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stosowane w systemach informacji pasazerskiej 
na ~rzvkladzie Mrobow R&G Plus 

Potrzeba przemi8SZczaniasigz miejsca 
na miejsce jest jednqz podstawowych po- 
trzeb mieszkahcow naszej planety. 0 ile 
poczq%owo czqstotliwosC podr6iy byla 
niewielka, a cel z gory okreblony, o tyle 
obecnie potrzeby zmieniajq sie dynamicz- 
nie, a liczba realizowanych podroiy w ciq- 
gu jednego dnia gwaitownie wzrosla. 

C e c h q d w ,  w ktoryd, pi7yszlo nam 
i y C  jest gwaitowny rozw6j elektroniki, in- 
formatyki i Smdk6w @zn&ci, More przede 
wszystkim umoiliiiiy wielu milionorn ludzi 
komunikowanie sig migdzy sobq bez 
wzglqclu na miejsce przebywania i odle- 
@SC. Wok6inas obserwujemy dynamicz- 
ny rozw6j multimedi6w, wykonystuj+cych 
roznorodne no6niki i formy oraz oferujqce 
zroznicowaq jakOboSC i czas tnvania prze- 
kazu. Pc~F.  otoczenie pelne jest roinych 

noSnikow informacji, a producenci prreSci- 
gajq sig w nowych rozwiqzaniach, More 
majq spowodowab zainteresowanie klien- 
ta nabyciem kolejnego rnodelu N, telefo- 
nu czy komputem. 

Te trendy widaC r6wniei wyrafnie 
w transporcie zbiorowym w segmencie sze 
roko pojetej informacji pasaierskiej. Wszak 
pasaierto z jednej strony mbdy cziowiek, 
ktory latwo i swobodnie porusza sie w za- 
wilej plqtaninie rozwiqzah teleiflfOtmatyC-2- 
nych, a z drugiej osoba starsza oczekujq- 
ca jasnych i czyielnych informacji. 

Dzisiaj nowe pokeby w zakresie infor- 
macji dostrzegajq zarowno organizatony 
transportu publicznego, jak i przedsigbior- 
stwa komunikacyjne, kt6re w ostatnich 
kilku latach, skkdajqc wnioski o fundusze 
eurnnaiskie, podkreslaly koniecznosC 

modemizacji i budowy szemko mzurnianej 
infrastruktury przystankowej oraz odpo- 
wiedniego wyposaienia pojazd6w. 

Z punktu widzenia producentow i kon- 
strukr6w, dostrzegamy w specyfikacjach 
istotnych w a ~ n k 6 ~  zamowienia, pojawia- 
nie sig nowych wymagali, co do rozwiqzah 
technicznych i informatycznych, kt6te do 
tej pory byiy zarezerwowane Nwnie dla 
rynku sprzetu domowego lub biurowego, 
a niededykowane do zastosod transpor- 
towych, a w szczegolnobci do montaiu 
w pojazdach. 

W niniejszym arlykule postaramy sig 
plzybli2yC wymaganiastawianesysternom 
informacyjnym przez zarnawiajqcych, kt& 
re stanowiqtaldewyzwanie dla producen- 
tow, ktorzy projektujq i dostarczajq dedy- 
kowann rnnviqania. Pragniemy r6wniei 



podzielit sig wiedq i doswiadczeniem fir- 
my R&G Plus sp. z o.o., More pozwolqprzy- 
szlym klientom tak zdefiniowai: swoje wy- 
magania, aby w przyszbsci moc obsluiyc 
zakupione systemy w oparciu o posiadane 
zasoby ludzkie. 

uWdzen znajdujqcychsig 
, w ofercie sp3ki  R&G Plus Sp. z 0.0. 

