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W artykule dokonana została ocena przystanko
wych systemów dynamicznej informacji pasażer
skiej z punktu widzenia użytkownika. Omówione 
zostały: lokalizacje, typy i formy tablic, sposoby po
zyskiwania i prezentacji danych. Duży nacisk został 
położony na omówienie funkcjonowania systemów 
dynamicznej informacji pasażerskiej w sytuacjach 
kryzysowych, w których są one najbardziej potrzeb
ne pasażerom. Przedstawione zostały również wnio
ski płynące z analizy funkcjonowania systemów za
granicznych.

Wprowadzenie
Systemy dynamicznej informacji pasażerskiej, do niedawna 
stosowane jedynie w transporcie dalekobieżnym, zysku
ją coraz większe uznanie ze strony zarządów transportu 
zbiorowego w miastach i lokalnych przedsiębiorstw trans
portowych. W warunkach krajowych upatruje się w nich 
z jednej strony nowoczesnego elementu promocji transpor
tu zbiorowego, a z drugiej – lekarstwa na problemy związa
ne z niedotrzymywaniem rozkładów jazdy przez kursujące 
pojazdy. Niestety, nader często instalacja systemu nie jest 
poprzedzona analizą potrzeb użytkowników – czyli pasa
żerów. W efekcie instalowany jest kosztowny w zakupie 
i utrzymaniu system, który właściwie nie podnosi jakości 
informacji pasażerskiej – stanowi jedynie swego rodzaju 
gadżet, świadczący teoretycznie o trosce organizatora ko
munikacji o poziom świadczonych usług.

Tymczasem właściwie zaprojektowany i wykorzystywa
ny system potrafi nie tyle wpłynąć na poprawę poziomu 
bieżącej informacji, co przede wszystkim – podnieść jakość 
realizowanych połączeń. Warto przytoczyć w tym miejscu 
znamienne zdanie, pochodzące ze Szwajcarii: Najlepszym sy-
stemem dynamicznej informacji dla pasażera jest wydrukowany 
rozkład jazdy. Zdanie to w pierwszej chwili budzi zdumie
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nie, ale należy wyjaśnić, że szwajcarscy organizatorzy ko
munikacji przede wszystkim dbają o to, by komunikacja 
działała punktualnie – a wówczas faktycznie wydruk roz
kładu jazdy może zastępować dynamiczną informację pasa
żerską. Nie oznacza to również, że w Szwajcarii systemy 
informacji dynamicznej nie są wykorzystywane – przede 
wszystkim służą one jednak personelowi w celu zapobiega
nia przewidywanym zakłóceniom.

Analiza potrzeb użytkowników
Z punktu widzenia pasażera systemy informacji na przy
stankach spełniać mogą trzy podstawowe3 funkcje:

•	 wspomagać wybór miejsca do oczekiwania na pojazd,
•	 określać wymagany czas oczekiwania na pojazd,
•	 wspomagać decyzję o zmianie zaplanowanego sposo

bu podróży na alternatywny.

Wszystkie te funkcje w mniejszym lub większym zakre
sie jest w stanie spełniać tradycyjny sposób informowania 
pasażerów. Przed wdrożeniem nowego systemu dynamicz
nej informacji pasażerskiej należy zatem przeanalizować 
zakres możliwych do uzyskania korzyści w porównaniu do 
kosztów jego instalacji i eksploatacji.

Pierwsza potrzeba w zakresie informacji pasażerskiej 
związana jest z wyborem stanowiska przystankowego, co 
największe znaczenie ma na dużych i rozległych węzłach 
komunikacji zbiorowej. Pasażer może do takiego węzła do
trzeć na dwa sposoby: rozpoczynać w nim podróż (dojście 
piesze, dojazd rowerem, pojazdem indywidualnym itd.) lub 
dokonywać przesiadki (dojazd innym pojazdem w ramach 
systemu). 

Wspomaganie wyboru przystanku największe znacze
nie ma dla osób korzystających z węzła incydentalnie – ci 
pasażerowie nie znają bowiem układu peronów (stanowisk) 
i nie są w stanie szybko odnaleźć miejsca odjazdu bez do
datkowej pomocy. Dla stałych pasażerów istotne są nato
miast inne informacje, wykorzystywane w optymalizacji 
codziennych podróży: ważne jest wówczas, nie z którego 

3 Oprócz funkcji podstawowych systemy mogą również udzielać informacji do
datkowych – np. o zagadnieniach taryfowych, sposobach wnoszenia opłaty itp. 
Wiedzę tę jednak stały użytkownik systemu – niekoniecznie stały użytkownik 
danego węzła przystankowego – już posiada, nie musi być zatem przekazywana 
przez system informacji dynamicznej.



