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Mirosław SIERGIEJCZYK 

SYSTEM MONITOROWANIA POŁO śENIA 
AUTOBUSÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ 

Streszczenie 
Referat poświęcony jest zagadnieniom monitorowania połoŜenia autobusów komunikacji miejskiej. 

Zaprezentowano koncepcję systemu monitorowania pojazdów komunikacji miejskiej (autobusów). 
Przedstawiono technologie oraz urządzenia moŜliwe do zastosowania w podsystemie lokalizacji 
pojazdów, a takŜe technologie moŜliwe do zastosowania w podsystemie zdalnego informowania 
pasaŜerów. 

WSTĘP 
Organizacja transportu publicznego w duŜym mieście i zapewnienie jego sprawnego 

funkcjonowania jest zadaniem trudnym i kosztownym, szczególnie gdy dotyczy to tak duŜej 
metropolii jaką jest Warszawa. Przed organizatorem stoi wiele trudnych wyzwań, m.in. 
zarządzanie flotą pojazdów, konstruowanie optymalnych rozkładów jazdy, planowanie tras 
objazdowych, zapobieganie opóźnieniom pojazdów czy tworzenie informacji pasaŜerskiej. 
Niestety, Warszawa jest miastem o nie najlepszej infrastrukturze drogowej w wyniku czego 
płynność ruchu drogowego jest często zaburzana przez korki. Dlatego bardzo istotną rzeczą 
jest wspomaganie funkcjonowania transportu publicznego poprzez wprowadzanie nowych 
rozwiązań technicznych, które pozwalałyby lepiej monitorować znajdujące się w ruchu 
pojazdy komunikacji miejskiej i zmniejszałyby uciąŜliwości korzystania z nich. 

W referacie przedstawiono koncepcję systemu monitorowania autobusów komunikacji 
miejskiej. Proponowane rozwiązanie umoŜliwia bieŜącą lokalizację kaŜdego pojazdu 
obsługującego linię, z dokładnością nie mniejszą niŜ do przystanku, a dane o lokalizacji 
powinny być przekazywane na bieŜąco do centralnej bazy. Przedstawiono teŜ wybrane 
sposoby wykorzystywania wyników gromadzonych w bazie, zarówno przez słuŜby 
zarządzające transportem miejskim, jak i pasaŜerów. 

1. KONCEPCJA SYSTEM MONITOROWANIA POŁO śENIA 
AUTOBUSÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ  

1.1. Ogólna struktura systemu 
System monitorowania połoŜenia autobusów ma śledzić połoŜenie autobusów aktualnie 

obsługujących wszystkie linie autobusowe z dokładnością co najmniej do przystanku oraz 
rejestrować czasy (godziny i minuty) przybywania autobusów na przystanki. Na podstawie 
tych danych powinien on określać przewidywany czas oczekiwania na autobus na 
przystankach, rejestrować opóźnienia i przyspieszenia, umoŜliwiać wizualizację danych o 
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połoŜeniu autobusów. Dane rejestrowane przez system 
mają słuŜyć zarządowi operatora

Działanie systemu opiera si
rozkładów jazdy, przystanków oraz tras poszczególnych linii. Ta podstawowa baza mo
modyfikowana tylko wtedy, gdy wprowadzane s
rozkładach jazdy lub przystankach. Na podstawie danych zapisanych w bazie s
tablice konwersji nazw i numerów przystanków u
widocznych na przystankach na numery porz
uwzględnieniem kierunku jazdy. Drug
bieŜąco, po odebraniu informacji o czasie i nowym poło
podstawie tych danych, po skoj
zapisywane są czasy oczekiwania na autobusy dla ka
danych tych moŜna określić aktualne poło
chwili usługi przewozowe. Poło
zmieniane z chwilą pojawienia si

Dane zapisywane w bazie bę
– wizualizacji połoŜenia pojazdów na mapie aglomeracji,
– informowania pasaŜerów z

przybycia najbliŜszego autobusu danej linii,
– informowania pasaŜerów za pomoc

takŜe do tworzenia odpowiednich przekrojów danych na potrzeby 
Ogólną strukturę systemu m

Rys 1. Ogólna struktura systemu 

Źródło: opracowanie własne 

System powinien składać się
– podsystemu bazy danych, 
– podsystemu dostępu do bazy danych,
– podsystemu wizualizacji poło
– podsystemu lokalizacji poło
– podsystemu audiowizualnej informacji przystankowej,
– podsystemu informowania pasa

Komunikacja między podsystemami mo
telekomunikacyjnych i teleinformatycznych o czym b
połoŜenia autobusów na bieŜą

eniu autobusów. Dane rejestrowane przez system monitorowania poło
operatora oraz pasaŜerom.  