Od wielu lat R&G PLUS oferuje wiele 
standardowych urzqdzen poktadowych 
wykorzystywanych w systemach informa- 
cji pasaierskiej. Sq one w wigkszoki do- 
brzeznane na naszyrn rynku. Wsrod z nich 
znajdujq sig: 
a) sterowniki i komputery poktadowe: 

SRG-3000R SRG-3100P, SRG-4000R 
STI-2, STI-3, STI-4; 

b) tablice informacyjne zewngtrzne serii 
ETE-U; 

c) tablice informacyjne wewngtrzne serii 
ETL jedno- lub dwuwierszowe; 

d) kasowniki elektroniczne: KRG-6K, 
KRG-6KB3, obsiugujqce zarowno bi- 
let papierowy, jak i elektroniczny; 

e) urzqdzenia moddowe, w tym modut 
akustycznej zapowiedzi przystanku 
GRG-4500M; 

f) urzqdzenia komunikacji radiowej SRG- 
3000MR i telefonicznej SRG-3000GPRS; 

g) rnoduty lokalizacyjne SRG-3OOOD. 
RG-GPS-1; 

h) rnoduty pomiarowe SRG-3000T, 
RG-CAN-1; 

i) rnoduty sprzggajqce SRG-30001, 
SRG-3000RR. 

Z produkowanymi urzqdzeniami 

2. Konstrukcja tablic opartvch 
na jasnych diodach LED 

Kolor Weceniadiod LED zaleiy mad-  
niczo od dtugosci fali dominujqcej, ktorq 
charakteryzuje sig dioda elektrolumine- 
scencyjna. Zasadniczo kaida pojedyncza 
dioda, ze wzglgdu na proces technologicz- 
ny, w wyniku ktorego produkowana jest 
struklura p6iprzewodnikowa, charakteryzu- 
je sig innq barwq swiatla. Z tego tei wzgle 
du do produkcji ekranow i tablic Swietlnych 
naleiy stosowat odpowiednio wyselekcjo 
nowane pod wzglgdem barwy, luminancji 
i kqta swiecenia diody LED. Rozrzut lumi- 
nancji pomiqlzy diodarni powoduje, i e  p o  
szczeg6lne diody rnogq WeciC z roinq in- 
tensywno6ciq (ciemniejsze i jasniejsze 
punkty). Wady wykonania obudowy i s o  
czewek diod ujawniajq sig zas w postaci 
nierownomiemego pomegania Wecenia 
diod w wyniku obserwacji pola wyswietla- 
jqcego pod kafem. Roinice w dIugoSci fali 
dominujqcej o wigcej n i i  2 3  nm powodujq 
zauwaialnq roinicg w barwie Swiecenia 
pola wyswietlajqcego, szczegolnie w przy- 
padku wyswietlania tresci na catej po- 
wierzchni tablicy. Nie sq to niestety jedyne 
przyczyny trudnosci, z jakimi ma do czy- 
nienia producent tablic swietlnych. W ra- 
mach realizacji potencjalnych prac serwi- 
sowych naleiy brat pod uwagg koniecz- 
no66 wymiany uszkodzonego panelu 
swietlnego na taki, w ktorym q zastoso- 
wane diody tego sarnego producenta, o tej 
samej charakterystyce optycznej, barwie, 
przedziale luminancji i kqcie swiecenia. 
W innym przypadku taki panel tablicy bg- 
dzie Swiec#wyrainie w inny sposob n i i  po- 
zostata czesC tablicy. 

zastawy wyswietlanych znakow. Rozwiqza- 
nie R&G Plus dla tablicswietlnych posiada 
dwie waine cechy: 
1) W tablicach stosuje sig sterowanie tek- 

stowe przy wykorzystaniu tzw. strony 
kodowej wraz ze znakami narodowymi, 
dzigki czernu latwe jest przystosowanie 
tablic do wyswietlania informacji wjgzy- 
kach czeskirn, stowackim, rosyjskim, 
ukraihskim, niemieckim, szwedzkim, 
wggierskim i innych. 

