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System dynamicznej informacji pasaierskiej 

wprowadzenie 
Wsp6k~sne agtomaracjs q szcag6lnie zainteresowane 

rornrojem h p o r t u  publiunego 1 skisowaniein w iym obsra- 
rze zaawamowanych mzw& techniunwrganizacyjnych. 
Takie podeiSoiP jeet zgodne z globalnq tendencjq, dajgc$ sip 
auwaiyO nie tylko w Poke, ale przede wszyslkim w Europie 
i na Bwiecle. W zaawmmwanej i pmekologicznej reiilizacji roz- 
w w  kocomUnhcyjnych upatruje Big bbwiem szansy narmniej- 
s z e n i e ~ ~ d r o g o w ~  wywolanegonwow~ k a m u m h  
indywidualnq I rrwlukowania Wodliwago oddzialywanta trans- 
portu drogowqo na $~odowisko. 

W ramach system4w komunikacyjnych wystqpuje wieR 
aspeMRw i cieka* twnat6w, na okoUcmogt M6rych nahmach 
n&SopiYna Autobusy napisan0 MMzo Urrio. Jeunym r nich jest 
pasaierska informacja pnyatdnkowa, ulintere$awanie 
w naszym kraju Isst spore, a jednym z istofnych p0wod6w tego 
r8intereagwaniaq ddostgpne na te cele SrOdki ungne. Ptzy defi- 
niowaniu rozleghrch projeM6w mielskich bardm waine dla po- 
zytywne] aWpwj i  jest wine h r i u m  i n m ' n d c i  k 
manyoh roaM@af~. Zwykle 2%9 inteamlm & c @ W  Proleka 
tirw S$ zagadnienia okdokmunik~&jne, M6re ~ 0 . a  planami 
zakup6w nowych prwkoiDgicInyQh POJeZdCnV, oplBUk W C  
nla I korryddzwdfo&nii zaawansowanychsystem&vza~za- 
nia taborem, eystem6w blletowyoh, monitorowania wngtna pck 
iazdu inf0maeji pas8iersMej. 

Zamwaj c e m  etratepiCmyym takich projek6.v w interm 
j w m  nas zakresie jest: 
tl wpmdzenie nowoczesnegotaboru: 
D podniesienie komfortu podrbwania popnez wdmtmle q- 

nowgzyohromlell teleinfomatycznych. dcstgpnych rB& 
dle odb stmrych i niephoaprawnych; 

0 wprowadzenie systemu intorrnacji dla pasaierirw: 

AutOiq wymagafi wiym ~kraSi? d v k e  Zdah sobie sprawg 
z ~ , & d o b m i R f o r m ~ a ~ r s k a s k r a c a ~ a s n o d W i ~  

pllsatsra W@zenie rmwmsqch system6w informhi pasaier- 
sWj pozwala na umanie pmjektu jako innowecyjnego. 

lnforrnacja kierowana do parsaLwa mofs mi& chmkter In- 
f m m p W p m j  (Odmie~cWajqcoj elemonty infomacji o r r r ~  
kladzie jardy raplanwwulym do reallzacjr) orar informacjl dyna- 

lnformacja st8tyczna obejmuje drukbwane rarktady jazdy, 
tablicaci przystankowe, Stfony WWW itp. 2a&wwania jej nie 
wymaga zatem duiych n a W w  inwestycyjnych. IMtUsj jest 
z lrdwmacjq dynamimnq. Warunkiem niezbgdnym do jej re. 
alitacji jest wyposahnie taboru w system lqkaliza~ji i + ~  
hi, umoZllwiajqcy pnekazywanie informacji o pdoieniu po- 
jazdinn do system ~nfoimacji pasaterskiej i systemu sturn. 
wania ruchem. N i g d n e  sq W e  modytikacje w o b a n e  
form wizualizowania takiei infonnacji, bowirm rnaona charak- 
t#r ZmtMny w czasie. W obaane przyatank6w konieczna 
mote byk np. instalacjaurzqdzshsystemu dynamicznej infor. 
maoji pasaierskiej uwrglgdniajgcej wymgania os6b niepet- 
noeprawnych pop~ez przekazywanle lnformacji w spos6b 
wirualny lub wlzualno&wii$owy. Planowane dziahulm, takie 
Jak $yStCtVl dmamicmej informacji pasderskiej z zapowiada- 
nlem glosowym, beda zachgcaC do kcrzystania t transpottu 
ZbiorowegO OSOby staram i niepelnosprawne, Reklama wizyj- 
na bgdzie pehrid tc: sm4 rOl9 w smunku do mbdago pok* 
lenla pahaiertrw. Wdratanie i powodzenie feOo typu projak. 
t6w stwarza przyjazny ktimat dla padobnych aibtlah w kolej- 
nych polakich mtastach. Firma R&G PLUS sp. z 0.0. we wsp6i- 
PmCy z Pc?ededri$biorstwsm Zastosowah lnfgrnatyki PZI TA- 
RAN Sp. z 0.0.2 Mielm opracowa?a i wdm2yiaWsne rozwiq- 
tanie w ZaKtesie 8yaemu clynarnicznej informacji pasaisnkej. 

