi rmę Pixel. 

Misją fi rmy Pixel jest tworzenie rozwią-
zań, które zwiększają wygodę podróżo-
wania oraz ułatwiają obsługę pasażerów 
i zarządzanie taborem przez przewoźników. 
Cel ten przedsiębiorstwo realizuje dzięki 
korzystaniu z najnowocześniejszych tech-
nologii (m.in. LED, LCD i TFT, transmisja bez-
przewodowa, cyfrowy zapis obrazu, karty 
bezstykowe Mifare). Gwarancją wysokiej 
jakości i niezawodności rozwiązań fi rmy Pi-
xel są certyfi katy zintegrowanego systemu 
zarządzania ISO 9001 i 14001, a także mię-
dzynarodowego standardu IRIS (Internatio-
nal Railway Industry Standard). Produkty są 
doceniane przez klientów i niezależnych 
ekspertów, a fi rma za swoje rozwiązania 
uzyskała wiele nagród branżowych.

Tablice XSTD
Tablice informacyjne są najważniejszym 

i najpowszechniej stosowanym elemen-
tem systemu informacji pasażerskiej. Pre-
zentowane na nich treści, wspierane coraz 
częściej urządzeniami głosowymi, znacz-
nie ułatwiają podróżowanie. Pasażer ma 
świadomość, w jakim miejscu aktualnie 
znajduje się pojazd i w jakim kierunku po-
dąża. Wszelkie istotne informacje dotyczą-
ce przebiegu trasy, numeru linii, przystanku 
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docelowego są w łatwy sposób dostępne 
wewnątrz środka transportu. Dzięki temu 
pasażerowie kontrolują przebieg swojej 
podróży. Z informacji pasażerskiej korzy-
stają również osoby niepełnosprawne. Cią-
głe udoskonalenia oraz innowacje mają na 
celu dostosowanie rozwiązań do wymagań 
osób z uszkodzonym narządem wzroku, 
słuchu czy też osób starszych. Tym sposo-
bem transport publiczny zapewnia im do-
godne i bezpieczne warunki podróżowania. 
Wszelkie cechy urządzeń – luminancja, kon-
trastowe kolory, sygnały świetlne i głosowe 
– uwydatniają swoje oddziaływanie w złych 
warunkach atmosferycznych oraz pomaga-
ją osobom śpieszącym się i roztargnionym. 
Odpowiednio sformułowana i przekazana 
informacja pasażerska może przynieść wie-
le korzyści. Może skrócić czas podróży, pod-
nieść komfort podróżowania, a co za tym 
idzie – zwiększyć atrakcyjność i konkuren-
cyjność transportu publicznego [3].

W najnowszej ofercie fi rmy Pixel znala-
zły się nowoczesne tablice informacyjne 
typu XSTD o różnych parametrach i róż-
nych zastosowaniach, wyświetlające treści 
w kolorze bursztynowym. Przeznaczone są 
one do montażu w pojazdach komunikacji 
lokalnej i międzymiastowej oraz w autobu-
sach turystycznych.

Wyświetlanie treści na tablicach XSTD 
odbywa się na polu diod, a informacje mogą 
być pokazywane w jednym lub w dwóch 
wierszach. Dzięki zastosowaniu diod o du-
żej jasności i szerokim kącie świecenia infor-
macje na tablicy są bardzo dobrze widoczne 
zarówno z dużej odległości (dla pasażerów 
oczekujących na przystankach), jak również 
dla osób wsiadających do pojazdu. Dobrą 

widoczność wyświetlanych treści dodat-
kowo zapewnia automatyczna regulacja 
natężenia świecenia diod w zależności od 
intensywności światła zewnętrznego. Gdy 
tablice są oświetlane przez silne światło 
słoneczne, również diody świecą mocniej, 
by zniwelować oddziaływanie światła sło-
necznego, natomiast przy niskim natężeniu 
światła zewnętrznego diody świecą słabiej. 
Dopasowywanie intensywności światła 

diod odbywa się w sposób zupełnie niezau-
ważalny dla obserwatora.