2) W pamigci sterownika tablic zapisana 
jest konfiguracja dotyczqca ustawieh 
i fontow, kt6re sa, dobierane przez pro- 
gram sterownikatablicy wzalelnoSci od 
ustawieh. Sterownik samodzielnie inter- 
pretuje i andizujetresc przeznaczonqdo 
wyswietlenia i odpowiednio dobiera ro- 
dzaj fontu i sposob wyswietlania infor- 
macji. Dzigki temu program sterujqcy 
radzi sobie samodzielniez roinq ilosciq 
informacji tekstowej lub graficznej do 
wyswietlenia, bez potrzeby posiadania 
w swojej pamigci docelowych .ekra- 
now". W takim przypadku do zadan 
klienta naleiyjedynie wpisanie do struk- 
tur rozkladu jazdy informacji opisujqcych 
tresc i ewentualnie sposob formatowa- 
nia informacji (poprzez znaki sterujqce) 
a tablica samoczynnie dokona odwzo- 
rowania tej informacji na polu wyswie 
tlajqcym. 
Moiliwe jest dopasowanie napisu do 

wielkoici pola wyswietlajqcego tablicy po- 
przez dob6r innego fontu z zestawu, wy- 
swietlanie dwuwierszowe, skracanie opisu, 
przewijanie trdci. Niektore obszarytablicy 
mogq byc wstgpnie zarezerwowane do 
wySwietlania okreslonego rodzaju inforrna- 

wspolpracule paklet oprogramowania W m~qzku z powyiszym przy produk- cji, formatowanej w zdefiniowany uprzed- 
MUNICOMC3, Mory poza przygotowaniem c j ~  lablic informacyjnych typu LED, R&G nlo sposob. Dotyczy to w szczeg6lno6c 
danych, niezbgdnych do funkcjonowania 
urqdzeh poktadowych, jest specjalistycz- 
nym oprogramowaniem do kompleksowej 
obslugi przedsigbiorstw komunikacyjnych. 

W ofercie mieleckiej firmy znajduje sig 
wiele dedykowanych rorwiqzan, More byly 
konstruowane w celu sprostania wymaga- 

I niorn klientow okreSlonych w specyiika- 
cjach plzetargowych, bqdf na podstawie 
zamowien kierowanych bezposrednio 
od klientow. 

Poniiej ptzedstawiono cechy charakte 
rystyczne i funkcjonalne wyrobow, zwraca- 
jqc uwagg na te elementy, More z punktu 
widzenia pasaiera komunikacji miejskiej 
i regionalnej q istotne pod kqtern ich uiy- 
tecznosci. Nie bez znaczenia sq tei walory 
techniczne rorwiqzah, istotne dla produ- 
centa pojazdu, w ktorym systemy te sq 
montowane. 

Plus stosuje najlepsze diody, kupowane od 
sprawdzonych producentow optoelektroni- 
ki. Dzigki temu firma gwarantuje dtugq 
iywotnosc tablic, eksploatowanych w po- 
jazdach wtrudnych warunkach pracy, cha- 
rakte~yzujqcych sig szerokim przedziatem 
temperatur, wilgotnosci, napigC zasilania 
i wartosci oswietlenia zewngtrznego. 

3. Czytelnosc opisow a kwestia 
doboru odpowieclniego 
zastawu fontow 

Zapewnienie odpowiedniej czytelnosci 
opisowwySwietlanych natablicy, realiiowa- 
nejesl poprzezzaprojektowanie odpowied- 
niego zastawu znakow dla kaidej z rodzin 
tablic informacyjnych. W zaleinoki od spo- 
sobu rozmieszczenia diod w polu wyswie 
tlajqcym i rozdzielczosci fizycznej danego 
typu tablicy zostaty opracowane roine 

pola numerowego i pola przeznaczonego 
na informacjg graficznq (piktogram). Wyko- 
rzystanie pola piktogramu jest opcjonalne 
- w przypadku dtugich opisow moie zo- 
staC caikowicie pominigty, jdl i  poprawia to 
czytelnosC napisu gt6wnego. Ddnicje tre- 
sci piktogramow zawarte sq w parnigci ta- 
blicy. Sterowanie wyborem odbywa siq 
poprzez podanie kodu obrazka w sterow- 
niku lub poprzez informacjg zawartqw roz- 
ktadzie jazdy. 