System dynamlcznel lnformacji 
pnystankowej 

Jednym e najiiatniejszych element&! nowDczesnego syste- 
mu miejskieQo tmportuzbiorowtlg~ jestinfonnwani? pasib 
r8w o blesrlcych, rteczywistyoh czaeach prryjazdbw i odbddw 
PO@* z W n k b  waz preuemqwsnie retdi pWaUk@ 
wych w wybrartych, wainych punktach p~ystsnkawych. Now& 
m e  Systerny QynamicmeJ lnfom4 Przystankowej (dalej: 
SOIP) zapewniah padefom talc4 ioformacjp w postaci czytehej 
informacii wizuahej na pwjalnie ~nstmwanych w iym colu 
iablicaclr elektronicznych. Z perspeMywy pasaiera SWto my- 
mi 91Dwy (slektmnlma i mieniajqm 8i@ w mbindci od rime- 
nlrr M u  inbimacja o kuaowaniu-vamwai6w i autobusirw, z kt& 
vmi w@dzi&& sprcjerizowane tuwjdtenla poktadowe pojaz- 
du, zapewriiaj@x lokalbcjq pojazdu orat pmkamie lnformacji 
do centrum zarqdzania 

Mne uzyMwanez syatem6w pokladowych pojgsd6w awy- 
k o w ~ n e p r z c o  Pyatern cenbYllny do bi-o infonnowania 
pasaZeW, GO pozwela naq4wietlanie na blet$cb aktualiiowa- 
nych gadan przyiaulu i odjazdu polazd6w aPOdnie .? ich aktulll- 

- 

w godzinach 8zczym), rozkiarfy j& u-e na p+n- 
kach z reg& rile odzwistciedlak etanu feMycmego i nie b@$ 
zgodne z momemm polawieni eiq pojaedu napnyaavlku. Qfe 
rowany s y a m  inkrrmacjl pasaiemkiej pozwhla n8 pod~reSfonie 
pko0cifunkcjonowania transportu miejskiego, %apewniaj@ pasa. 
temm nowouersny, kompkhowy i zadctwalaj~ system infor- 

m i m i  (uyli in tomj l  statywnej skorygowanej o wiedzg oak- mowania o akluelnych p w d a c h  i odjtudack. Nie bez znaue. 
tuainym mie komunikacji). nia jsst r6wniet faki, i t  wrornictwo, koiorptyka i cata konstrukcja 



mechaniczna stupa nosnego doskonale koresponduje z ciqgle po- 
prawiajqcym sie wyglqdem polskich ulic. 

Z punktu widzenia uzytkownika dzialanie SDlP opiera sie na 
wsp6idziahniu elementow przedstawionych na rysunku 1. Sys- 
tem Dynamicznej lnformacji Pasaierskiej, jak wynika z rys. 1, 
to nie tylko tablice na przystankach, ale przede wszystkim sys- 
tem informatywny i specjalizowane oprogramowanie do prze- 
twarzania danych otrzymanych z pojazdow. To rowniei specjali- 
zowany sterownik mikroprocesorowy umieszczony w pojazdach 
komunikacji miejskiej. Dzigki niemu do systemu dostarczane sq 

( istotne dane o poloieniu pojazdow w sieci obslugujqcej wszyst- 
kie linie komunikacyjne. Elementem realizujqcym warstwg trans- 
portu danych sq dedykowane modemy radiowe, ktbe zarowno 
sqzainstalowane w pojazdach jak i w szczegolnobci umieszczone i w wielowierszowych tablicach informacyjnych na przystankach. 

a 

1 Obieg informacji w systemie dynamicznej 
informacji pasazenkiej 

k Obieg informacii w sy~temied~namicznej informacji pasaier- 
sk~e] przids~aw~a s ~ e  nasrgpulqco I U System cenrrany I oprogramowanie YUI IWUpremium jesl ~~- I odpowiedzialny za opracowanie i przygotowanie danych zwiq- 

zanych m.in. z Rozkladem Jazdy (RJ) rozumianym nie tylko 
jako zestaw informacji o przystankach, trasach i liniach, aletak- 
i e  jako zestawy danych (many kursowkami lub brygadami) 
odzwierciadlajqcymi zadania dla poszczeg6lnych pojazdow. 
Tak przygotowane zestawy danych, przetworzone do postaci 
akceptowalnej przez komputer pokladowy, zostajq nastqpnie 
przekazane do systemu wymiany informacji krirtkiego zasiggu. 
W praktyce, przy stosunkowo rzadkich zmianach rozkladow jaz- 
dy moinawykorzystac do celu ich przekazania do komputera 
pokladowego infrastrukturg dalekiego zasiegu. 