Działanie systemu opiera się na specjalnie przygotowanej bazie danych dotycz
rozkładów jazdy, przystanków oraz tras poszczególnych linii. Ta podstawowa baza mo

yfikowana tylko wtedy, gdy wprowadzane są zmiany w trasach poszczególnych linii, 
rozkładach jazdy lub przystankach. Na podstawie danych zapisanych w bazie s
tablice konwersji nazw i numerów przystanków uŜywanych przez operatora

h na przystankach na numery porządkowe przystanków danej linii z 
dnieniem kierunku jazdy. Drugą grupę danych stanowią dane modyfikowane na 

co, po odebraniu informacji o czasie i nowym połoŜeniu kaŜdego autobusu. Na 
podstawie tych danych, po skojarzeniu ich z informacjami podstawowymi obliczane i 

 czasy oczekiwania na autobusy dla kaŜdego przystanku i kaŜ
ć aktualne połoŜenie wszystkich autobusów wykonuj
. PołoŜenie to jest określane z dokładnością

 pojawienia się autobusu na następnym przystanku.  
Dane zapisywane w bazie będą wykorzystywane do: 

enia pojazdów na mapie aglomeracji, 
erów za pomocą środków audiowizualnych na przystankach o czasie 

szego autobusu danej linii, 
erów za pomocą usługi SMS o czasie oczekiwania na autobusy,

e do tworzenia odpowiednich przekrojów danych na potrzeby przewo
monitorowania połoŜenia autobusów przedstawiono na rys.

Ogólna struktura systemu monitorowania połoŜenia autobusów 

się z następujących podsystemów:  
 

pu do bazy danych, 
podsystemu wizualizacji połoŜenia autobusów na ekranie, 
podsystemu lokalizacji połoŜenia autobusów, 
podsystemu audiowizualnej informacji przystankowej, 
podsystemu informowania pasaŜera za pomocą usługi SMS. 

dzy podsystemami moŜe odbywać się za pomoc
telekomunikacyjnych i teleinformatycznych o czym będzie mowa dalej. System lokalizacji 

enia autobusów na bieŜąco zbiera informacje o ich połoŜeniu. Napływaj

onitorowania połoŜenia autobusów 

 na specjalnie przygotowanej bazie danych dotyczących 
rozkładów jazdy, przystanków oraz tras poszczególnych linii. Ta podstawowa baza moŜe być 

 zmiany w trasach poszczególnych linii, 
rozkładach jazdy lub przystankach. Na podstawie danych zapisanych w bazie są tworzone 

operatora, a takŜe 
dkowe przystanków danej linii z 

 dane modyfikowane na 
Ŝdego autobusu. Na 

arzeniu ich z informacjami podstawowymi obliczane i 
dego przystanku i kaŜdej linii osobno. Z 

enie wszystkich autobusów wykonujących w danej 
ścią do przystanku i 

rodków audiowizualnych na przystankach o czasie 

usługi SMS o czasie oczekiwania na autobusy, a 
przewoźnika.  

enia autobusów przedstawiono na rys. 1. 

 

 za pomocą róŜnych sieci 
System lokalizacji 

eniu. Napływają one ze 
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wszystkich autobusów. Informacje te są rejestrowane w bazie danych za pomocą podsystemu 
dostępu do bazy. System lokalizacji połoŜenia autobusów nie komunikuje się bezpośrednio z 
Ŝadnym innym podsystemem. W zaleŜności od przyjętego rozwiązania technicznego moŜliwe 
jest przesyłanie informacji w obie strony, takŜe do podsystemu lokalizacji połoŜenia. Dane są  
gromadzone w bazie danych, przy czym juŜ dokonanych do niej wpisów nie moŜna 
modyfikować.  

Podsystem informacji SMS słuŜy do tego by pasaŜerowie mogli, korzystając z telefonu 
komórkowego i usługi SMS, dowiedzieć się o czasie oczekiwania na przystanku na wskazany 
autobus. Komunikacja jest dwukierunkowa. Po zadanym pytaniu z podsystemu bazy danych 
są odczytywane odpowiednie czasy oczekiwania i przekazywane tą samą drogą, czyli do 
telefonu komórkowego pasaŜera.  

