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Zależność czasu wymiany pasażerów autobusu
od liczby pasażerów korzystających z przystanku

Wstęp
Rozkład prawdopodobieństwa czasu

postoju pojazdu na przystanku jest bardzo
ważnym czynnikiem przy tworzeniu, jak
i okresowym urealnianiu rozkładu jazdy.
Jest on równie ważny przy wprowadzaniu
priorytetu dla komunikacji miejskiej [2].
Czy istnieje zależność czasu postoju na
przystanku od liczby korzystających
z przystanku pasażerów i na ile jest ona
silna? Intuicyjnie odpowiedź jest oczywi-
sta – „TAK - zależność taka istnieje i jest
znacząca”. Ale na jakiej podstawie moż-
na ustalić liczbę tych pasażerów, trasując
nową linię i tworząc nowe rozwiązania or-
ganizacyjne? Oczywistym jest fakt, że
stworzenie nowej jakości, zrodzi nowe
potrzeby i zmianę zachowań komunikacyj-
nych społeczeństwa.

Odpowiedź na tak postawiony zarzut
jest również prosta. Obecnie żadna więk-
sza inwestycja, w tym transportowa, nie
może się obyć bez biznesplanu. Muszą ją
poprzedzić prace studialne, konsultacje
społeczne, które odpowiadają przede
wszystkim na pytanie: jakie jest zapotrze-
bowanie na usługi komunikacyjne i jak roz-
łożone są ośrodki ciążenia? Szacowane
liczby osób skłonnych korzystać z poszcze-
gólnych przystanków można w później-
szym czasie uściślić poprzez prowadzenie
spisów z natury. Posiadanie wiedzy o oma-
wianym rozkładzie prawdopodobieństwa,
pozwoli już na początku istnienia połącze-
nia uniknąć błędów przy dostosowywaniu
rozwiązań z zakresu inżynierii ruchu do prio-
rytetowania transportu zbiorowego.

Analizowane dane
Dzięki uprzejmości Komunikacyjnego

Związku Komunalnego Górnośląskiego
Okręgu Przemysłowego w Katowicach,
uzyskano dostęp do danych zawierających
liczbę pasażerów wsiadających i wysiada-
jących na przystanku oraz długość czasu
od momentu otwarcia do momentu

zamknięcia drzwi. Czas ten utożsamiano
z czasem wymiany pasażerów, powiększo-
nym o techniczne czynności niezbędne do
zapewnienia bezpieczeństwa.

Dane pochodziły z 72 autobusów
Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej
w Sosnowcu zakupionych przy wsparciu fi-
nansowym z funduszy strukturalnych w ra-
mach Zintegrowanego Programu Operacyj-
nego Rozwoju Regionalnego [1]. Były to
42 autobusy Jelcz M121I i 30 Solaris Urbi-
no 15. Autobusy te wyposażone są w elek-
troniczne bramki zliczające pasażerów
wsiadających i wysiadających (fot. 1),
umieszczone nad poszczególnymi drzwia-
mi (w Solarisach w zasadniczej obudowie
mechanizmu drzwiowego, a w Jelczach
w specjalnej obudowie). Obsługiwały one
łącznie 22 linie i 300 przystanków położo-
nych głównie na terenie Zagłębia Dąbrow-
skiego. Analizie poddano dane pochodzące

z okresu od marca do września 2007 roku,
otrzymując łącznie ponad 3,2 mln zapisów.
Znaczna liczba przystanków oraz wielkość
badanej próby pozwoliły na uniezależnie-
nie od czynników losowych, bądź specy-
ficznej zabudowy przystanku (skrajne przy-
padki zaprezentowano na fot. 2, 3).

Znaczne różnice budowy autobusów
Jelcz i Solaris, mających wpływ na wymia-
nę pasażerów, przedstawiono w tablicy 1.
Na tej podstawie podjęto decyzję o roz-
dzielnej analizie dotyczącej obu typów po-
jazdów.