D lnfrastrukturawymiany danych krotkiego zasiegu poprzez kon- 
takt z pojazdami znajdujqcymi sig w jego zasiegu (zwykle jest 
to wybrane miejsca na terenie zajezdni) analizuje czy pojazd 
jest wyposaiony w aktualnq inforrnacjg zwiqzanq z zadaniami, 
jakie ma realizowac. W przypadku niezgodnosci nastepuje prze- 
kazaniedanych przygotowanych przezMUNICOM.premium do 
komputera pokladowego pojazdu. Jest to ladowanie informa- 
cji statycznej (planu jazdy). 

O Zdaniem sprzetu zainstalowanego na pojazdach - glownie 
komputera pokladowego- jest m.in. kontrolowanieaktualne- 
go poloienia na trasie (lokalizacja geograficzna GPS i logiczna, 

Rys. 1 .  Elementy Systemu Dynamicznej lnformacji Pnystankowe; 

w oparciu o sygnal z odometru) i odnoszenie tego do danych 
zapisanych w strukturach RJ, wypracowujqc w oparciu o nie 
ciqgtq informacjg o odchyleniu na plus lub minus w stosunku 
do realizowanego rozktadu jazdy. 

0 Przy uiyciu infrastruktury wymiany danych dalekiego zasiegu 
- modemu GPRS - informacja o lokalizacji geograficznej i lo- 
gicznej przekazywana jest w sposob ciqgly do serwera Cen- 
trum SDIP Analiza tych danych pozwala nawyliczenie spodzie- 
wanych czasow dojazdu do przystankow, a informacja wyniko- 
watym samym medium wymiany danych dalekiego zasiggu- 
modemem GPRS -jest przekazywana do sterownikow zain- 
stalowanych w wielowierszowych tablicach informacyjnych na 
przystankach. 

0 Przystanki wyposaione w odpowiedniq infrastrukturg- wielo- 
wiersrowe tablice informacji przystankowej -przyjmujq dane 
od seweracentrum SDlP iwyswietlajq jq natablicach. Dane te 
odzwierciedlajq szacowane czasy pojawienia sig poszczeg61- 
nych pojazdow atakie mogq przenosic dodatkowe informacje 
dla pasaieroww zaleinobci od polecenia dyspozytora lub ope- 
ratora systemu. 

0 Posiadane w Centrum SDIP informacje moina rowniei udo- 
stgpniac przez WAP (serwisy internetowe) i SMS (serwis po- 
przez operatora GSM). 

Podobnie jak w przypadku innych tego typu systemow (bileto- 
wego, monitoringu, nadzoru ruchu, sterowania ruchem, informa- 
cji alarmowej) dane z pojazdow sq przekazywane do Centrum ste- 
rowania, kt6re pozwala na bieiqce monitorowanie stanu rucho- 
wego na trasie. 

Dane zebrane z doiazdow stanowia w systemie centralnym . . 
ogromnq baze informacji, M6ra jest udostgpniina w czqSci dla 6a- 
saterow w oddowiednio ~rzvgotowany sposob - w postaci infor- . .. 
macji tekstowbj lub graficznej na tablfcach swietlnych, zamonto- 
wanych zazwyczaj na kilku wybranych przystankach. Poniewal 
system korzystazdanych ,,rzeczywistych pochodzqcych z pojaz- 
d6w na liniach, to w ten sposob moina zaprezentowac znacznie 
wiecej z posiadanych informacji, czyli "prawdziwe" godziny odjaz- 
dow z wszystkich przystankow linii objqtych systemem monitorin- 
gu i kontroli punktualnosci. Dla osob niepdnosprawnych istotne 
jest natomiast istnienie wtablicach funkcji informacji gtosowej, uru- 
chamianej z przycisku lub za posrednictwem indywidualnego pilo- 
ta radiowego. Tablice przystankowe mogq mieC znaczne rozmiary, 
celem informowania pasaierow dochodzqcych do przystankow. 
Nie na wszystkich przystankach trzeba montowac jednak wielkie 
gabarytowo tablice. Mala tablica przystankowa zamontowana pod 
wiatq wystarczy na podanie kilku nastepnych kursow i jednej linii 
z dodatkowymi informacjami. Musi by6 jednak chroniona przed ak- 
tami wandalizmu, na More z kolei bardziej odporna jest wysoko 
umieszczona na slupie wielkogabarytowa tablica przystankowa. 

System informacji pasazerrkiej - funkcje 
oprogramowania MUNICOM.premium 

Zintegrowany System Zarzqdzania MUNICOM.premium jest 
pakietem oprogramowania obejmujqcym caly zakres dzialania 
przedsiebiorstwatransportowego (komunikacyjnego). Projektujqc 
system, autorzy z PZi TARAN, zwracali uwage na zasadnicze 
- z punktu widzenia klienta - kryteria wplywajqce na powodzenie 
projektu, dla ktbego jest ono skierowane. Byiy to: 
I kompletnosi: rozwigania: 
aF przystosowanie do warunkow polskich (oryginalne polskielpo- 

lonizowane): 



* dostqpnoit dokumentacj j; * zdolnoSC oferenta do rozwoju i adaptacji systemu; 
% r n o i l i  integracji z renymi systemarni, istniejqcymi w przed- 

siqbiorstwach. 
Efektern kilkuletnich prac analiicznych, projektowych i pro- 

gramistycznych jest pakiet oprogramowania, z funkcjonalnokiq 
klasycznego systemu ERF! z moiliwodciq uzupelniania specjali- 
zowanymi modtilami rozszerzajqcymi zakres jego zastosowania. 
Jego schernat przestawiono na rys. 2. 