Z kolei podsystem audiowizualnej informacji przystankowej jest umiejscowiony na 
przystanku. Do niego na bieŜąco są kierowane informacje o czasie przyjazdu na przystanek 
najbliŜszego autobusu danej linii. Mogą teŜ być przekazywane informacje o zmianach 
wprowadzonych w rozkładzie jazdy, albo odwołanych kursach. Informacje te są 
wizualizowane na ekranie LCD, albo podawane w postaci komunikatów akustycznych. 
Komunikacja między podsystemem informacji przystankowej a bazą danych moŜe być takŜe 
dwukierunkowa.  

Podsystem wizualizacji połoŜenia autobusów na mapie aglomeracji warszawskiej 
komunikuje się z bazą danych w celu pobrania informacji o aktualnym połoŜeniu wszystkich 
autobusów znajdujących się aktualnie w ruchu. Ekran, na którym wyświetlana będzie 
aktualna lokalizacja autobusów znajdować się będzie w Centrum Zarządzania Ruchem. 

Przygotowanie pełnej koncepcji systemu wymaga opracowania wszystkich wyŜej 
wymienionych jego elementów (podsystemów). Jest to zadanie znacznie wykraczające poza 
ramy pracy dyplomowej i dlatego skupiono się tu przede wszystkim na opracowaniu 
szczegółowej koncepcji logicznej działania podsystemów wchodzących w skład systemu 
monitorowania połoŜenia autobusów. 

1.2. Wizualizacja połoŜenia autobusów na ekranie w centrum zarządzania 
ruchem 

Przewiduje się wyposaŜenie centrum zarządzania ruchem w odpowiednio duŜe ekrany tak, 
by moŜliwe było obserwowanie na nich wszystkich autobusów komunikacji miejskiej 
znajdujących się aktualnie w ruchu, na planie aglomeracji warszawskiej. Na ekranie na siatce 
ulic i dróg obrazowane będzie połoŜenie autobusu z dokładnością niemniejszą niŜ odległość 
między najbliŜszymi przystankami.  

Algorytm śledzenia połoŜenia powinien być uruchomiony i działać równolegle dla 
wszystkich linii autobusowych. Dokładna lokalizacja połoŜenia dawałaby jednak inne 
moŜliwości. W szczególności moŜna byłoby wychwytywać przypadki dłuŜszych postojów na 
trasie autobusu i odpowiednio na nie reagować. Przyjęcie 30 - sekundowego odstępu między 
kolejnymi uruchomieniami algorytmu jest w zupełności wystarczające. Gdyby stosować duŜo 
krótszy cykl, to mogłoby dochodzić do przeciąŜenia systemu (w przypadku autobusów w 
szczycie liczba pojazdów wynosi ok. 1400, a to oznacza, Ŝe zmiana danych w pamięci ekranu 
odbywa się średnio co 25 ms).  

1.3. Podsystem informowania pasaŜera o czasie oczekiwania za pomocą usługi 
SMS zdalnej 

Informacje zgromadzone w bazie danych będą wykorzystywane przez podsystem 
informowania pasaŜerów za pomocą usługi SMS o czasie przybycia najbliŜszego autobusu 
danej linii. Wprowadzenie takiej usługi – usługi interaktywnej – wymaga opracowania 
drzewa dialogowego oraz algorytmu korzystania z systemu. Zakłada się, Ŝe pasaŜer 
znajdujący się na przystanku autobusowym będzie mógł korzystając z telefonu komórkowego 
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komunikować się z bazą danych za pomocą wiadomości tekstowych SMS, aby uzyskać 
odpowiedź o przewidywanym czasie oczekiwania na najbliŜszy autobus danej linii. Zarówno 
wiadomość do systemu, jak i informacja zwrotna zostanie przesłana jako wiadomość SMS. 
Nie wyklucza się jednak, Ŝe odpowiedź moŜe być udzielona jako komunikat głosowy po 
oddzwonieniu do abonenta. Aby podsystem mógł zrealizować taką usługę abonent nie moŜe 
mieć zablokowanego w systemie telefonii komórkowej podawania swojego numeru.  