4. Tablice informacyjne 
zewnetrzne 

Tablice informacyjne zewngtrzne w au- 
tobusie komunikacji miejskiej pelniq bardzo 
istotnq rolg. Najwainiejszq z nich jest 
optyczna identyfikacja numeru linii i kierun- 
ku, wjakim jedzie pojazd. Generalnie prze- 
woinicy zamawiajq komplet tablic w sklad, 



ktorych w zaleinosci od umiejscowienia 
pojazdu, wchodzq: tablica przednia, b m a  
oraz tylna numerowa. Rzadko kiedy w Pol- 
sce % spotykane tablice borne numerowe 
zainstalowane po lewej stronie pojazdu lub 
tablice tylne z polem opisowym. OdnoSne 
przepisy homologacyjne dla autobusow 
komunikacji zbiorowej nie wymagajq ich sto- 
sowania, a tablice spotykane czasami 
w pojazdach komunikacji zbiorowej kupowa- 
nych z d ~ g i e j  rqki sq pozost&kiq po in- 
stalacjach na naszej zachodniej granicy. 

lnformacje prezentowane na kaidej 
z wymienionych wczesniej tablic zewnqrz- 
nych mogq sig roini6 w zaleinosci od wy- 
magan przewoinika. 0 ile w kaidej z reali- 
zacji prezentowany jest numer linii i jej k ie  
mnek, to rowniei wprowadzane sq dodat- 
kowe informacje do wyswietlenia, zdefinio- 
wane w zakresie treSci i sposobu wyswie- 
tlania przez klienta. Dla tablic czdowych 
wymagana jest czytelnoSC informacji z du- 
lej  odle@&ci, wobec czego rodzaj fontu, 
jegowysokoS6tak dla pola numemwego jak 
i dla pola opisowego winna byc odpowied- 
nio dobrana. W niektorych przypadkach, dla 
dlugich pol opisu kierunku, klient dopusz- 
cza przewijanie napisu jednowierszowego 
w poziomie, czgsciej jednak, ze wzglgdu na 
l e p w  postrzegalnoSd przez pasaierow sto- 
jilcych na przystanku, napiswyswietlany jest 
w dwoch liniach. 

Klienci czgsto definiujq sposoby wyroi- 
niania informacji specjalnych dla kursow 
nocnych, tras skroconych lub czasowo 
zmienionych, kursow w zastgpstwie innych 
srodkow transportu, poprzez zastosowanie 
ramki lub piktogramu albo jej wyswietlenie 
w negatyune. WigkszoSC z tych informacji, 
patrzqc od strony producenta lub dostaw- 
cy r o z w i w  systemu informacji pasaier- 
skiej, nie jestw iaden spos6b normatywnie 
opisana i zdefiniowana. Powoduje to, 
i e  realizacje w poszczegolnych miastach % 
w zasadzie indywidualne, zarowno m do ro- 
dzaju i kszta(tu fontow, jak i sposobu i reali- 
zacji wizualizacji elementow dodatkowych. 
Jest tu, byc moie miejsce na jak* formg 