��

TransporT miejski i regionalny 07-08 2011

peronu nastąpi odjazd danego pojazdu, ale z którego pero
nu nastąpi najwcześniejszy (ale osiągalny) odjazd w danym 
kierunku. Podsumowując: istotne jest zlokalizowanie w wi
docznym miejscu informacji o układzie przystanków i zbior
czego zestawienia najbliższych odjazdów.

Drugim aspektem wymagań informacyjnych jest uzy
skanie wiedzy o przewidywanym czasie oczekiwania. 
Informację taką pasażer może posiąść w oparciu o rozkład 
jazdy. Warto jedynie zauważyć, że przy dużych częstotli
wościach ruchu (co 1� minut i częściej), pasażer w ogóle nie 
poszukuje takiej informacji – o czym świadczy m.in. rów
nomierny proces zgłoszeń na przystanek i średni czas ocze
kiwania równy połowie interwału kursowania linii (por. 
[4]). W zakresie tych potrzeb zatem istotne jest umieszcze
nie rozkładu jazdy bądź informacji o realizowanej częstotli
wości odjazdów w poszczególnych godzinach.

Trzecim elementem potrzeb jest informacja pasażerska 
w sytuacjach kryzysowych, gdy rozkład jazdy nie jest reali
zowany zgodnie z planem. Do takich sytuacji należą mię
dzy innymi zawieszenia ruchu i objazdy (zmiany lokalizacji 
przystanków). Ważne jest wówczas, by pasażer został po
wiadomiony o alternatywnych możliwościach realizacji po
dróży, a co najmniej – o samej konieczności odbycia podró
ży w inny sposób.

Podejście tradycyjne – statyczna informacja pasażerska
W podejściu tradycyjnym zakładano istnienie jedynie infor
macji statycznej, uaktualnianej w długim okresie. W sytu
acjach kryzysowych do powiadamiana pasażerów wykorzy
stywano natomiast służby kontroli ruchu przewoźników. 
Rozwiązania te (wg stanu na przełomie lat 80. i 90. ubiegłe
go wieku) omówione zostaną na przykładzie Wojewódzkiego 
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Katowicach.

Wspomaganie wyboru stanowiska przystankowego or
ganizowano poprzez umieszczanie zbiorczych tablic infor
macyjnych, wykonywanych w technice olejnej (na co po
zwalała ówcześnie mała zmienność rozkładów jazdy), 
umieszczanych na przykład przy wyjściach z dworców ko
lejowych PKP. Na dużych dworcach komunikacji miejskiej 
natomiast umieszczano w jednym miejscu zbiorcze rozkła
dy jazdy, informujące o odjazdach ze wszystkich stanowisk 
– co ułatwiało odnalezienie najbliższego odjazdu w określo
nym kierunku.

Informacje o przewidywanym czasie oczekiwania można 
było określić na podstawie danych zawartych w przystan
kowych rozkładach jazdy. Warto przypomnieć, że w minio
nym okresie częstą praktyką było:

•	 w przypadku większych częstotliwości kursowania 
i regularnych odjazdów – podawanie jedynie zakresu 
godzin funkcjonowania linii oraz obowiązującej czę
stotliwości ruchu,

•	 w przypadku mniejszych częstotliwości kursowania 
lub nieregularnych odjazdów – podawanie dokład
nych godzin odjazdów.

Jak widać, oba rozwiązania gwarantowały uzyskanie in
formacji o teoretycznym maksymalnym czasie oczekiwania. 

Warto jednak podkreślić, że nie były one dla pasażerów 
zbyt komfortowe (m.in. ze względu na fakt, że do więk
szych częstotliwości kursowania zaliczano wówczas nie tyl
ko odjazdy w odstępach maksymalnie 1�minutowych).

Jedynie w sytuacjach kryzysowych, kiedy występowały 
większe zakłócenia w ruchu, pasażerowie byli na bieżąco 
informowani o realizacji odjazdów. W największych wę
złach lokalizowano posterunki regulatorów ruchu, którzy 
w zakresie swoich obowiązków mieli informowanie pasaże
rów o zakłóceniach w komunikacji. Ponieważ wiedza ta 
przekazywana była poprzez urządzenia rozgłoszeniowe, in
formacje były dostępne nie tylko na peronach węzła, ale 
również na pobliskich przystankach, do których doprowa
dzono odpowiednią instalację (dla przykładu: regulator 
z Rynku w Katowicach przekazywał informacje dla przy
stanków: Rynek/Teatr, dworzec PKP, Rondo). Zakłócenia 
w ruchu na liniach (zwłaszcza tramwajowych) obsługiwano 
poprzez ogłaszanie komunikatów z radiowozów. Należy 
jednak podkreślić, że w przypadku przystanków mniej 
istotnych, a zwłaszcza peryferyjnych – przyjęte rozwiązania 
nie funkcjonowały w sposób zadowalający4.