Uniwersalny charalder systemu umoiliwia jego dostosowa- 
nie do indywidualnych wyrnagan klienta oraz tatwq rozbudowg 
o dodatkowe funkcje. System SDlP realizowany w ramach mo- 
dulu MUNICOM.premium jestzdolny do kalkulacji i wyiwietlania 
w czasie rzeczywistym przewidywanych czas6w przyjazdu po- 
jazd6w transporlu publicznego na tablicach przystankowych, 
stronach WWW, telefonach kornorkowych itp. System SDlP reali- 
zowany w ramach modulu MUNICOM.premium ma rnoiliwosC 
wykonania funkcji za6czenia lub wy6czenia wySwietlania treki 
tablic, motliwosc zddniowania i przeslania swobodnych tekstbw 
i zdalnego monitoringu dzialania i sprawnosci wybranej tablicy. 

Przy realizacji zadania dynamicznej informacji pasaierskiej 
ZWwykorzystany fragment systemu MUNICOM.premium. Uiy- 
te zasoby systemu MUNICOM.premium dla realizacji funkcjonal- 
nosci SDIP przedstawiono na rys. 3. Poszczeg6lne moduly SDlP 
realizujq nastvpujqce funkcje: 
O RJ - Modul Rozkladu Jazdy - gldwnyrn zadaniem rnodulu RJ 

jest umozliwienie zaprojektowania kompletnego, wielowersyj- 
nego rozkladu jazdy. Modul RJ zawiera mechanizmy automa- 
tycznego twonenia kurdw, replikacji i a r c h i i c j i  wersji. Umoi- 
liwia ponadto projektowanie i generowanie tradycyjnych tabli- 
czek przystankowych jak i kornpletnych stron WWWzawierajg 
cych abualny rozkkd jazdy. 

O SRG 3000 - Modul interfejsu do systemu lokalnej wymiany in- 
formacji-gk5wnym zadaniem mod& SRG 3000 jest konwer- 
sja danych zawartych w istniejqcej Bazie Danych przedsiebior- 
stwa do plikow informacyjnych akceptowanych i uiywanych 
przez komputer pokladowy (SRG3000F: SRGdlOOP). Zada- 
niem tego modulu jest dostaraanie wymaganych plikow do 
sewera radiowego punktu wymiany informacji jak i odbieranie 
plikow danych z raportow przygotowanych przez kornputer 
pokkdowy. 

Q OTR - Modul interfejsu do systemu zdalnej wymiany informacji 
- gi5wnym zadaniem modulu OTR jest utrzymywanie komuni- 
kacji z podsystemem wymiany informacji dalekiego zasiqgu. 
Obiektern wsp64pracy z punktu widzenia MUNICOM.prerniurn 
jest ustanowiony pod okreslonyrn adresern IP sewer APN. - 

Systerny 
pobjeranla 
>piat (b~lety 
, .. 

Systemy 
3dzaru ruchu 

U Syitemy ana 

Rys. 2. Kornponeniy systemu MUNICOM.prerniurn 

Rys. 3. Zasoby systernu MUNlCOMprerniurn uzyte dla realizacjifunk- 
cjonahoSc; SDIP 

W serwerze tym buforowane sq inforrnacje, ktore docierajq 
z pojazdow, jak i iinformacje, bore majq dotrze6 do pojazdow 
oraz przystankowych tablic informacyjnych. W pezentowanym 
rozwi-niu tablice informacyjne stanowiq bowiem rownorzgd- 
ny z pojazdami obiem docelowy, odbierajw i prZekazuj?+Cy 
informacje do centralnego SDIF! 

O OPP - Modul Obliczania Pozycji Pojazd6w - gt4wnym 
zadaniem modulu OPP jest Sledzenie stopnia wykonania 
zadah przewozowych. Modul dostarcza takte informacje 
o Wszelkich istotnych parametrach pracy pojazdow (infor- 
rnacje o kierowcy, awariach itp.). Modul ten umoiliwia tak- 
t e  obslugg pojazdow wirtualnych to jest takich, z ktdrymi 
nie ma bezposredniej Iqcznosci. Wszelkie odchylenia zwiq 
zane z pracq takiego pojazdu wprowadzane sq poprzez apli- 
kacje klienta (WIP). W przypadku dutej przerwy w dostar- 
czaniu komunikatbw o pozycji pojazdu, modul OPP pr6bu- 
je ponownie n a w i m  kontaktz pojazdem, informujqc o tym 
fakcie aplikacje klienckie. 