ujednolicenia tych wymagan pomigdzy 
przewoinikami. ZaS z punktu widzenia pro- 
ducenta, istotne jest, aby te roine w efek- 
cie koncowym wizualizacje posiadaly 
.wspolny krggodup" w postaci struktur opi- 
sujqcych cechy zadania i moiliwie szero- 
kie sposoby realizacji wizualizacji informa- 
cji na tablicach zewngtrznych. Naleiy przy 
tym pamigtac, ii iloiC pracy, jakq w ramach 
bieiqcej obslugi musi wykonae personel 
przedsigbiorstwatransportowego obslugu- 
jqcyflo$autobus6w komunikacji miejskiej, 
powinna by6 sprowadzona do niezbgdne- 
go w tym zakresie minimum. Stqd w opra- 
cowanych rozwiqaniach, stosowanych 
w produktach firmy R&G Plus od zawsze 
rwracano uwage nate waine aspekly mi$ 
zane z komfortem obslugi urzqdzeh. Od- 
mienna jest wigcod stosowanej w ramach, 
tzw. szyny IBIS filozofia sterowania tabli- 
cami. Odbywa sig ona nie poprzez wcze- 
Sniej przygotowane i zaprogramowane 
w pamigci sterownika tablic prezentacje, 
ale konsekwentne romijanie interfejsu ste 
rowania .tekstowego". Pozwala to kliento- 
wi latwo i komfortowo planowac nowe tra- 
sy i linie bez obawy, i e  w ktorejkolwiek 
z posiadanych tablic zabraknie uprzednio 
opracowanego obrazka opisujqcego tresC 
do wyswietlenia. 

Poniiej przedstawiono charaktery- 
styczne cechy tablic oferowanych przez 
R&G Plus. Opisane cechy pokazujq zbio- 
nosc procesu dopasowaniawkkiiego wy- 
robu do realizowanych funkcji i miejsca jego 
zainstalowania w autobusie. 

4.1. Tablice informacyine zewnerzne 
o duiej rozdzielczohi rodziny ETLP 
124160 

Tablice rodziny ETLP powstaiy w R&G 
PLUS sp. z 0.0. w wyniku zapotrzebowa- 
nia na tablice informacyjne zewngtrzne 
o duiej rozdzielczoSci. lstotne znaczenie 
w tym typie tablic ma ilosC punktow Swietl- 
nych w pionie (24) oraz iloS6 punktow 
w poziomie (do 200), rozmieszczonych 
rownomiemie w rastrze 6x6 mm. Elementem 

- 
1 LED ETLB124160 

wyswietlajqcym informacjg jest spec ja~~~~c  
dobrana diodaelektroluminescencyjna LED, 
wiodqcego i sprawdzonego producenta, 
o bardzo duiej luminancji i szerokim kqcie 
swiecenia, montowana w technologii mon- 
taiu powierzchniowego SMD do powierzch- 
ni plytki drukowanej. Zastosowanie 24 diod 
w pionie i duiej (liniowo skalowalnej) ilosci 
diod w poziomie, pozwala uzyskak wyswie 
tlanie informacji w 1, 2 lub 3 wierszach, 
z opcjq przewijania poziomego lub piono- 
wego tresci poszczegolnych linii. 

Jednorodne graficzne pole wySwietlajq- 
ce o duiej iloSci punktow swietlnych pozwa- 
la na rownoczesne wyswietlanie grafik, pik- 
togramow i eiementbw dcdatkowych dobrze 
odzwierciedlajqc kszM i zapewniajqc czy- 
telnoSC obiektu Swietlnego przez pasaierow 
stojqcych na przystanku. Poza tym tablice 
majq jedn;! istotn;! cechg, ktora moie dla 
pasaiera jest drugoplanowa, ale dla produ- 
centa pojazdu ma znaczenie zasadnicze. 
Chodzi ofizyczny rozmiar tablicy w stosun- 
ku do podstawowej rozdzielczohi, z jakq 
wy&etla ona informacjg. Tablice ETLP cha- 
rakteryzujq sig malym, w stosunku do po- 
siadanej rozdzielczosci, mzmiarem obudo- 
wy przy duiej wielkosci polawySwietlajqce 
go i duiej i lohi jasnych punktow swietlnych. 
Dlaobecnie produkowanych nowoczesnych 
autobusow, producent pojazdu czgsto nie 
dysponuje moiliwosciqzabudowy tablicze 
wngtrznych bocznych lub numerowych 
o rozdzielczoiciach rzgdu 19 na 160 punk- 
tow i diod rzgdu 8 -10 mm, ze wzglgdu na 
zbyt duiq wielkosC obudowy takiej tablicy. 
Powoduje to, i e  np. tablica ETLZ-U nie zmie 
sci sig pomigdzy elementami konstrukcyj- 
nymi autobusu, zaStablicaETLPjestwtych 
zastosowaniach niezastqpiona. 