Szukane wielkości
Na podstawie pozyskanych danych

można wyznaczyć wiele różnorodnych cha-
rakterystyk. Mogą one uzależniać od licz-
by wsiadających i wysiadających m.in.:
· wartość średnią czasu otwarcia drzwi,
· wartość modalną czasu otwarcia drzwi,

Podczas prowadzenia prac projektowych dotyczących wytrasowania nowej linii komunikacyjnej jedną z najistot-
niejszych danych jest szacunkowy czas przejazdu całej trasy. Składają się nań czasy jazdy, przekraczania prze-
szkód w postaci skrzyżowań oraz czasy obsługi przystanków. Niniejszy artykuł skupia się na tych ostatnich, które
w znacznym stopniu są determinowane przez liczbę pasażerów wsiadających i wysiadających z pojazdu.

Fot. 1. Urządzenie zliczające pasażerów wsiadających i wysiadających w autobusie Jelcz M121I
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· dowolny kwantyl rozkładu czasu otwar-
cia drzwi.
Przed przeprowadzeniem pełnej anali-

zy należy odpowiedzieć na pytanie: jakie
charakterystyki mogą być w praktyce przy-
datne? Powszechnie najbardziej intuicyjna
jest wartość średnia. Jednakże każdy, kto
zetknął się z zastosowaniami praktyczny-
mi statyki w transporcie, może stwierdzić,
że może ona pełnić wyłącznie rolę wielko-
ści pomocniczej. Przykładowo: co może
oznaczać fakt, że średni postój na wybra-
nym przystanku wynosi 12 s? Czy oznacza
ona, że większość pojazdów stoi na przy-
stanku 8 s, a w pojedynczych przypadkach
czas ten sięga 25 s? A może prawdopodo-
bieństwo rozkłada się mniej więcej po rów-
no dla postojów od 6 do 18 s. Można uznać,
że na podstawie wyłącznie wartości śred-
niej można powiedzieć niewiele.

Te rozważania skłaniają ku innej z miar
centralnych – wartości modalnej. Określi
ona najbardziej prawdopodobną długość
czasu postoju. Ale i ta wielkość ma wady.
Wiadomo ile czasu najczęściej będą potrze-
bowali pasażerowie na zajęcie miejsc
w pojeździe. Jednak w ilu przypadkach
czas ten będzie zbyt krótki i o ile?

Stosując przy układaniu rozkładu jaz-
dy jakąkolwiek z miar centralnych, orga-
nizator decyduje się na występowanie
znacznych opóźnień podczas realizacji
przewozów.

Czy należy w takim razie wybrać wiel-
kość największą z obserwowanych? Od-
powiedź znów musi być negatywna. Pew-
ne sytuacje zdarzają się wyjątkowo rzad-
ko, niemniej jednak mają one odbicie
w danych pomiarowych. Przykładem
może być przypadek chęci (potrzeby) jed-
noczesnego skorzystania z wybranego
kursu pięciu osób z dziećmi w wózkach.
Czas wymiany pasażerów będzie wielo-
krotnie dłuższy niż zazwyczaj przy tej sa-
mej liczbie użytkowników. W przypadkach
takich czas ten może sięgnąć nawet kilku
minut. Oczywistym jest brak możliwości
a przede wszystkim zasadności dostoso-
wywania stałego rozkładu jazdy do tak nie-
zwykłych okoliczności.

W konsekwencji należy wybrać wiel-
kość odpowiednio większą od wspomnia-
nych wcześniej wartości średniej czy mo-
dalnej, lecz nie maksymalną. Powinna ona
odpowiadać ile czasu wystarczy na wymia-
nę pasażerów w sytuacjach standardo-
wych – nie noszących znamion sytuacji
wyjątkowej. Taką wielkością będzie odpo-
wiednio dobrany kwantyl odnotowanego

rozkładu prawdopodobieństwa. Dla wy-
branego progu (np. 80 czy 90%) obsłużo-
nych przypadków, określony zostanie
wymagany czas dla właściwej obsługi
przystanku. Rzadko będzie się zdarzać,
że rzeczywisty czas będzie dłuższy.
W wielu przypadkach będzie możliwość
redukcji opóźnienia wywołanego w ten spo-
sób, poprzez krótszy postój na kolejnych

Fot. 2. Przystanek o bardzo niekorzystnej budowie – platformę przystankową stanowiła nie-
utwardzona powierzchnia położona poniżej poziomu jezdni

Fot. 3. Przystanek o korzystnej budowie – odpowiedniej długości wysoka platforma przystan-
kowa zbudowana z kostki betonowej
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przystankach. Czas krótszy od określone-
go oczywiście nie oznacza jazdy przed
czasem. Czas ten może zostać wytraco-
ny poprzez jazdę między przystankami
z nieco niższą od założonej prędkością,
czy też w skrajnym przypadku tzw. odsta-
wanie do planu.