PasaŜer wysyła wiadomość podając, na przykład nazwę przystanku, numer przystanku i 
numer linii. Strukturę (składnię) wiadomości opisano dalej. NajwaŜniejszym elementem 
technicznej realizacji usługi jest podsystem informacji SMS. Do jego zadań naleŜy 
przetworzenie wiadomości tekstowej, tak by była ona czytelna dla systemu, odczyt 
odpowiedniej informacji z bazy danych i wreszcie przygotowanie wiadomości tekstowej,  

Informacje zawarte na ekranie to nazwa i numer przystanku, aktualna data i godzina, 
rozkładowe godziny przybycia najbliŜszych pojazdów na przystanek oraz informacje o 
opóźnieniach i przyśpieszeniach danego kursu. Są tą podstawowe informacje dotyczące tylko 
najbliŜszych kursów. Dzięki temu ich odczytanie i zrozumienie przez pasaŜera odbywa się 
intuicyjnie, nawet gdy pasaŜer nie miał wcześniej do czynienia z systemem. 

2. ANALIZA WARIANTÓW ROZWI ĄZAŃ TECHNICZNYCH 
Lokalizacja połoŜenia autobusu moŜe wykorzystywać jedno z następujących rozwiązań 

technicznych:  
– system lokalizacji satelitarnej GPS,  
– lokalizacje za pomocą systemu komórkowego GSM, 
– uŜycie system  RFID (Radio Frequency Identification), 
– systemu związanego z działaniem kierowcy – system manualny. 

2.1. Lokalizacja za pomocą systemu GPS 
Schemat wykorzystania systemu GPS na potrzeby systemu Monitorowania połoŜenia 

autobusów pokazano na rysunku 2. Interfejs między odbiornikiem GPS a telefonem 
komórkowym moŜe być trojakiego rodzaju. I tak dopuszcza się interfejs BT (Bluetooth), USB 
oraz RS-232. Szybkość transmisji wynosi najczęściej 4800 b/s. Bluetooth to technologia 
bezprzewodowej transmisji danych oparta na działaniu fal radiowych o częstotliwości 2,4 
GHz. UmoŜliwia komunikację między urządzeniami elektronicznymi typowo w zasięgu do 
ok. 10 m (spotyka się teŜ inne specyfikacje, róŜniące się zasięgiem działania – od metra do 
100 m). Rozwiązanie to mogłoby z powodzeniem być zastosowane do przekazywania danych 
z odbiornika GPS. Musi być jednak uŜyty adapter Bluetooth. Równie dostępne jak BT są 
interfejsy USB i RS-232. Wydaje się, Ŝe w omawianym zastosowaniu najwłaściwsze będzie 
uŜycie popularnego interfejsu USB. 

Struktura przesyłanej informacji jest oparta na protokole komunikacyjnym NMEA.[11]. 
Do niedawna system GPS mógł wyznaczać dokładną pozycję pod warunkiem ciągłości 
sygnału i przy korzystnym rozmieszczeniu satelitów. PoniewaŜ takie warunki nie zawsze 
występowały, więc konieczne było zintegrowanie GPS z innymi systemami. W sytuacji, gdy 
odbiornik znajdował się np. w tunelu do realizacji zadania niezbędne okazywały się systemy 
pomocnicze jak np. INS, wyposaŜone w sensory kierunku, dystansu i prędkości. [8]. System 
ten na podstawie znajomości pozycji wyjściowej, kierunku i prędkości poruszania się obiektu 
pomagał z dość duŜą dokładnością wyznaczyć nowe połoŜenie, w sytuacji gdy GPS zawodził. 
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Rys. 2. Ogólny schemat systemu z lokalizacją za pomocą systemu GPS  

Źródło: opracowanie własne na podstawie [3],[6] 

Dotychczasowe odbiorniki GPS o czułości nie przekraczającej 140 dBm miały 
ograniczone moŜliwości działania w terenie zalesionym lub w budynku, natomiast obecne 
konstrukcje zapewniają czułość ok. 155 dBm, co pozwala juŜ na odbiór sygnału wewnątrz 
budynków, z dokładnością od 5 do 30 m , oraz na otwartej przestrzeni z dokładnością od 1 do 
3 m. 