Kształtowanie informacji dynamicznej
Obecnie dynamiczna informacja pasażerska na przystan
kach realizowana jest przede wszystkim poprzez tablice 
zmiennej treści. Istotne w tym przypadku są trzy podsta
wowe kwestie: lokalizacja tablic, ich rozmiar i dobór samej 
treści.

Należy podkreślić, że pomimo wieloletnich doświadczeń 
(fot. 1) w stosowaniu tego rodzaju rozwiązań, nie wszystkie 
wnioski wypracowane na kolei możliwe są do zastosowania 
w transporcie miejskim. Podobnie nie należy zakładać, że 
problematyka ta w odniesieniu do komunikacji miejskiej 
sprowadza się wyłącznie do rozwiązań bardzo prostych – i moż
liwe jest zastosowanie na obszarze całego miasta tylko jed
nego rodzaju tablic (z takim podejściem można spotkać się 
obecnie na przykład we Wrocławiu).

lokalizacja i rodzaje tablic
Odnosząc się do potrzeb pasażerskich, w zakresie lokalizacji 
i rodzaju tablic należy zwrócić uwagę na trzy potencjalne 
rozwiązania, klasycznie przyjęte na dworcach kolejowych:

•	 na peronie (stanowisku odjazdowym) – wskazujące 
kierunek odjazdu pojazdu zatrzymanego w bezpośred
nim sąsiedztwie tablicy (tablice kierunkowe – fot. �a),

•	 przy wyjściu na perony – wskazujące perony (stano
wiska), na których stoją poszczególne pojazdy (tabli
ce sytuacyjne – fot. �b, �c),

•	 w miejscach oczekiwania pasażerów (poczekalnie, re
stauracje dworcowe) – wskazujące najbliższe odjazdy, 
wraz z przypisanymi peronami (tablice zapowiadające 
– fot. �d).

4 Dla przykładu, na pętli tramwajowej Kazimierz Górniczy informacje o zaburze
niach w ruchu tramwajowym najczęściej przekazywał dyżurny ruchu stacji kole
jowej, który jednocześnie zachęcał pasażerów do skorzystania z nadjeżdżającego 
pociągu PKP.
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Warto zaznaczyć, że poszczególne postacie tablic speł
niają nieco odmienne cele, co jest efektem wypracowanych 
przez lata doświadczeń. Zwrócić uwagę należy zwłaszcza na 
różnicę pomiędzy tablicami sytuacyjnymi i zapowiadający
mi: pierwsze spełniają funkcję drogowskazową (powinny 
zatem być umieszczane przy wyjściach na perony), drugie 
zaś – pozwalają pasażerom na efektywne zarządzanie cza
sem oczekiwania na odjazd (stąd należy je umieszczać przy 
wejściach na dworce czy zespoły przystanków). Dla zupeł
ności opisu wspomnieć należy jeszcze o zbiorczych tabli
cach przyjazdów, które jednak znaczenie mają przede 
wszystkim w ruchu dalekobieżnym – służą bowiem oso
bom odbierającym podróżnych z dworców.

W przypadku miejskiego transportu zbiorowego, często 
nie zauważa się specyfiki poszczególnych rodzajów tablic – 
wynika to z tradycyjnego oczekiwania pasażerów bezpośred
nio na peronie, co związane jest z dużą częstotliwością odjaz
dów (a zatem krótkim czasem oczekiwania). W efekcie insta
lowane są wyłącznie tablice zapowiadające (fot. 3). Ważne 
jest jednak, by pamiętać o funkcji drogowskazowej tablic 
zbiorczych – i instalować je przy wejściach na zespół przy
stankowy (fot. 3b).

Fot. 1. Jedna z najstarszych postaci tablic zmiennej treści, stosowanych na dworcach kole-
jowych – pochodzący z ery początków kolei wskaźnik semaforowy spełniający rolę dzisiej-
szych tablic kierunkowych na stacji Přerov, fot.: Z. Maśluszczak.

Fot. 2. Rodzaje tablic dynamicznej informacji pasażerskiej na dworcach kolejowych: .
a – peronowa tablica kierunkowa, b – peronowa tablica sytuacyjna, c – zbiorcza 
tablica sytuacyjna, d – tablica zapowiadająca, fot. F. Restel (a), A. Molecki (c) .
i B. Molecki (b, d).

Fot. 3. Rodzaje tablic dynamicznej informacji pasażerskiej na dworcach komunikacji miej-
skiej: a – peronowa tablica zapowiadająca, b – zbiorcza tablica zapowiadająca, fot. B. 
Molecki (a) i K. Bojda (b).