Analiza
W pierwszym kroku analizy należy

określić wspomniany próg, którego kwan-
tyl będzie dotyczyć. W tym celu wykreślo-
no dystrybuanty dla rozkładów prawdopo-
dobieństwa czasu wymiany pasażerów
w zależności od liczby pasażerów korzy-
stających z przystanku.

Na podstawie tych wykresów stwier-
dzono, że dla konkretnych kwantylów, za-
leżność czasu postoju od liczby korzysta-
jących z przystanku pasażerów jest nie-
mal, w całym zakresie, liniowa (rys. 1, 2).

Aby sprecyzować poziom załamania
zależności liniowej wykonano przekrojowe
porównanie dla kwantylów z zakresu 0,80-
1,00 (rys. 3, 4). Obserwując dystrybuanty

dla poszczególnych liczb pasażerów moż-
na odnotować załamanie liniowego przy-
rostu liczby odnotowanych obsług przy-
stanku od czasu jej trwania na poziomie ok.
80%. Znaczne przyrosty czasu konieczne-
go dla obsługi przystanków następują na-
tomiast od poziomu 90% i tę wielkość trak-
towano jako właściwy poziom załamania
dystrybuanty. W oparciu o ten poziom wy-
znaczono czas uprawdopodobnionego
zapotrzebowania na postój pojazdu na
przystanku (tP) w odniesieniu do liczby pa-
sażerów korzystających z przystanku.

Na wykresach zaprezentowanych na
rys. 3 i 4 zauważyć można, że zależność
czasu, odpowiadającego poszczególnym
kwantylom rozkładu, od liczby pasażerów
jest zbliżona do liniowej (dla wymiany po-
niżej 30 pasażerów). Następnie notuje się
gwałtowny wzrost tegoż czasu. Powody
powstania takiego zjawiska mogą być dwa:
o pojazd nie jest przystosowany do tak

dużej wymiany pasażerów (np. zbyt
mała liczba drzwi, zbyt wąskie drzwi,
zbyt wąskie przejścia między fotelami);

o wymiany takie w wielu przypadkach
mają miejsce na pętlach (w tym także
na dworcach autobusowych), gdzie au-
tobus podstawiany jest na długo przed
planowym odjazdem.
Przypadku pierwszego nie można

ignorować. Natomiast drugi z powodów
oczywistych wskazuje, że wyniki odstają-
ce należy koniecznie odrzucić jako niemia-
rodajne.

Dynamika omawianego przejścia po-
między wartością 31 a 32 pasażerów
(wzrost z 46 do 64 s dla kwantylu 0,95)
i niemal ustabilizowanie powyżej wartości
31 pasażerów wykluczają problemy spowo-
dowane budową pojazdu. Jedyne pozosta-
jące wytłumaczenie to wcześniejsze pod-
stawianie autobusu na stanowisko odjaz-
dowe, co wymuszają przepisy wewnętrzne
narzucone przez organizatora komunikacji [5].

Występujące przy tym zjawisko sta-
bilizacji czasu dla liczby pasażerów po-
wyżej 31 jest możliwe do uzasadnienia
w prosty sposób. Większość osób korzy-
sta z komunikacji w regularnie. Stąd też

Rys. 2. Przykładowe dystrybuanty dla rozkładu prawdopodobieństwa
czasu wymiany pasażerów dla autobusu Solaris Urbino 15 przy róż-
nej liczbie osób korzystających z przystanku

Rys. 1. Przykładowe dystrybuanty dla rozkładu prawdopodobieństwa
czasu wymiany pasażerów dla autobusu Jelcz M121I przy różnej licz-
bie osób korzystających z przystanku

Rys. 4. Fragmenty dystrybuant czasu wymiany pasażerów w prze-
kroju liczby pasażerów wsiadających i wysiadających dla autobu-
su Solaris Urbino 15