2.2. Lokalizacja za pomocą systemu GSM/UMTS 
W telefonii komórkowej wykrycie komórki w zasięgu danej stacji bazowej (BSC – w 

telefonii GSM, albo RNC w telefonii UMTS) spowoduje przypisanie jej identyfikatora CID 
(Cell IDentifier). W specyfikacji 3GPP identyfikator ten jest liczbą całkowitą z zakresu od 0 
do 65535. MoŜliwe jest teŜ uŜywanie szerszego identyfikowania komórek GCID (Global Cell 
IDentifier), w tym przypadku komórka jest identyfikowana nie tylko w sieci jednego 
operatora, ale takŜe w sieciach wszystkich operatorów działających na danym terenie [12]. Na 
rysunku 3 pokazano ogólną strukturę rozwiązania opartego na telefonii komórkowej. 

 
Rys. 4. Ogólna struktura systemu z lokalizacją GSM/EDGE/UMTS  

Źródło: opracowanie własne na podstawie [3] 
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Lokalizacja za pomocą sieci GSM nie wymaga instalowania w autobusach dodatkowych 
urządzeń poza telefonem komórkowym systemu GSM albo UMTS. Sygnał nadawany przez 
telefon GSM musi być odbierany przez kilka stacji BSC (minimum trzy). Mierząc moc 
sygnału odbieranego w kaŜdej ze stacji określa się odległość telefonu od kaŜdej z nich, a 
następnie metodami geometrycznymi połoŜenie telefonu. Dokładność tej metody w znacznym 
stopniu zaleŜy od wzajemnego połoŜenia telefonu i stacji BSC i moŜe wahać się w zakresie 
od kilkudziesięciu metrów do nawet kilometra (na obszarach poza miejskich). Bez wątpienia 
zaleta tej metody lokalizacji jest jej prostota i dostępność, a wadą stosunkowo mała 
dokładność nie pozwalająca w wielu przypadkach rozróŜniać przystanków. [2],[3],[7]. 

2.3. Lokalizacja za pomocą systemu RFID 
Technologia RFID oparta jest na wykorzystaniu fal radiowych do identyfikacji obiektów. 

Elementami składowymi systemu jest identyfikator, czytnik oraz oprogramowanie 
systemowe. Obiekt skojarzony jest fizycznie z identyfikatorem, którym moŜe być albo np. 
prosta karta z wbudowanym układem elektronicznym, nie posiadająca własnego zasilania 
(identyfikator pasywny), albo skrzynka z zasilaniem bateryjnym (identyfikator aktywny). W 
pierwszym przypadku zasilanie układu elektronicznego identyfikatora następuje dzięki 
istnieniu pola elektromagnetycznego czytnika. Przy małych częstotliwościach (<100MHz) 
wykorzystuje zjawisko indukcji elektromagnetycznej [12]. Pole wywołane energią czytnika 
powoduje powstawanie siły elektromotorycznej w obwodzie identyfikatora, dzięki czemu 
energia gromadzona w kondensatorze jest w stanie zasilić cewkę, słuŜącą jako antena do 
wysyłania danych. PowyŜej 100 MHz działanie identyfikatora polega na zmianie impedancji 
anteny, dzięki czemu część fali wysyłanej przez czytnik wraca do niego z powrotem, co 
umoŜliwia wymianę danych. 

Istnieje kilka technologii RFID, róŜniących się głównie pasmem działania, i 
zastosowaniem [13]. W tabeli 1. przedstawiono zakresy częstotliwości systemów RFID i ich 
głowne obszary zastosowania. Systemy niskich częstotliwości mają małe zasięgi działania i 
małą przepustowość, w związków z czym nie nadają się do identyfikacji pojazdów. W tym 
celu moŜna by stosować systemy działające w paśmie UHF, z identyfikatorami aktywnymi. 

Tabela 1. Zakresy częstotliwości systemów RFID i ich zastosowania 
Częstotliwość Zastosowanie 

LF (10 – 500KHz) Rejestracja przedmiotów niemetalowych, 
dokumentów itd., mała przepustowość 

HF (10 – 15 MHz) Rejestracja przedmiotów niemetalowych, 
dokumentów itd., duŜa przepustowość 

UHF (860MHz – 5GHz) Śledzenie palet, kontenerów, pojazdów, duŜa 
przepustowość 

Źródło: opracowanie własne  

Podobnie jak w przypadku systemu z GPS konieczne jest przekazywanie danych do 
centrum za pomocą telefonii komórkowej. W tym przypadku sytuacja jest jednak trudniejsza. 
Nie ma bowiem ugruntowanych interfejsów u protokołów komunikacyjnych. Dodatkowo 
zasięg jest na tyle niewielki, Ŝe oddalenie się autobusu od przystanku, a czasami się to zdarza, 
gdy kilka autobusów podjeŜdŜa jednocześnie na przystanek, moŜe powodować, Ŝe autobus 
nie zostanie „zauwaŜony” przez system lokalizacyjny. Problem ten w znacznym stopniu 
powoduje, Ŝe rozwiązanie oparte na RFID naleŜy odrzucić [2],[7]. 