Określanie liczby i rozmiarów tablic  
oraz algorytmu prezentacji danych
Rozmiar tablicy powinien umożliwiać przekazanie informacji 
wszystkim osobom jej potrzebującym. Tablice kierunkowe 
i sytuacyjne powinny zatem przekazywać informacje co naj
mniej o wszystkich pojazdach już podstawionych. Tablice za
powiadające natomiast – podawać przewidywany czas ocze
kiwania na odjazd we wszystkich istotnych kierunkach (jeżeli 
odjazd w danym kierunku jest bardzo odległy, wystarczającą 
informacją może być taka, że w ciągu określonego czasu nie 
nastąpi on).

Liczba tablic kierunkowych musi odpowiadać liczbie po
jazdów odprawianych z danego peronu. W przypadku kolei 
peron często podzielony jest na sektory, z których można od
prawiać kilka pociągów, w różnych relacjach (dzieje się to 
zwłaszcza w przypadku pociągów o relacjach dzielonych – 

a)

b)

c)

d)

a)

b)
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np. Poznań–Wrocław–Kłodzko/Jelenia Góra). W takich 
przypadkach tablice kierunkowe powinny być rozmieszczo
ne we wszystkich sektorach, w pobliżu wyjść na perony.

 Tablice kierunkowe należy stosować również na auto
busowych dworcach komunikacji podmiejskiej i regional
nej, gdzie pojazdy podstawiane są na konkretne stanowiska 
z wyprzedzeniem w stosunku do odjazdu. 

Tablice sytuacyjne powinny pełnić funkcję drogowskazo
wą (por. fot. 4). Jeżeli zatem dojście do peronów poprowa
dzone jest przejściem podziemnym, przy wejściu do niego 
powinna być zainstalowana tablica zbiorcza (obejmująca 
wszystkie perony), a przy wyjściach na poszczególne perony 
– tablice peronowe (obejmujące wszystkie stanowiska na da
nym peronie). Rozmiar tablic powinien odpowiadać maksy
malnej liczbie pojazdów podstawianych równocześnie.

Tablice zapowiadające powinny być umieszczane przy 
wszystkich wejściach na dworzec oraz w miejscach oczekiwa
nia pasażerów. Co ważne, część tych tablic może być lokali
zowana na zasadach komercyjnych – podróżny może prze
dłużyć swój czas spędzony w restauracji czy sklepie, w przy
padku zapowiedzianego opóźnienia odjazdu – a zatem zain
stalowanie tablicy leży w interesie5 najemcy lokalu (fot. 4).

Określanie rozmiaru tablic zapowiadających posiada 
krytyczne znaczenie w sytuacjach, kiedy występują zabu
rzenia w ruchu pojazdów. Przykładem mogą być zimowe 
doświadczenia z polskich dworców kolejowych – na czele 
z Warszawą Centralną. Ustalona sztywno liczba pozycji na 

5 Praktyczne stosowanie tej wiedzy doprowadza niekiedy do rozwiązań budzących 
wątpliwości etyczne – jak np. specjalne opóźnianie odlotów w celu wydłużenia 
pobytu pasażerów w sklepach strefy wolnocłowej (połączone z pokrywaniem części 
opłat lotniskowych przewoźników przez placówki handlowe).

tablicach zbiorczych wystarcza w większości przypadków. 
W krytycznym okresie zimowym, podczas największych 
zakłóceń w ruchu, opóźnienia pociągów przekraczają jed
nak nierzadko 180 minut. Wówczas tablice wypełniają się 
informacjami o wcześniejszych, opóźnionych pociągach, 
które jeszcze nie odjechały – i brakuje na nich miejsca dla 
relacjonowania bieżącego ruchu. W tym miejscu należy 
zwrócić uwagę na algorytm prezentacji danych. W przy
padku tablic zapowiadających obowiązującym jest podej
ście chronologiczne, czyli uzależnienie pozycji na tablicy od 
godziny odjazdu (jako pierwsza powinna być czytana infor
macja o pojeździe, który najszybciej odjedzie). Możliwe są 
jednak dwa warianty – branie pod uwagę odjazdu plano
wanego bądź prognozowanego. 

Sposób sortowania danych na tablicy powinien odpowiadać 
potrzebom pasażerów. Należy zatem zwrócić uwagę, czy sta
wiają się oni na peronie na konkretną godzinę, czy też momen
ty przybyć są przypadkowe. Im bardziej momenty odjazdów są 
wcześniej znane i stabilne6, tym bardziej pasażerowie kierują się 
godziną odjazdu przy przybyciu – a także wyszukiwaniu infor
macji na tablicach (a zatem układ należy uzależnić od odjaz
dów planowych). W pozostałych przypadkach (w tym przy 
dużych częstotliwościach kursowania w transporcie miejskim) 
kolejność wyświetlania powinna być oparta na prognozowa
nych godzinach odjazdów. Warto zauważyć, że przyjęcie kolej
ności wyświetlania rodzi również konsekwencje w sposobie 
prezentacji danych: oparcie na odjazdach planowych wskazuje 
podawanie prognozowanej godziny odjazdu nie wprost, lecz 
poprzez informację łączoną: odjazd planowy i opóźnienie7.