W pamięci tablicy XSTD może być za-
pisanych do 10 tys. tras autobusowych. 
Kierowca przed rozpoczęciem kursu wy-
biera i zatwierdza na sterowniku daną li-
nię. Na tablicy pojawia się żądana treść, 
która będzie odtwarzana w zaprogramo-
wanej kolejności w czasie całej trasy. Takie 
uproszczenie obsługi pozwala na szybkie 
uruchomienie prezentowanej treści i – co 

Obecnie na rynku dostępnych jest wiele typów tablic diodowych o bardzo zróżnicowanej ce-
nie. Aby doprowadzić do porównywalności ofert, należy zwrócić szczególną uwagę na pobór 
mocy, rozdzielczość, kąt świecenia, automatyczny dobór natężenia w zależności od intensyw-
ności światła zewnętrznego

Nowe tablice z kolorowym polem numerowym pozwalają pasażerowi lepiej zlokalizować swój 
autobus, zwłaszcza w węzłach przesiadkowych. Na zdjęciu tablice PDL-RGB zamontowane 
w Solarisie Urbino dla MZK Bydgoszcz

Aby w jak największym stopniu uprościć 
montaż systemu informacyjnego w auto-
busach regionalnych, sterownik tablicy jest 
zintegrowany w obudowie tablicy master. 
Sterownik ten może także sterować tablicą 
boczną typu slave
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najważniejsze – nie absorbuje uwagi kie-
rowcy w czasie jazdy, dzięki czemu po-
zwala skoncentrować się na prowadzeniu 
autobusu. Dla zróżnicowania ważności in-
formacji wyświetlanych na tablicach możli-
wa jest edycja napisów różnymi czcionkami 
(wąska, normalna i pogrubiona), a wyświe-
tlane wyrazy mogą składać się z liter różnej 
wielkości. Treści wyświetlane na tablicy 
mogą być przygotowywane przez prze-
woźnika lub przez fi rmę Pixel za pomocą 
oprogramowania PAKIET PIXEL. Następnie 
są kopiowane z programu na pendrive-
’a (USB) i przenoszone do tablicy. Przenie-
sienie danych z pamięci USB do pamięci 
tablicy jest bardzo proste – wymaga jedy-
nie wsunięcia urządzenia do gniazda od-
czytowego w sterowniku (wówczas dane 
zostaną automatycznie skopiowane do 
pamięci). Maksymalne uproszczenie sposo-
bu przygotowania i kopiowania danych nie 
wymaga stosowania innych urządzeń (np. 
laptopa) do programowania tablic. 

Zawartość pamięci tablic może być do-
wolnie często zmieniana. Przewoźnik może 
wprowadzać nowe trasy lub usuwać już nie-
obsługiwane. Nie ma to wpływu na sposób 
obsługi tablicy przez kierowcę – jest on za-
wsze tak samo prosty. 

Istotną zaletą tablic XSTD są niewielkie 
wymiary obudowy. Umożliwia to ich wyko-
rzystanie w różnych typach pojazdów.

System monitoringu wizyjnego
System monitoringu jest istotnym ele-

mentem poprawy bezpieczeństwa pasa-
żerów, kierowcy oraz pojazdu. Mobilny 
system monitoringu spełnia swoje zadanie 
zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pojaz-
du. Obraz z kamer wideo zapisywany jest na 
twardym dysku rejestratora. Materiał moż-
na oglądać w czasie rzeczywistym w po-

jeździe lub odtwarzać zapis z rejestratora 
w centrum dyspozytorskim.

Elementami systemu monitoringu są ka-
mery zainstalowane wewnątrz i na zewnątrz 
pojazdu, rejestrator cyfrowy, kolorowy mo-
nitor w kabinie kierowcy, komputer w cen-
trum dyspozytorskim. System może być 
dodatkowo wyposażony w mikrofon umoż-
liwiający nagrywanie rozmów kierowcy au-

tobusu z pasażerami. Zapisany obraz może 

Najnowszy produkt z Osielska – tablice PDL-RGB w autobusach PKM Gliwice, z dobrze widocz-
nym kolorowym polem numerowym oraz z polem kierunkowym w technologii fl ip-dot z pod-
świetleniem LED, pozwalającym maksymalnie zmniejszyć zużycie energii elektrycznej, zwłasz-
cza na postoju