Z opisanych powyiej wzgl@ow, tablice 
rodlny €W sq z powodzeniem stosowane 
jako tablice czolowe i borne wtaborze tram- 
wajowym oraz jako boczne i numerowe 
w autobusach. Gete rmieszczenie diod 
jest dobrym rozwiqzaniem szczegolnie 
w przypadku tablic b m y c h ,  ktore sq wi- 
dziane przez pasaiera na przystanku 
z bardzo bliskiej odlegiosci. Leiqce obok 
siebie elementy Swietlne, sprawiajq wraie- 
nie czytelnego napisu w duio lepszym stop 
niu w tablicach ETLP nit w przypadku stan- 
dardowych tablic bocznych z rodziny 
€LZ-U216084 o rozdzielczosci 16x 84 punk- 
tow, Szeroki kqt Swiecenia diod, rz@u 100 
stopni w pionie i w poziomie z dodatkowq 
maskowniq malowanq proszkowo na kolor 
czamy matowy, polepszajq efekt kontrastu 
dla prezentowanych tr&i. Konstrukcja obu- 
dowy tablicy bvykonana jest ze stopow lek- 
kich, m bezpoSrednio wplywa na jej masg. 



4.2. Tablice informacyine zewnqtrzne 
o duiej mzdzieluosci rodziny ETK- 
U224200 

Tablice rodziny ETLZ-U o rozdzielczosci 
w pionie wynoszqcej 24 punkty sw iwce  
oraz proporcjonalnie duiej ich ilokci w po- 
ziomie (od 160 do200 punktow), jest odpo- 
wiedzia R&G PLUS SD. z 0.0. na wprowa- 
dzony now wym6g b o k i e j  rozdzielczo- 
Sci tablic czdowch dla now0 kup0wanegO 
taboru. Tablica posiada pole wyiwietlajqie 
oiqcznej diugosci ponad 1,8 m i wysokoSci 

t prawie 25 cm, sktadajqce sig z 48M1 diod 

I LED o szerokirn kqcie Swiecenia zarbwno 
w pionie jak i w poziomie. 

Odpowiednio zaprojektowana obudo- 
wa i uklad elektryczny pozwolit nazmniej- 
szenie gruboici tablicy do wartosci 
mniejszej n i i  50 mm, przy zachowaniu 
odpowiedniej sztywnosci i wytrzymatosci 
mechanicznej calej konstrukcji. Kon- 
strukcja obudowy tablicy wykonana jest Jablica EJLP- 124160 pdniqca funkcjg tablicy boc, ., 

Czolowa tablira typu E D  o romiarze 24x?00 punktow zamontowana w aotobusie Solaris Urbino 



ze stopow lekkich, a zasadniczq czeSC 
nosnq konstrukcji stanowi specjalnie za- 
projektowany i produkowany dla R&G 
profil aluminiowy. Wszystkie pozostaie 
elementy mechaniczne, maskownica 
czoiowa i osiona tylna oraz Scianki bocz- 
ne wykonane sq z tego samego lekkiego 
i wytrzymatego materialu. W przeciwien- 
stwie do znanych konstrukcji konkuren- 
cyjnych, opisywana tablica czciowa przy 
jej bardzo duiej powierzchni wyswietla- 
jqcej waiy mniej n i i  15 kg. Mata waga 
tablicy ma znaczenie z punktu widzenia 
iatwoSci jej zabudowy w autobusie, stop- 
nia skomplikowania wspornikow i innych 
elementow mocujqcych do karoserii 
w konstrukcji nadwozia pojazdu. 