W przypadku systemów transportu, w których duża 
część ruchu realizowana jest w sposób powtarzalny (ujęcie 
kursów w linie komunikacyjne), algorytm wyświetlania po
winien to uwzględniać i wyświetlać jedynie najbliższy odjazd 

6 Pojęcie stabilności odjazdów odnosi się do ich niezmienności w czasie (punktu
alność, rzadkie zmiany rozkładu jazdy) oraz rozwiązań ułatwiających zapamię
tywanie (cykliczny rozkład jazdy). Ciekawych wniosków w tym zakresie może 
dostarczyć analiza zachowań pasażerów przy rozkładzie quasicyklicznym (odjaz
dy w kolejnych godzinach są podobne, ale różnią się w granicach kilku minut). 
Pasażerowie przybywają wówczas na dworzec na określoną godzinę, ale informacji 
o odjeździe szukają już według kierunku, a nie godziny.

7 Warto w tym miejscu powrócić do opisywanych problemów zimowych na dworcu 
Centralnym w Warszawie. Prezentacja odjazdów w kolejności prognozowanej roz
wiązywałaby problem ograniczonych rozmiarów tablicy, ale ze względu na przyję
ty sposób wyświetlania odjazdów (godzina planowa – opóźnienie) powodowałaby 
zagubienie pasażerów. 

Fot. 4. Niepełny system informacji pasażerskiej: a – tablice na peronach, b – brak zbiorczych 
tablic ułatwiających wybór peronu (najszybszego odjazdu w danym kierunku) przy wyjściach 
z głębokiego (6 metrów!) tunelu, fot. B. Molecki.

Fot. 5. 
Zbiorcza tablica zapowiadająca w restau-
racji, podająca odjazdy z pobliskiego .
węzła komunikacji miejskiej (Drezno), .
fot. B. Molecki.

a)

b)
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danej linii w określonym kierunku (następne jej odjazdy są 
informacją dla pasażera nieprzydatną, a mogą zajmować 
miejsce potrzebne dla podania informacji o odjeździe linii 
o mniejszej częstotliwości ruchu – problem ten widoczny jest 
zwłaszcza na dworcach integrujących komunikację miejską 
i podmiejską). Przyjęcie takiego rozwiązania wpływa również 
na określenie potrzebnego rozmiaru tablicy – liczba pozycji 
powinna być ustalona na podstawie istniejącej (i prognozo
wanej przy zmianach tymczasowych) liczby linii.

dobór układu i zawartości tablic
Rodzaj informacji przekazywanych na tablicach w bardzo 
znacznym stopniu zależy od specyfiki systemu transporto
wego. Najbardziej rozbudowana informacja konieczna jest 
w systemach, w których nie obowiązuje cykliczny rozkład 
jazdy ani podział na linie (np. obecny transport daleko
bieżny w Polsce). Prostsza sytuacja występuje w systemach 
transportu miejskiego, w których oferta często jest cyklicz
na i zintegrowana. Analogiczne rozwiązania powinny być 
wdrażane w transporcie regionalnym (por. [3]). Wówczas 
informacją wystarczająco identyfikującą pojazd powinien 
być numer linii i kierunek jazdy. 

Treść prezentowana na tablicach zawierać powinna podsta
wowe informacje wymagane przez pasażera. Jak wskazano, 
w najprostszej sytuacji są to: numer (oznaczenie) linii i kierunek 
ruchu pojazdu, uzupełnione przez podanie przewidywanego 
momentu odjazdu. W przypadku wielowariantowego przebie
gu linii informacja powinna być poszerzona. W tym miejscu 
warto polecić zasadę mówiącą, że: informacja powinna obejmować 
wszystkie dane obecne na tablicach zewnętrznych pojazdu, w czasach, 
gdy nie wykorzystywano jeszcze tablic elektronicznych (por. [�]).

Podobne założenia obejmują wymagania techniczne. 
Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na rozmiary i roz
dzielczość tablic, co można sprowadzić do zastrzeżenia, że 
jeśli tablice zmiennej treści mają być oparte na wyświetla
czach mozaikowych (zwłaszcza diodowych lub elektrome
chanicznych), forma prezentowanej informacji ma odpo
wiadać tej, która jest używana klasycznie (czytelność, kolor, 
krój, treść napisu). Podkreślić też należy, że niedopuszczal
ne jest przewijanie napisów w sytuacji, gdy stosowanie tej 
formy prezentacji nie jest konieczne (por. fot. 6).