0 PIP - Modul Przetwarzania lnformacji Przystankowaj - podsta- 
wowyrn zadaniem modulu PIP jest wyliczanie i wysytanie infor- 
macji o odjazdach pojazdow do tablic przystankowych infor- 
mujqcych pasaiemw o przyjazdach pojazdow. Dcdatkowo in- 
formacjete mogq by6 przekazywane do innych rncdubw urnot- 
liwiajqcych informowanie pasaierow, np. poprzez Internet 
(HTML, WAP, SMS ~tp.). Wszystkie inforrnacje o odjazdach ko- 
rygowane sq poprzez kornunikaty o odchyleniach obrymywa- 
nych od pojazdbw. 

Q ARC- Mod& Archiwizujqcy -zadaniern rnodulu ARC jest zbie- 
ranie informacji ze wszystkich rnodul6w systemu i ich archiwi- 
zacja w RDBMS. Dzigki zunilikowanemu mechanizmowi dostg 
pu do baz, rnodul urnoiliiia pracg z wieloma dostqpnymi na 
rynku bazami danych (IBM DBUlnforrnix, MS SQL, Oracle itd.) 
lnformacje archiwizowane w bazach duhq potern do wykony- 
wania szeregu analiz. 

O RKP - Modul rozglilszania komunikat6w - modul rozgiaszania 
komunikat6w RKP stanowi wewngtrzny proces systemu, k ie 
rujqcy komunikaty do wszystkich wewnetrznych obiektow sys- 
temu, kt6re zarejestrowaly sig w odpowiednich tabelach. 
lstnienie tego modulu umoiliwia zwielokrotnianie ismiejqcych 
interfejs6w systemu i rnoie przykladowo budow& informacje 
natablicach wirhralnych niemajqcych swej reprezentacji na prry- 
stanku, a przyktaclowo obmzowanej w lnternecie. 



0 SRV-Modul Nadzorujqcy -modut SRV nadzoruje praq cale- 
go sytemu. Dzigki zawansowanemu mechanizmowi kontroli 
dzialania modulow skladowych kaidy przypadek niesprawno- 
sci oprogramowania lub sprzgtu jest wykrywany i podejmowa- 
ne sq natychmiastowe dziaiania majqce na celu przywrocenie 
ich poprawnego dzialania. W zaawansowanych rozwiqzaniach 
moduf ten moie w przypadku uszkodzenia jednego kompute- 
ra automatyczne przetqczyC wszystkie mod* pracujqcych do 
tej pory na uszkodzonej maszynie na inne. Dzigki temu moie 
by6 zapewniona ciqgla praca w tlybie 24171365. 

; 0 WIP - Modul Wizualizacji lnformacji o Pojazdach -modul WIP 
jest gMwnym narzgdziem pracy Dyspozytora~Dyspozytoro~~ 
Umoiliwia on wizualizacje sytuacji N C ~ O W ~ ~  w roinych perspek- 

f 
tywach (mapa, linia, fragment trasy, tabulogram). Dzigki zasto- 

1 sowaniu jednoiitego sposobu wyswietlania informacji o pojei- 
dzie przechodzenie z jednego sposobu prezentacji na inny nie 
sprawia uzytkownikowi problemu. lnformacje zawarte w opisie 
pojazdu zawierajq m.in.: oznaczenie zajezdni, z ktorej pocho- 
dzi pojazd, numer boczny pojazdu, numer ewidencyjny kierow- 
cy, zadanie wykonywane przez pojazd, aktualnie wykonywane 
kurs, odchyienie od rozkladu jazdy oraz stan w jakim pojazd 
sig znajduje (przejazd, przystanek, zajezdnia, petla). System 
kolorow w pelni definiowany przez uiytkownika pozwala na 
wizualizacje pewnych cech pojazdow, np.: wielkosci opoinie- 
nia, koloru linii jakq pojazd wykonuje oraz koloru zajezdni z ja- 
kiej pochodzi. Dodatkowo pojazd, ktory ma ustawionq awarig 
(jest uszkodzony) otrzymuje znacznik, dzieki ktoremu uiytkow- 
nik jest w stanie .rzutem oka" go wychwyciC Moiliwe jest tak- 
i e  zdefiniowane kilku poziomow odchyleh od rozkladu jazdy 

I Fot. 1. Tablice pasaierskiej informacji przystankowej typu 
TIP-10140180, stosowane przez KM Gbgdw 

dzigki temu ikony pojazdow n ioq jednoczesnie informacje 
o aktualnym odchyleniu. Zastosowanie definiowanych przez 
uzytkownikafiltrow pozwala na obserwowanie najbardziej istot- 
nych z punktu widzenia Dyspozytora informacji (np. obserwo- 
wanie pojazdow opotrinionychlprzyspieszonych o 115 minut lub 
tylko pojazdy z ustawionym kodem awarii). Filtry pozwaia uiyt- 
kownikowi skoncentrowak sig tylko na wybranym fragmencie 
pracy komunikacji miejskiej (np.: tylko pojazdy jednej linii, po- 
jazdy opoinione, pojazdy z awariq, pojazdy znajdujqce si? na 
danym obszarze itp.). 

