
system dynamicznej informacji pasaierskiej rodem z Bydgoszczy 

byiy: firma R&G z Mielca oferujqca kom- 
putery serii SRG-2000 i SRG-3000 o w  
firma PIXEL z Osielska (wudniej z Byd- 
goszczy), lit6ra opracowata komputer 
serii KPF! Jedynie poznahskie MPK zde 
cydowah sig pod koniec lat 90. na zakup 
niemieckich komputer6w EON-Ill nieist- 
niejqcej jui firmy I F  Intertraffic. 

Przelom we wdraianiu systemow dy- 
namicznej informacji pasaierskiej nasQ- 
pi( na p o q t k u  obecnego Stulecia, kiedy 
to rozpoczgto lch budowg w ramach re- 
aliiacji projektow unijnych na lata 2004 
2006. Jednym z pierwszych miast, kt6re 
wdroZylo taM system byta Zielona G6ra. 
Na ulicach miasta pojaww sie blisko 20 
tablic informacyjnych. System zbudowa- 
(a fihska firma Seasam Oy. Niesteiy nie 
udalo sig zintegrowaC komputerbw mie 
leckich w systernie, w zwiwku z czym 
autobusy trzeba bylo wyposatyd w nie- 

Ostatnie dwa lata to dynamiczny roz- minimalizacji koszt6w eksploatacyjnych, zaleiny sterownik wsp6lpracujqcy z mo- 
wbj nowoczesnych systemow informujq- obawqptzed wandalami i prredewszyst- dulem GPS. Dane z pojazdu o odchyle 
cych pasaterow o orzeCzywistych czasach kim jasnym podziatem kompetencji w za- niu od rozktadu jazdy przekazywane sq 
odjazdh tramwajow i autubus6w w pol- kresie odpowiedzialnoSci za infrastruktu- drogq radiowq do centrum, a stamtqd za 
skich miastach. Przyczyn!4y sig do tego rg przystank0wg Do 2004 roku jedynle pobrednictwem GPRS do poszczeg61- 
przede wszystkim Srodki unijne ptzeka- MPK Poznah, MZK Bydgoszcz i MPK nych tablic. Niernal rownolegle podobny 
zywane polskim przewoinikom, kt6reza- I o d i  zdecydowaty sig zainwestowaC 
chgciiy do lnwestowania w tego typu sys- w dute elektroniczne tablice informacyj- 
temy. Naleiy jednak podkreSliC, ze w wigk- ne na dworcach autobusowych. Ch06 nie 
szoSci przypadkow system taki nie byt byiy to jeszcze tablice pracujqce w tly- 
przedmiotem konkretnego projeklu, l e u  bieon-line, to dyspozytor miatmoilioSC 
jednym z elementow duFych projektt~w, ingerencji w wybwietlany rozktad jazdy, 
w ramach kt6rych budowano lub moder- Zmieniajqc godzing odjazdu lub numer 
nizowano trasy tramwajowe lub kupowa- peronu. Dodatkowo dyspozylor m6gt 
no tabor. Bez wzglgdu na metodg wdro- umieSciC na jednyrn z pol jednq z wcze- 

Pierwsze proby wdroienia tego typu tablice na dworcu Rondo Rataje i na p p  
systernow w Polsce mialy miejsce w Lu- tli Staroigka w Poznaniu oraz na ul. Wy- 
binie w pdowie lat 90.. kiedy to krakow- Bcigowej w Eydgoszczywykonane ptzez 
ska firma ELTE na zlecenie tamtejszego firmg PIXEL. 
PKS-u postawila kilka tablic, kt6re mialy Mimo, i e  na trasach autobusowych 
wsp6lpracowaCz systemem nadzoru nad i tramwajowych nie mozna byto spotkaC 
pojazdami wykorzystujqcymi lokalizacjg elekironicznych tablic informacyjnych to 
satelitarnq GPS. Potem przez wiele czgSCprzwoinikowzam~p~zygotowy- 
lat zaden z przewofnik6w nie myslat waC sig do wdrozenia nowoczesnych sys- 
o systemach informacyjnych, co byio temow informacyjnych, wyposaiajqc 
spowodowane brakiem wystarczajqcych now0 kupowany tabor w nowoczesny Dworcowa tablica infomacyjna na rondzie 
Srodkow inwestycyjnych, deeniem do komputer pokladowyzfunkcjalokalizacji Rataje wpoznaniu 



uruchomiono w Koninie przy 
acy operatora telefonii kom6rkw 

Caiy system dziala automatycznie. 
Za okreSlenie poaycji, z ktorej musi by6 
wyslany okreSlony telegram odpowiada 
komputer KPP-2, w ~ r a c u j q c y  z radio- 
telefonem dzialajqcym w systemieTETRA. 
Ten Sam komputer zarqdza takie infor- 
rnacjq wewnqtrz pojazdu, sterujqc wy6~ie- 
tlaniem nazw kolejnych przystankow 
i emitujqc odpowiedniq zapowiedf gI0- 
w q .  KPP2 kontrolujetak2e praw kasow- 
nikow i zewnefrznych tablic Kierunkowych. 
Jest to bardzo istotne, gdyi do obsiugi 
tych wszystkich systemow, kierowca musi 
opanowaC obsiugq tylko jednego urqdze 
nia swrujqcego. 