Odrębną uwagę poświęcić należy prezentacji przewidy
wanego czasu odjazdu. Możliwe są trzy podstawowe roz
wiązania w tym zakresie:

•	 podawanie godziny planowej i ewentualnej wartości 
opóźnienia – uzasadnione tylko w systemach o niskim po
ziomie zakłóceń (teoretycznie wymagania te spełnia prze
de wszystkim transport szynowy), jeżeli pasażerowie znają 
godziny odjazdów i są one stabilne (por. wyżej),

•	 podawanie godziny prognozowanej (korekta godziny 
planowej o wartość opóźnienia) – niezalecane,

•	 podawanie prognozowanego czasu oczekiwania 
(w minutach) – zalecane, gdy nie przekracza on kil
kudziesięciu minut, a pasażerowie nie znają pow
szechnie rozkładowych godzin odjazdów.

W niektórych przypadkach (zwłaszcza przy dużym po
ziomie zakłóceń i niepełnym oczujnikowaniu) stosuje się 
zapis mieszany:

•	 odjazdy prognozowane w oparciu o dane z czujników 
– przedstawia się w postaci czasu oczekiwania w mi
nutach,

•	 odjazdy niepotwierdzone zgłoszeniami z czujników – 
prezentuje się w postaci godziny planowego odjazdu.

Odpowiednia konstrukcja systemu powoduje przy tym, 
że najbliższe odjazdy są już korygowane danymi z czujni
ków, a tylko późniejsze są prezentowane wyłącznie w opar
ciu o rozkład jazdy. Rozwiązanie takie znajduje zrozumienie 
u pasażerów – oczywistym jest bowiem, że podanie dokład
nego momentu dojazdu do węzła w sytuacji, gdy autobus 
znajduje się w dużej odeń odległości, może być bardzo 
trudne. Warto również zauważyć, że takie rozwiązanie 
funkcjonuje zadowalająco nawet w sytuacji awarii systemu 
czujników – wszystkie zapowiedzi wyświetlane są wówczas 
w postaci planowych godzin odjazdów, co – choć w ograni
czonym zakresie – wspomaga decyzje pasażerów.

związki dynamicznej informacji pasażerskiej  
z systemem zarządzania ruchem
Dynamiczna informacja pasażerska może być obsługiwana 
przez personel (jest to tradycyjne rozwiązanie, stosowane 
na dworcach komunikacji regionalnej) bądź zautomaty
zowana (poprzez powiązanie z systemem nadzoru lub za
rządzania ruchem). Automatyzacja systemów informacji 
uzasadnienie znajduje w ograniczeniu kosztów funkcjono
wania, zwłaszcza przy odpowiednio dużej skali systemu (in
stalacja na wielu przystankach, co w podejściu tradycyjnym 
wymagałoby wielu osób obsługi). Należy jednak zauważyć, 
że projekt systemu (stopień automatyzacji) powinien być 
bardzo przemyślany – wszystkie systemy informacji są bo
wiem najbardziej przydatne w sytuacjach, gdy występują 
zakłócenia (informacja wówczas staje się najbardziej pożą
dana). Dalej należy pamiętać, że ewentualny brak informa
cji jest lepszy aniżeli informacja błędna8.

8 Praktycznym przykładem stosowania tej reguły są zautomatyzowane systemy in
formacji pasażerskiej kolei niemieckich. Podczas normalnej eksploatacji tablice in
formują dokładnie pasażerów o odjazdach pociągów; w przypadku opóźnień są one 
wprowadzane – jako parametr – przez obsługę. W przypadku dużych zakłóceń 
obsługa nie jest jednak w stanie wprowadzić wszystkich potrzebnych informacji 
– stąd tablice informacji pasażerskiej są po prostu... wyłączane.

Fot. 6. Efekty błędnych założeń dotyczących treści prezentowanej na tablicach: określenia 
kierunków jazdy nie mieszczą się w przewidzianym dla nich polu, podobny problem występu-
je nawet z oznaczeniem linii (33 PLUS), fot. K. Bojda.
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Podstawowym zagadnieniem jest zatem stworzenie ta
kiego planu ruchu, który jest jak najbardziej odporny na 
zakłócenia (np. zmiany przydziału peronów). W przypadku 
transportu miejskiego ma to o tyle mniejsze znaczenie, że 
perony przydzielane są poszczególnym liniom na stałe, 
a ewentualne zaburzenia łagodzi się za pomocą przystan
ków podwójnych9 (pojazd zatrzymujący się na stanowisku 
II nie zatrzymuje się ponownie na stanowisku I; długość 
pojazdów oraz szerokość i zabudowa peronów umożliwia 
pasażerom dojście w czasie postoju do odpowiedniego po
jazdu – por. [1]). 