system informacji pasaierskiej - funkcie 
tablic przvstankowych 

Firma R&G PLUS sp. z 0.0. opracowaia i produkuje wiele ro- 
dzajowtablic informacji pasaierskiej wewnqtrz pojazdow i wielko- 
formatowych tablic dworcowych. Nowosciq w dziedzinie tablic sq 
specjalnie opracowane tablice pasaierskiej informacji przystan- 
kowej typu TIP-1 01401 80. W kaidej tablicy zainstalowanej na przy- 
stanku znajduje sig mikrokomputerowy modul sterujqcy, ktory 
wySwietla oczekiwane czasy przyjazdulodjazdu skorygowane 
o bie$ce odchylenia pojazdu od rozkladu jazdy dostarczane do 
tablicy przez centrainy system SDlP drogq radiowq, za posrednic- 
twem modemu GPRS. W przypadku pracy autonomicznej (bez 
systemu IqcznoSci lub w przypadku awarii systemu IqcznoSci 
GPRS) sterownik tablicy wyswietla czasy odjazdu zgodne z pla- 
nowanym rozkladem jazdy, ktory znajduje sie w tablicy. Przekaz 
pliku rozkladu jazdy do kaidej z tablic odbywa sie drogq radiowq 
lub jest przekazywany lqczem lokalnym bezprzewodowym (opcja 
tablicy z WiFi) lub przewodowym. Program sterujqcy mikrokom- 
puterowego moddu sterujqcego, ktory obsluguje dzialanie tabli- 
cy informacji pasaierskiej jest na state zapisany w pamieci ste- 
rownika tablicy przystankowej i nie wymaga iadnej interwencji 
uzytkownika, natomiast plik rozkladu jazdy przesylany jest drogq 
radiowq z centrainego systemu SDIF! 

Standardowo na tablicach typu TIP-10140180 (fot. 1) wyswie- 
tlane q nastqpujqce informacje: 
+ Linia: numer linii 
8 Kierunek: przystanek docelowy 
r Czas odjazdu (przyjazdu): czas lub liczba minut oczekiwania 
+ Czas odjazdu: pojazd na przystanku Iub TERAZ) 

~ ~ ~ ~ 

ilr Data biehca 
+ Czas bieiqcy 
e Nazwa przewoinika 
.Ir Wiersz informacyjny: generowany przezSDlP lub przez dyspo- 

zytora + lnforrnacja o awarii systemu lub braku IqcznoSci z SDIF! 

Tabiice informacji przystankowej typu TIP-10140180-xx spd- 
niajq nastgpujqce wymagania: 
4 wykonane q w technice LED, wykorzystujqcej diody o wyso- 

kiej luminancji; 
4 wykonane q jako tablice jednostronne lub dwustronne; 
4 wykonane sq jako tablice wielowierszowe; 
4 gwarantujq prawidbwq pracg w zakresie ternperatur otoczenia 

dla Polski; 
4 posiadajq krlty widocznokci: poziomy 120 st., pionowy 120 st.: 
4 posiadajq intensywnost Swiecenia diody LED powyiej 

6000 cdlm2; 
4 posiadajq obudowq odpornq na opady atmosferyczne; 
.% posiadajq plaskq powierzchnie czobwq, zapewniajqcqlatwosC 

utrzymania czystoki; 



9 posiadajq antyodblaskowq powierzchnie cz- 
rowego tworzywa; 

9 posiadajq zasilanie z sieci elektroenergetycznej 230 V, 50 Hz; 
9 posiadajq wielkosk znaku w wierszu wynikajqqz definicji klienta. 

Tablice informacji przystankowej typu TIP-10140180-xx reali- 
zujq nastqpujqce funkcje: 
O majq molliwosc wyswietlania zarowno czasu wynikajqcego 

z rozktadu jak te i  przewidywanego rzeczywistego czasu przy- 
jazdulodjazdu; 

0 mogq autonomicznie zarzqdzaC wyswietlanq informacjq: sor- 
towanie wierszy wyswietlacza, dodawanielusuwanie wpisow, 
zmiana trybu prezentacji czasu odjazdu pojazdow; 

O posiadajq statyczne pole opisowe zawierajqce informacje 
o nazwie przystanku - przyktadowo kaida linia zapewnia wy- 
Swietlanie 30 znakow o wysokosci minimum 50 mm (w zalel- 
nosci od zastosowanej czcionki); 

O sq czytelne ze znacznej odlegto$ci, dzieki wyrainym kolorom 
i duiej czcionce - przykladowo posiadajq molliwdC odczyta- 
nia znaku z min. 25 m; 

0 posiadajq zdolno6c do wyswietlania w kaidej linii: numeru tra- 
sy, nazwy przystanku docelowego, czasu przybycialodjazdu 
z przystanku; 

O posiadajq molliwosc wyswietlenia swobodnie definiowanego 
tekstu w wielu liniach (w szczegolnohi w jednej linii) przy wy- 
korzystaniu wszystkich dostepnych znakow; 

0 posiadajq moiliwoSC wyswietlenia bielqcego czasu; 
0 posiadajq funkcje przewijania wyswietlacza; 
O posiadajq interiejs komunikacji serwisowej; 
O posiadajqfunkcjq informacji o odjeidzie z przystanku na wypa- 

dekwytqczeniasystemu nadrzednego: 
O posiadaia moiliwoSC nadawania komunikatow atosowvch: - 
0 przykladowo pokazujqtrzylcztery najblilsze odjazdy pdjazdow 

komunikacii zbiorowei w czasie rzeczvwistvm, informuiao ewen- . . .  
tualnych uiudnieniaih. 