Na rysunku 5 pokazano ogólną strukturę rozwiązania z wykorzystaniem RFID.  
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Rys. 5. Ogólna struktura systemu z lokalizacją RFID 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [2]  

2.4. System związany z działaniem kierowcy 
Wcześniej podane było, Ŝe jeden z ajentów obsługujących linie autobusowe w Warszawie 

korzysta z „ręcznego” systemu lokalizacji połoŜenia. Co prawda tylko po to, by kierowca 
wiedział na bieŜąco, czy autobus, którym kieruje jest opóźniony, przyspieszony, czy jedzie 
zgodnie z rozkładem. To rozwiązanie moŜna rozszerzyć i zastosować w systemie 
Monitorowania połoŜenia autobusów. Dane odczytywane z licznika kilometrów i metrów 
informują dokładnie o połoŜeniu pojazdu. Mogą one być  zapisywane w pamięci urządzenia 
zainstalowanego na pojeździe a takŜe przekazywane do centrum, na przykład za pomocą 
usługi GPRS albo SMS. To rozwiązanie wymaga współdziałania kierowcy. Dojechanie do 
przystanku powinno być ręcznie zasygnalizowane przez kierowcę. MoŜna takŜe wykorzystać 
do tego czujniki w drzwiach. Dojechanie do przystanku moŜe być równoznaczne z 
otworzeniem drzwi autobusu. Zdarzające się niekiedy dwukrotne, a nawet wielokrotne 
otwieranie drzwi musi być jednak zauwaŜane przez kierowcę i kasowane ręcznie. Lepszym, 
ze względów finansowych jest uŜycie do przekazywania informacji o połoŜeniu autobusu za 
pomocą usługi GPRS. Połączenie GPRS moŜe być niemal na stałe zestawione, a opłata zaleŜy 
od ilości przekazywanych danych. Dane te nie będą jednak przekazywane częściej niŜ raz na 
przystanek. Zawierają one teŜ niewiele bajtów. 

2.5. Wybór systemu lokalizacji połoŜenia autobusów 
W tabeli 2 zebrano cechy omówionych wcześniej rozwiązań technicznych lokalizacji 

połoŜenia autobusów. 

Tabela 2. Porównanie wariantów rozwiązań technicznych lokalizacji połoŜenia autobusów  
Rozwiązanie 1 2 3 4 

Nazwa GPS 
Cell ID 

(GSM/UMTS) 
RFID manualne 

Zalety 

Dobra dokładność 
(kilka-kilkanaście 

metrów), duŜa 
dostępność, 

rozwiązanie tanie 

DuŜa dostępność, 
rozwiązanie tanie 

 brak 

DuŜa prostota, tanie 
rozwiązanie i bardzo 
niezawodne, jeŜeli 

kierowca 
współpracuje z 

systemem 
Wady Brak zasięgu w MoŜliwy brak Duzy koszt Konieczność 
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tunelach i 
miejscach 

osłoniętych 

zasięgu w tunelach 
i miejscach 
osłoniętych, 

dokładność bardzo 
zróŜnicowana, 

często 
niewystarczająca by 

rozróŜnić 
przystanki 

instalacji (na 
przystankach i w 
autobusach), mały 

zasięg, często 
niewystarczający by 

zarejestrować 
autobus, 

konieczność 
przesyłania danych 

za pomocą sieci 
bezprzewodowej 

np. GPRS. 

przesyłania danych za 
pomocą sieci 

bezprzewodowej np. 
GPRS. 