Kolejnym etapem jest analiza występujących zakłóceń 
w zgłoszeniach pojazdów na przystanek. Analizy tej należy 
dokonać w powiązaniu z określeniem ilościowych parame
trów informacji prezentowanej na tablicach. Z założeń tych 
wynika bowiem, z jakim wyprzedzeniem informacja o da
nym odjeździe zostanie zaprezentowana pasażerom. Jest to 
istotne, ponieważ już w momencie pierwszego wyświetle
nia system powinien posiadać wiedzę na temat stanu reali
zacji danego kursu. 

Najprostszą możliwością automatyzacji informacji pasa
żerskiej jest oparcie jej na czujnikach umieszczonych w oto
czeniu danego przystanku. Kluczowymi zagadnieniami w ta
kim przypadku są: zasięg czujników oraz postępowanie w przy
padkach braków zgłoszeń. Z punktu widzenia pasażera, 
zasięg czujników powinien być dostosowany do najwięk
szego wyprzedzenia, z jakim informacja o danym odjeździe 
może pojawić się na tablicach. Łatwo zauważyć, że takie 
rozwiązanie może być bardzo kosztowne w przypadku sy
stemu „wyspowego” (niezależnie funkcjonujące tablice in
formacyjne umieszczone tylko na głównych przystankach). 
Ponadto potrzebne wyprzedzenie może wykraczać poza 
czas dojazdu z przystanku początkowego w danym kursie. 
W tej sytuacji rozsądnym kompromisem wydaje się przyję
cie do monitorowania odległości równej typowym odstę
pom między pojazdami jednej linii, co jednak nie zawsze 
jest możliwe, zwłaszcza przy zróżnicowanych częstotliwoś
ciach kursowania. Osobnym problemem jest rozmieszcze
nie czujników na trasach w sposób optymalny dla potrzeb 
prognozowania czasu dojazdu – to zagadnienie wykracza 
jednak znacząco poza ramy tego artykułu i nie będzie tu 
szerzej omawiane. Dla pełnego obrazu należy nawiązać 
jeszcze do kwestii braku zgłoszenia danego pojazdu. Do sy
tuacji takich dochodzi ze względu na niesprawność urzą
dzeń pokładowych lub nawet ich brak10. Założeniem po
winno być usunięcie informacji o odjeździe z systemu, jeże
li brak pojazdu nie może być zweryfikowany przez służby 
nadzoru ruchu (sytuacja, gdy pojazd zostanie podstawiony 
bez zapowiedzenia na tablicach, jest lepsza, aniżeli brak re
alizacji kursu przy uprzednim zaawizowaniu odjazdu pasa
żerom).

9 W niektórych przedsiębiorstwach praktykuje się jeszcze przystanki potrójne – za
sadą wówczas jednak jest, że pojazd zatrzymujący się jako trzeci musi zatrzymać 
się ponownie na stanowisku pierwszym lub drugim.

10 Przykładem może być Wrocław, gdzie z założenia przyjęto, że część pojazdów, 
w obliczu planowanego wycofania ich z ruchu, nie będzie wyposażana w oprzyrzą
dowanie współpracujące z systemem informacji pasażerskiej.

Ostatni przypadek wykazuje, że właściwa realizacja sy
stemów informacji pasażerskiej wymaga powiązania jej z sy
stemem zarządzania dyspozytorskiego. Tylko wówczas 
możliwe jest osiągnięcie stanu, w którym w przypadku za
kłóceń w ruchu podawana informacja będzie rzetelna. Brak 
powiązania z dyspozyturą uwidacznia się zwłaszcza w na
stępujących sytuacjach:

•	 prezentacji odjazdów pojazdów rozpoczynających 
bieg w obrębie węzła (czujniki nie są w stanie dostar
czyć informacji o ewentualnym opóźnieniu),

•	 skierowaniu pojazdów objazdem (wszystkie lub niektóre 
czujniki są omijane przez pojazdy, co powoduje błędną 
pracę algorytmu prognozowania czasu dojazdu),

•	 zatrzymaniu pracy danej linii (informacje pochodzące 
z czujników – brak zgłoszeń pojazdów – nie są wy
starczające dla określenia opóźnienia przyjazdu pierw
szego pojazdu),

•	 dyspozytorskiego zarządzania ruchem (tymczasowa 
organizacja ruchu może mieć bardzo mały związek z pla
nowym rozkładem jazdy, w związku z czym system 
nie jest w stanie dopasować zgłoszeń z czujników do 
planu ruchu).