Efektywne wykorzystanie materiału zarejestrowanego przez system monitoringu wewnętrznego, zależne jest od oprogramowania, które po-
zwala dokładnie znaleźć poszukiwane ujęcia i zlokalizować miejsce wykonania nagrania na podstawie danych zebranych z komputera pokła-
dowego, czy GPS-u
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być cennym materiałem dowodowym, 
np. w przypadku kolizji pojazdu pozwala 
określić sprawcę i jednocześnie zapobiega 
powstawaniu nienależnych roszczeń od-
szkodowawczych. Ułatwia również wykrycie 
sprawców przestępstw wewnątrz pojazdu, 
np. wandali niszczących wyposażenie auto-
busu. Ma także istotny walor prewencyjny.

Oferowany przez fi rmę Pixel system mo-
nitoringu umożliwia zapisywanie obrazu 
w następujących trybach nagrywania:

 nagrywanie ciągłe – trwa od momen-
tu uaktywnienia systemu do chwili za-
trzymania przez użytkownika (najstar-
sze dane na dysku będą zastępowane 
najświeższymi),

 nagrywanie jednokrotne – trwa do momen-
tu zapełnienia dysku twardego danymi,

 nagrywanie czasowe – odbywa się przez 
określony czas, później system wyłącza się,

 nagrywanie kalendarzowe – odbywa się 
w określonych przez użytkownika dniach 
i godzinach,

 nagrywanie alarmowe –uruchamiane jest 
za pomocą sygnału z wejść alarmowych.

Podstawowe zalety systemu monitoringu 
wizyjnego fi rmy Pixel to:

 możliwość nagrywania w kilku try-
bach: ciągłym, jednokrotnym, czaso-
wym, kalendarzowym, z przerwami lub 
alarmowym,

 nagrywanie, odtwarzanie i transmisja da-
nych zabezpieczone poprzez system haseł,

 specjalnie zaprojektowana konstrukcja 
antywibracyjna,

 funkcja zabezpieczenia danych przed 
utratą spowodowaną przerwą w zasilaniu.
Ważnym elementem systemu monito-

ringu wizyjnego jest cyfrowy rejestrator. 
Jest on zaawansowanym technicznie urzą-
dzeniem o wysokim poziomie bezpieczeń-
stwa zarejestrowanych danych i szerokim 
zakresie ich archiwizacji. Może wykonywać 

jednocześnie wiele zadań, np. live view, 
nagrywanie, odtwarzanie, archiwizację, 
zdalny dostęp. Dodatkową jego zaletą jest 
integracja z wieloma urządzeniami – kasa-
mi, drukarkami, systemami POS (komputer 
kasowy, komputer pokładowy), systemami 
kontroli dostępu czy alarmowymi.

System monitoringu wizyjnego zapew-
nia możliwość ciągłego podglądu wnętrza 
pojazdu przez kierowcę za pomocą mo-
nitora. Obraz na monitorze kierowcy jest 
podzielony na kilka sektorów, a w każdym 
z nich widoczny jest podgląd z jednej ka-
mery. Kierowca ma możliwość wyboru ka-
mer i powiększania rejestrowanego przez 
nie obrazu. System ten jest przystosowany 
do zastosowań mobilnych, ponieważ ma 
wysoką odporność na wibracje.
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XSTD information boards and video surveillance system from the Pixel company
Since 1994 Pixel Ltd. provides advanced technological solutions, electronic devices and soft-

ware used in public transportation. They include the electronic passenger information systems, 
charging for rides, video surveillance and automatic passengers counting. This article presents 
XSTD information boards and video surveillance system off ered by the Pixel company.

  a             b

Elementy systemu monitoringu: a) kamera w przestrzeni pasażerskiej, b) monitor w kabinie kierowcy

Obraz wysokiej rozdziel-
czości z kamer monitorin-
gu wspomaga pracę kie-
rowcy. Dokładny podgląd 
strefy drzwi zwiększa 
bezpieczeństwo pasaże-
rów, zwłaszcza w porze 
wieczornej i nocnej, kie-
dy obserwacja sytuacji 
na przystanku poprzez 
lusterka zewnętrzne jest 
mocno ograniczona