Źródło: opracowanie własne na postawie [3] 

Spośród pięciu przedstawionych moŜliwości określania połoŜenia autobusów najmniej 
przydatne jest zastosowanie systemu RFID. Być moŜe, gdy zasięg tych systemów wzrośnie i 
one takŜe nadawać się będą do zastosowania w systemie Monitorowania połoŜenia 
autobusów. Z kolei wadą systemu GPS, a takŜe w niektórych przypadkach systemu 
identyfikacji z wykorzystaniem telefonii komórkowej jest niemoŜność określenia połoŜenia, 
na przykład w tunelach i osłoniętych przystankach. Wady tej nie ma system  manualny. Z 
kolei w przypadku systemu ręcznego trzeba w kaŜdym autobusie dokonać przeróbek 
mechanicznych i elektrycznych, co moŜe być dość kłopotliwe, ale niezbyt kosztowne. 
Reasumując najwłaściwsze rozwiązanie to rozwiązanie hybrydowe łączące w sobie system 
oparty na systemie GPS albo GSM/UMTS w powiązaniu z wykorzystaniem w niektórych 
miejscach wspomagania przez system ręczny. 

2.6. Podsystem informowania pasaŜera za pomocą usługi SMS – warianty 
techniczne 

W systemie monitorowania połoŜenia autobusów zaproponowano wprowadzenie usługi 
informowania pasaŜera o czasie oczekiwania na danym przystanku na autobus. Zarówno 
zapytanie jak i informacja zwrotna jest przesyłana za pomocą wiadomości SMS. To 
rozwiązanie moŜe mieć pewna wadę. OtóŜ przesyłanie wiadomości SMS nie ma limitu 
czasowego. System identyfikuje czas zapytania na podstawie swojego własnego zegara 
pobieranego z sieci dystrybucji czasu. JeŜeli wiadomość od pasaŜera napłynie z opóźnieniem 
np. 5 minutowym, to odpowiedź systemu moŜe być juŜ nieaktualna. Dlatego, udostępniając 
taką usługę powinno się sugerować pasaŜerowi by aktywował potwierdzenie dotarcia 
wiadomości. W znacznym stopniu uniknie się wtedy nieporozumień i pomyłek w interpretacji 
informacji zwrotnej. Być moŜe wskazane byłoby wraz z odpowiedzią o czasie oczekiwania 
przesyłać czas, którego ta odpowiedź dotyczy. W takim przypadku mogą pojawić się 
problemy, jeŜeli zegarek pasaŜera nie pokazuje dokładnego czasu. Inne rozwiązanie – 
zdecydowanie pewniejsze moŜe polegać na zmianie formy odpowiedzi systemu SMS-owej na 
telefoniczną – akustyczną. Nie stanowi Ŝadnego problemu konwersja danych zawartych w 
odpowiedzi na sygnał mowy. Na rynku jest wiele takich syntezerów, równieŜ do odczytu 
wiadomości SMS, które moŜna by zastosować. Wtedy do pasaŜera system by oddzwaniał, a 
czas odebrania telefonu byłby niemal taki sam jak czas, którego dotyczy odpowiedź. Niestety 
takie rozwiązanie jest trochę droŜsze, bo droŜsze są połączenia telefoniczne od wysyłania 
wiadomości SMS. 

Zupełnie odmienne rozwiązanie opiera się na usłudze WAP, albo dostępie do Internetu za 
pomocą telefonu komórkowego. Tu pomocny jest standard UMTS. W Warszawie w 
większości miejsc jest zasięg UMTS. Nic nie stoi na przeszkodzie by dostęp do odpowiednio 
skonfigurowanej bazy danych, a dokładniej danych o czasie oczekiwania miał pasaŜer, tak jak 
to jest juŜ moŜliwe w zakresie rozkładów jazdy. Co więcej umieszczanie tych danych na 
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serwerze www pozwoliłoby na ich odczytywanie równieŜ w innych miejscach niŜ przystanki 
autobusowe. W tabeli 3 porównano wady i zalety omówionych rozwiązań. 