Tablice informacji przystankowej typu TIP1 01 401 80-xx posia- 
dajq nastepujqce cechy konstrukcyjne: 
t elementem konstrukcyjnym tablicy jest obudowa z profilu alu- 

miniowego; 
t zewnetrzna powierzchnia urzqdzenia zabezpieczona jest po- 

wlokq lakierniczq o wysokiej twardosci (malowanie proszko- 
we). Kolor obudowy definiowany jest przez klienta; 

# wewnqtrz obudowy umieszczone sq panele wyswietlajqce 
z diodami LED, modul sterownika, uktady zasilania, modut 
tqcznosci GPRS: 
I pojedyncze panele wyswietlajqce tablicy wykonane sq w po- 

staci matrycy diodowej z uiyciem diod SMD o rozdzielczoici 
40x60 pikseli; zastosowano technologig dwustronnego mon- 
taiu powierzchniowego. Panelewyswietlajqce przytwierdzone 
sq do maskownicy przedniej i stanowiqz niq integralnq catosc. 
Powierzchnia czciowa panelu chroniona jest antyrefleksyjnq 
szybq z wysokoudarowego szkta organicznego; 
I elektronika sterujqca z uktadem tqcznosci GPRSILAN zbu- 

dowana jest w technologii SMD. Zawiera w sobie sterow- 
nik mikroprocesorowy, uktady pamigci, uktady dopasowu- 
jqce, uktady zabezpieczajqce, modut tqcznosci (GPRS 
z kartq SIM lub modut Ethernet i modul tqcznosci w trybie 
serwisowvm); 

(a program ste&jqcy zapisany jest w nieulotnej pamieci typu I FLASH. co umoiliwia iecio rrosta wmiane. Wszvstkie dane za- 

I I wierajqce algorytmy dzialania, bitmapy, i'konfiguracje zapisa- 
ne sq w nieulotnej pamieci typu NANDFLASH i mogq byC za- 
programowane bez koniecznosci demontaiu tablicy: 

Fot 2. Rozwiqzanie w zakresie systernu dynarnicmej Inforrnacji p i -  # tablicatypu TIP-10140180-xx posiada zabezpieczenia termicz- 
saiersk~ej na przystankach kornunikacji zbiorowej w KM w Glogowie ne, nadnapieciowe i nadprqdowe. 

I 
kraczajqcych poza informacje wyiwietlane standardowo. 
Wyswietlany tekst w wierszu informacyjnym moie byc prze- 
wijany lub statyczny. Tekst wyswietlany w wierszu informacyj- 
nym moie by6 dodatkowo przeznaczony na reklame, gdy i  
kaida tablica pasaierskiej informacji przystankowej typu 
TIP-10140180, ze wzgledu na zdalne sterowanie tqczem ra- 
diowym z centrum SDIP, jest idealnym rozwiqzaniem do wy- 
Swietlania reklamy o dynamicznym charakterze, co jest nie- 
dostgpne typowej tablicy reklamowej lub w reklamie tradycyj- 
nej. Wskazany baner reklamowy mole byc wyswietlany w za- 
lelnosci od pory dnia, po zadaniu czasu wyswietlania, oraz 

w zakresie systernu dynamicznej inforrnacjIpi- moie by6 uruchamiana automatycznie, co pozwala na ofero- 
mkach kornunikacjizb~orowejw KM wRybniku wanie jej szerokiej gamie reklamodawcow. I 

~~ ~ 

systemu zbierania danych z pojazdow lub w przypadkach wy- I 



Fat. 4. Rozwiqania wzakresie system~ @namicznejinformaclipasa- 
zerskiej na pzystankach komunikacjizbiorowej w MPK w bdz i  

Pnvkladv zastosowania svstemu 

na pnystankach 
Firma R&G PLUS sp. z 0.0. we wswracy z Przedsigbiorstwem 

Zastosowari lnformatyki PZI TARAN sp. z 0.0. opracowala i wdro- 
iyta dedykowane rozwiqania w zakresie systemu dynamicznej 
informacii ~asaierskiei na ~mstankach komunikacji zbiorowej: 
0 wKh4~Glogowie(4tab~c~ednostronnetypu~~~1014018~1 

i 1 tablica dwustronna typu TIP-10140180-03) -fot. 2; 
0 w m w Rybniku (3tablice dwustronnetypuTIP-1014018003) 

-f0t. 3; 
O w DPMZ w Zilinie (3 tabliceiypu TIP-20108128-01); 
O w MPK w todzi (8 tablic dwustronnych typu TIP-10140180-02) 

-fot. 4. 