Dane 2 poszczegolnych sewerow po- 
zycji mogq by6 zbierane centralnie. 
CqcznaSC z oprogramowaniem lokalnego 
setwera pozycji realizowana jest .?a pO- 
srednictwem przeglqdarki internetowej. 
Dzigkl rozbudowanej liubie filtrow, ope 
rator mote $ledzi6 poszczegolne pojardy 
i wyszuki& interesuj@ce go w danej chwi- 
li dane. Dodatkowo za porn- tego sa- 
mego oprogramowania moie wysyhC na 
poszczegolne tablice dodatkowe komuni- 
katy i ingetowat w wySwietlane informa- 
cje. Oprogramowanie jest taus tak pomy- 
Blane, aby w przysztosci daC rnoiliwo~c 
wygwietlania rozkladu jazdy w czasie ize 
czywistym na og6lnodostqpnych stronach 
internetowych, czy sprawdzenia godziny 
odjazdu za poSrednictwem telefonu ko- 
morkowego. 

System PIXIS, jak dotychms, zostal 
wdmiony w chvijch dQch wqzkch komu- 
nikacyjnych we Wraolawiu - na rondz~e Re. 
agana I na pl Powstahww WielkopoWtich. 
Rondo Reagana to jeden znajwainielszych 
w iym mieicie wgzl6w komunikacyjnych. 



W~dpizesiadkowy hyorzec Nadodne to drugie we Wrodawiu miejsce, gdzie pojawfi sig 
tablice elehtronicrne wdraianego systemu inforrnacji pasaie~kiej PIXIS. (fot D Wigclawski) 

W aqgu gcdziny przejeidia tu ponad 120 Rosnqce wymagania przewoinikow spo- 
pociqg6w tramwajowych i kilkadziesi@ au- wodowaiy, te  obok prostego sterownika 
tobusbw. Z przystanku korzystalq tysiqce STR powstal komputer pokiadowy KPP 
moclawian. Sam wgzdjesttakie ciekawym umotliiajqcy lokalizacje pojazdu i sledre- 
ramiazaniem archiiektonicznvm i funkcic- nie na bieGco odchyiki od rozklaciu jaz- 
nalnyi. Obecnie trwajq praci uruchomie- dy. KPP umiiliwiatai2e sterowanie pracq 
niowe na 01. Kromera. W naibliiszym czasie kasownik6w i automat6w biletow roinych 
elektroniizne tablice majq ;osta~zamontc- pmducent6w. Wraz z wprowadzeniem do 
wane W e  na p@li Pilczyce oraz na trasie sprzedaj komputerow wprowadzo- 
cd Pilczyc do Domu Handlowego ,,Astram. no W e  tablice wewnemne wySwietlaj@ 

Wwnq korzyiciq z wdroienia syste- 
mu PlXlS jest utatwianie pasaierom poru- I 

- .  
instaliwane, a przebywa w nich wiele os6d 
tm. do restauracji, poczekalni, pomiesz- 
czeh obslugi pasaiera itp. 

PlXlS jest miehczeniem tych dwoch 
drog romoju. Podstawowym zaloieniem, 
jakie przyjeto przy jego projektowaniu 
bylo, te  dobry system informacji pasaier- 
skiej to taki, ktory przy wykorzystaniu kil- 
ku mediow zapewnia pasaierowi l- 
i szybki dostgp do informacji we wszyst- 
kich miejscach, w ktorych moie tych in- 
formacji podczas podroiy potrzebowab.. 
System PlXlS zostal nagrodzony Medalem 
Targow Transexpo 2008 w Kielcach. 

I 
m i a  sie po rozbudowanym wgzle prze- 
siadkowym i wybor optymalnego sposc- 
bu przejazdu w pnypadku pojawienia sig 
z a k h h .  Ma to takie wplyw na bezpie- 
czehstwo, gdyi eliminuje zbgdne prze- 
mieszczanie sig pomigdzy stanowiskami 
odjazdowymi. System zostaidobrze przy- v ,  

& przez wroctawian i miejmy nadziejg, 
i e  stanie sig wainym elementem infra- 
shuktury komunikacyjnej Wroclawia. 

System PlXlS powstal na bazie wielo- 
M i c h  doiwiadczen firmy PIXEL w zakre- 
sie systemow informacyjnych. DzirdalnoSC 
firmy rozpoczM sig na pocqtku lat 90. 
XX wieku od produkcji systemow pokkla- 
dowych. Niemal polowa autobusbw 
opusczajqcych polskie fabryki jest wypo- 
saiona w elektroniczne tablice kierunkc- 
we PIXEL. Klienci majq do wyboru zarow- 
no tablice diodowe, jak i tablice mozaiko- 
we z indywidualnym podswietleniem kai- 
dego elementu. Ale tablice kierunkowe 
to nie tylko autobusy, lecz takie tabor 
szynowy, taki jak tramwaje, autobusy 
szymwe i elekbyczne zespoly trakcyjne. Tablica systernu PDOS prezentowana na targach Transev 