Tabela 3. Porównanie wariantów rozwiązań komunikacji pasaŜera z systemem i odwrotnie 
Rozwiązanie 1 2 3 4 

Komunikacja z 
systemem 

SMS SMS SMS 
WAP/UMTS/ 

Internet 
Komunikacja z 

pasaŜerem 
SMS 

SMS z informacją o 
czasie 

telefon 
WAP/UMTS 
strona www 

Zalety 
Proste i tanie 

rozwiązanie dla 
obu stron 

Proste i tanie 
rozwiązanie dla obu 

stron. 
PasaŜer wie jakiego 

dokładnie czasu 
dotyczy odpowiedź 

i wie ile czasu 
upłynęło od 
zapytania 

Proste i tanie 
rozwiązanie dla 

pasaŜera, w 
systemie 

konieczność 
instalacji  
syntezera  

Dostęp z sieci 
komórkowych i sieci 

IP 

Wady 
Brak koordynacji 

czasu 

Odpowiedź nie do 
końca musi być 
zrozumiała dla 

pasaŜera 

Dla ZTM 
rozwiązanie droŜsze 
niŜ 1 i 2, przy duŜej 

liczbie 
równocześnie 
udzielanych 

odpowiedzi abonent 
moŜe mieć problem 
w ich zapamiętaniu 

Nie wszystkie 
telefony umoŜliwiają 
surfowanie w sieci 

IP, dla pasaŜera 
wyŜszy koszt niŜ w 

przypadku 
wiadomości SMS. 
Dla przewoźnika to 

rozwiązanie jest 
najtańsze. 

Źródło: [3] 

Najwłaściwsze jest rozwiązanie hybrydowe, łączące wymienione w tabeli 4.3 rozwiązania, 
a to dlatego, Ŝe Ŝadne z nich nie jest pozbawione wad. Rozwiązania z wykorzystaniem usługi 
SMS są niezaleŜne od rozwiązania czwartego opartego na dostępie do sieci IP za pomocą 
telefonu komórkowego. Mogą one być dostępne dla pasaŜera niezaleŜnie. Od niego i jego 
telefonu komórkowego zaleŜy, z której formy informowania skorzysta.  Z kolei rozwiązania 
oparte na usłudze SMS róŜnią się znakowaniem czasem oraz rodzajem odpowiedzi, tekst lub 
komunikat słowny (akustyczny). Podawanie informacji o czasie jest bardzo waŜne, ze 
względu na nieokreślony czas przekazywania wiadomości SMS i dlatego, musi być zawarte w 
odpowiedzi systemu. Z kolei forma odpowiedzi systemu, tekst bądź komunikat słowny, 
powinna być określana przez pasaŜera, na przykład za pomocą dodatkowego znaku 
alfanumerycznego wstawianego na końcu zapytania. Wybór formy ma szczególnie duŜe 
znaczenie dla osób niepełnosprawnych (niewidomi, słabo widzący, osoby niesłyszące). 

PODSUMOWANIE  

W referacie przedstawiony został system monitorowania połoŜenia pojazdów komunikacji 
miejskiej. Z załoŜenia proponowany system moŜe obsługiwać wszystkie pojazdy komunikacji 
miejskiej mimo, Ŝe opracowany został na przykładzie linii autobusowych. Ponadto system 
jest otwarty i skalowalny. System monitorowania połoŜenia autobusów ma z załoŜenia 
usprawnić zarządzanie komunikacją autobusową oraz ułatwić pasaŜerom podróŜowanie. 
Przewiduje się, Ŝe wprowadzenie do eksploatacji tego typu systemu przyniesie wiele 
korzyści. Między innymi pozwoli na bieŜące sprawdzanie poprawności obowiązujących stref 
czasowych, szybkie reagowanie na sytuacje komunikacyjne w mieście, na bieŜące 
informowanie pasaŜerów o czasie oczekiwania na autobusy, a takŜe pozwoli zmniejszyć 
zakres obowiązków pracowników nadzoru ruchu. 
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Problematyka poruszana w referacie jest bardzo złoŜona. Obejmuje ona zagadnienia z 
zakresu logistyki transportu, informatyki, telematyki i telekomunikacji. Bez wątpienia 
systemy, takie jak zaproponowany system monitorowania połoŜenia autobusów będą się 
rozwijały i staną się powszechnie dostępne. W przyszłości będą to rozwiązania klasy SOA 
(Service Oriented Architecture) integrujące system informacji o komunikacji miejskiej z 
komunikacja kolejową i lotniczą. 
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SYSTEM OF MONITORING THE LOCATION  
OF POSITION OF CITY PUBLIC BUSES 

Abstract 
The paper is devoted to the issues of monitoring the position of city buses. There are presented the 

concept of monitoring of public transport vehicles (buses). There are compared technologies and 
equipment available for use in vehicle location subsystem, and technologies which can be applied in 
remote subsystem of passenger information. 
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