System pasaierskiej informacji przystankowej, zainstalowany 
w MPKwtodzi, jest czg$ciq systemu todzkiego Tramwaju Regio- 
nalnego realizowanego przez konsorcjum firm, na czele z Tyco. 
R&G PLUS w ramach tego przedsigwziecia realizowala wyposa- 
ienie pojazdow w komputer pokladowy i dostarczala tablice zgod- 
ne z systemem centralnym o nazwie "RAPID". 

Z systemu centralnego do kaidego z pojazdow objgiych sys- 
temem przekazywane sq dzienne rozklady jazdy (RJD). JeSli po- 
jazd faktycznie realizuje ustugq zgodnie z otrzymanym RJD to 
w systemie i na tablicach prezentowane sq jego odjazdy w posta- 
ci upiywajqcych minut. Gdy z jakichs powodow taki pojazd zosta- 
nie pneiqczony na zastgpczy rozktad jazdy, to na tablicy prezen- 
towana jest jego godzina odjazdu z danego przystanku. Szczego- 
bwo poszczegolne sekwencje wynikajqce z dojazdu wybranego 

nastqpuje raporMw~u)ie z tramwa.ju odjazd6wzpop1~eaza~~cych prry- 
stankdw izmniejszanie czas6w do sp&wanegoprzyjazdu. ZchwrQ 
w&du na bieiqcy przystanek i otwarcia drzwi nastqpuje zamporto- 
wade przez kompufer pokfadowy faMu obecnoSci do centrum, co 
powiduje, ie na tablicy w iinii odjazdu danego tmwaju pojawi 
slow0 .TERAt". 

. , 

strefy prrystankowej, ti. zarnkniqciu dm; i przejechaniu z d e f i n h  
nej w systemie i okreilonej liczby rnetr6w. Skutkuje to usur@h 
biezqcego odjazduz tabiicyp~a'fkowejzainsta~wanej wnhk$sw. 
More wlaSnie opuici! dany tramwaj. 

wySwietlaczupo obustranach tablcyprrystankowejpre 
zentowine sq kolejne odjazw Cztery wiersze t8Mcy prezentuh Ilp 
bliisze numefy linii, kt6rych pojaz@zmierzaj~ do danego pnystarh. 
fl oolnj~n wgnrsz~ prezenruwana esr br&+d dara, czas r n a m  ope 
rarora Jeilr zW.ia~acy SIC do p~nh7d pf~).stanKoivego wazd lint L l R  
nie realizuje RJD, a komputer funkcjonuje zgodnie z zastepczym m- 
khdem jazdy. to czas odjazdu jest prezentowany nie w po.S~~ .mC 
nut do odjazdu" iecz w postaci "godziny odjzdu". 



tramwaju do przystanku zaprezentowano nafot. 5 a), b) i c). Poza 
informacjq pasaierskq na przystankach system LTR oferuje roz- 
wiqania w zakresie sterowania przejazdami przez skrzyiowania 
i wymuszanie priorytetu przez pojazdy MPK. CaloSC przedsigwzig 
cia jest na etapie optymalizacji, gdyt tego rodzaju systemy, ze 
wzglgdu na wielo6C zwiqnych z nimi zagadnien, muszq przez 
okreslony czas by6 dostrajane do warunk6w rzeczywistych klien- 
taw miejscu instalacji i uzytkowania. 

System dynamicznego informowania 
pasaierow na przystankach - wlrtualne 
tablice 

Tablica moie mieC te i  posta6 wirtualnq (fot. 6) tzn. faMyczna 
zawartosc informacji zfizycznej tablicy przystankowej, mote byc 
zaprezentowana w lnternecie w formie zblitonej do rzeczywistej. 
Pozwala to na zastosowanie rwykiych ekranow LCD podiqczo- 
nych do podstawowej przeglqdarki stron WWWw miejsce stawia- 
nych elektronicznych tablic informacyjnych. Oczywiscle jest to 
alternatywa dla miejsc innych niifaMyczny przystanek na otwartej 
przestrzeni. Realizacja takiej tablicy wymaga prostego komputera 
z dostepern do lnternetu. 

System informacji pasaierskiej - na stronie 
internetowej 

Jednq z form prezentowania informacji takiej jak na tablicach 
przystankowych, jest strona WWW a w szczegolnosci jej uprosz- 
czona postaC (WAP), Mora znakomicie nadaje sie do zaprezento- 

Fot. 6. a rnoze m i d  tez postad wimalnq tm, faMyczna zawar- wania wwigkszoSci wsp6+czesnych telefonow komorkowych. Przy- 
toSC iniorrnaMz fizycznej tablicy pcystankowej, rnoie byCzaprem- klad takiego zastosowania systemu MUNICOM.premium w zesta- 
towana w lnternecie w form~e zblizonej do cecrywistej wieniu z wersjq WWW i WAP przedstawiono poniiej. 

Przykkid inforrnacji dynamicznej (fddycznie najblizq odjazd) I 
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