Rys. 3. Fragmenty dystrybuant czasu wymiany pasażerów w prze-
kroju liczby pasażerów wsiadających i wysiadających dla autobusu
Jelcz M121I
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z przystanków końcowych odjeżdża za-
zwyczaj w miarę podobna liczba pasaże-
rów. Jednocześnie w przypadkach tych
czas podstawienia pojazdu na stanowisko
odjazdowe jest w dużej mierze zdetermi-
nowane przez ustalony rozkład jazdy. Nie
ma więc nic dziwnego, że nie występuje
gwałtowne narastanie wartości czasu mię-
dzy np. wartością 31 a 40 pasażerów).

Dalsze kroki badania przeprowadzo-
no dla liczby pasażerów w zakresie 1÷30.
Uwzględniając wcześniejsze uzasadnie-
nie proponuje się dla wartości wyższych
ekstrapolować uzyskane funkcje (poda-
ne niżej).

Przeprowadzona analiza regresji linio-
wej wskazała funkcję opisaną wzorem (1)
jako najdokładniej opisującą zależność
kwantylu 0,9 od liczby pasażerów korzy-
stających z przystanku dla autobusu Jelcz
M121I. Analogicznie wzorem (2) określo-
no funkcję dla autobusu Solaris Urbino 15.
Wyniki przedstawiono również na wykre-
sach (rys. 5, 6).

[s]              (1)

gdzie:
tp – czas uprawdopodobnionego zapotrze-
bowania na postój na przystanku (Jelcz
M121I),
lp – liczba pasażerów korzystających z przy-
stanku,

[s]              (2)

gdzie:
tp – czas uprawdopodobnionego zapotrze-
bowania na postój na przystanku (Solaris
Urbino 15),
lp – liczba pasażerów korzystających z przy-
stanku,

W obydwu przypadkach osiągnięto
bardzo wysoki poziom współczynnika ko-
relacji – sięgający 0,99. Oznacza to bardzo
duże prawdopodobieństwo prawidłowości
określenia zależności jako liniowej oraz
właściwego wyznaczenia współczynników
korelacji.

Zakończenie
W planowaniu układów komunikacji

miejskiej (zarówno nowo powstających, jak
i korygowaniu istniejących) najistotniejszą
rolę odgrywają zagadnienia czasu. To one
decydują ile taboru konieczne jest do ob-
sługi układu. Czas podróży determinuje
również liczbę pasażerów skłonnych korzy-
stać z usług przewoźnika. Równocześnie
w wielu publikacjach opartych na bada-
niach ankietowych za najważniejszy czyn-
nik jakościowy w transporcie publicznym
uznaje się punktualność [4], czyli również
czynnik oparty o czas. Stworzono wiele
opracowań odnoszących się do najkorzyst-
niejszego rozkładu kursów w czasie i jego
znaczenia (np. [3], [5]).

Wszystkie wskazane okoliczności pro-
wadzą do jednego wniosku – podstawą
tworzenia dobrze działającej komunikacji
miejskiej są prawidłowo stworzone rozkła-
dy jazdy. Konieczne są więc prawidłowe
oszacowania czasu trwania przejazdu. Przy
tym równie ważne są:
· uwzględnienie własności sygnalizacji,
· czas przejazdu między zatrzymaniami,
· czas obsługi przystanków.

Zaprezentowane w artykule wyniki ana-
liz, mające służyć wsparciu układania roz-
kładów jazdy, są dzięki wielkiej liczbie zba-
danych zatrzymań (3,2 mln) całkowicie wia-
rygodne. Mimo, że badanie przeprowadzo-
no wyłącznie na liniach obsługiwanych
przez Przedsiębiorstwo Komunikacji

Miejskiej w Sosnowcu, wyniki mają charak-
ter uniwersalny i mogą być wykorzystywa-
ne w całym kraju.
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Rys. 5. Prosta aproksymująca zależność czasu uprawdopodobnio-
nego zapotrzebowania na postój na przystanku od liczby pasażerów
dla autobusu Jelcz M121I

Rys. 6. Prosta aproksymująca zależność czasu uprawdopodobnio-
nego zapotrzebowania na postój na przystanku od liczby pasażerów
dla autobusu Solaris Urbino 15