Dla kontrastu warto przytoczyć przywoływany we wstę
pie przykład rozwiązania szwajcarskiego, pokazujący zgoła 
odmienne podejście do roli tablic informacyjnych. W Szwaj
carii na dworcach kolejowoautobusowych instalowane są 
tablice przekazujące kierowcom autobusów informacje o sta
nie ruchu kolejowego (fot. 7). Poprawia to sprawność sko
munikowań (kierowcy mogą – w oparciu o własne doświad
czenie, bez kontaktu z dyspozyturą – wstrzymać odjazd au

Fot. 7. Tablica informacji dynamicznej wspomagająca utrzymanie skomunikowań na stacji 
kolejowo-autobusowej w Brugg (Szwajcaria): a – lokalizacja tablicy, b – prezentowane 
dane (numer pociągu, kod stacji początkowej, planowa i prognozowana godzina przyjazdu), 
fot. O. Morel.
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tobusu do 3 minut). Rozwiązania takie są zasadne zwłaszcza 
na większych stacjach, na których nie jest możliwe objęcie 
wzrokiem całego węzła – i określenie w ten sposób pełnego 
obrazu sytuacji ruchowej. Szersze omówienie zagadnień 
utrzymywania niezawodności połączeń w systemach zinte
growanych w Szwajcarii można znaleźć w [3].

Podsumowanie
Dynamiczne systemy informacji pasażerskiej są w stanie zna
cząco ułatwiać podróżowanie pasażerom komunikacji miej
skiej, automatyzując odszukiwanie najbliższych połączeń 
i prezentując aktualne informacje o zakłóceniach w ruchu. 
Podkreślić jednak należy, że wymaga to bardzo dokładnego 
zaprojektowania systemu pod kątem potrzeb pasażerów.

Warto przytoczyć w tym miejscu przykład systemu za
instalowanego na rondzie Reagana we Wrocławiu (szerszy 
opis znaleźć można w [5]). Przyjęto, że na tablicach nie 
rozróżnia się godzin prognozowanych wyłącznie w oparciu 
o rozkład jazdy i tych potwierdzonych meldunkami czujni
ków. Problemy z systemem łączności powodują natomiast, 
iż częstym zjawiskiem jest wyświetlanie wyłącznie plano
wych (nieskorygowanych) godzin odjazdów. W efekcie pa
sażer nie jest w stanie zorientować się, czy awizowany mu 

Tym niemniej metoda ta jest na tyle obiecująca, że wyma
ga wnikliwego zainteresowania ze strony badaczy przed
miotu i podmiotów operujących na rynku zarówno mode
lowania ruchu, jak i sieci komórkowych. Podstawową za
letą metody jest to, że prowadzona jest z wykorzystaniem 
danych, które są dostępne bez dodatkowych nakładów 
sprzętowoprogramowych po stronie operatorów. Dalsze 
zalety metody to m.in.:

•	 dynamiczny charakter rozkładu i pomiaru ruchu ge
nerowanego i absorbowanego,

•	 niewspółmiernie większa dokładność od dotychczas 
stosowanych,

•	 wyeliminowanie błędów statystycznych i merytorycz
nych,

•	 możliwość pracy na danych dla populacji, a nie próby 
(w przypadku pojedynczego operatora GSM próba 
wynosi około 30%, a nie jak przy badaniach ankieto
wych około 3%).

Dopóki metoda nie zostanie zweryfikowana empirycz
nie w wybranym obszarze aglomeracyjnym, trudno mówić 
o jej przewadze nad metodami klasycznymi, w tym nad 
czterostopniowym modelu ruchu. Jednak spodziewane ko
rzyści dla systemu transportowego przemawiają za podję
ciem wysiłku realizacji badań pilotażowych. Badania takie 
związane będą nie tylko z wdrożeniami natury algorytmicz
nej, ale również nakładami na zmiany i korekty w infra
strukturze sieci GSM. Autorzy zakładają, że w zależności 
od stosowanych technik i koncepcji rozwiązań poruszanych 
wyżej kwestii jednostki wdrażające badania pilotażowe 
mogą osiągać znacznie różniące się od siebie efekty.

odjazd prezentowany jest w oparciu o czas rozkładowy, czy 
rzeczywisty – i czy taki w ogóle nastąpi. W tym przypadku 
zatem błędne założenia spowodowały, że system jest właści
wie bezużyteczny dla pasażerów, pomimo że jego koszt bu
dowy i utrzymania jest znaczący.

Podsumowując, przystankowe tablice dynamicznej infor
macji pasażerskiej mogą być bardzo pożądanym elementem 
infrastruktury transportu miejskiego. Konieczne jest jednak 
poświęcenie zdecydowanie większej uwagi właściwemu pro
jektowaniu tego rodzaju systemów, aby były one nie tylko 
efektowne dla twórców, ale również efektywne dla pasażerów.
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Kończąc, należy ponownie przytoczyć cytowane zdanie 
ze wstępu: „Model ruchu standaryzuje, obiektywizuje, przy
pisuje wymierną matematyczną wartość naszym indywidual
nym zachowaniom związanym z codziennymi podróżami”. 
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wiarygodnej ich akwizycji z istniejących zasobów danych. 
W tej chwili zasoby te nie są wykorzystywane w pełni – a jest 
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tościowe informacje natury komercyjnej. Można wykorzy
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usług reklamowych.
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