5. Tablice wewngtnne 
Przez dlugi czas, wlasciwie prawie od 

poczqtku okresu wyposaiania pojazdow 
w systemy informacyjne dla pasaierow, 
role informacyjnq wewnqtrz autobusu 
peinila (i dalej peini) matrycowa tablica 
diodowa, oparta o diody LED, np. typu 
ETL-416120. Nie sq w niej uiywane same 
elementy swiecqce jakie stosowane w ta- 
blicach zewnetnnych. Wynika to z faktu, 
i e  wymagane wartosci luminancji mogq 
byc znacznie niisze, ze wzgledu na fakt 
ekspozycji tablic wewnqhz zadaszonej i za- 
cienionej czesci autobusu, nie poddanej 
bezposrednio oddzialywaniu oswietlenia 
sionecznego. Rozwiqzania oferowane 
tradycyjnie przez R&G PLUS sp. z 0.0. 

i innych dostawc6w, roinily sie do tej pory 
pomiedzy sobq wielkosciq aklywnego pola 
wyswietlajqcego i ilosciq punktow swietl- 
nych, ktora oscylowala w okolicach 16 na 
120 punktow. Zwykle sqto tablicewyswie- 
tlajqce w kolorze czerwonym lub iMo-PO- 
marahczowym. Prezentowana informacja 
obejmuje wyswietlanie numeru linii, kierun- 
ku, czasu i daty, opisu trasy (przystanki na 
trasie), informacje dyspozytorskie wyswie- 
tlane w trybie nastqpujqcych po sobie ekra- 
now prezentujqcych tresci w jednym lub 
w dwoch wierszach. Obecne trendy 
sq ju i  inne. Funkcje uniwersalnego wy- 
Swietlacza wewnqrznego peinic moie ta- 
blica wewnqtrzna oparta o kolorowy wy- 
Swietlacz LCD. 

Od ponad tnech lat zauwaia sig pro- 
by promowania i oferowania tego typu roz- 
wiqzali, opartych o monitory o przekqtnej 
15 cali i formacie telewizyjnym o propor- 
cjach 4:3. Jednak dopier0 upowszechnie- 
nie i spadek cen monitorow LCD o prze- 
kqtnych powyiej 19 Cali w formacie pano- 
ramicznym 16:9, spowodowalo realne 
moiliwosci wykorzystania tego typu ma- 
tryc, do zastqpienia romiqzah wyswietla- 
czy wewngtrznych opartych o LED. Po- 
wienchnia i proporcje typowego ekranu 
monitora o przekqtnej 21 sprawiajq, i e  
moie on pehiC z powodzeniem role wy- 
Swietlacza wewnenego. Nie bez znacze- 

. nia pozostaje rowniei znaczny postep 
w technologii i osiqgach matryc ciekiokry- 

Tablica ETM-22 - inforrnacja o godzinie, dacie i czasie stalicznych. Oferowane normalnie rozdziel- 
c z k i  monitorowW wart056 luminancii swie 
cenia ekranu i waiokci kontrastu sqnatyle 
duie, i e  tego rodzaju, odpowiednio zabu- 
dowany ekran moie z powodzeniem pd- 
nic role wyhietlacza wewnqtrznego. 

Na matrycy LCD, podobnie jak na ta- 
blicach LED, prezentowana informacja 
obejmuje, wyswietlane w trybie nastepu- 
jqcych po sobie ekranow z zawartosciq nu- 
meru linii, kierunku, czasu i daty, opisu tra- 
sy (przystanki na trasie), informacji dyspo- 
zytorskich i umoiliwia prezentacje treSci 
w jednym lub w kilku wierszach. Monitor 
LCD jest zupeinie nowym romiapiniem, 
kt6re moie dodatkowo peiniC funkcjq mo- 
nitora do emisji, np. reklam lub materia- 
low wlasnych przewoinika. 

Oferowane przez R&G PLUS sp. z 0.0. 
romiqanie, w postaci monitora wewnetrz- 
nego LCD jest dobrze przemyslanq i od- 
~owiednio omootowana do eks~loatacii 

Tablica ETM-22 - informacja o tmsie I nuaerze linii 
, ," 

kautobusie konstrukcjq. i(onstrul;torzy pb 



okresie prob i testow rozwiqzah opattych 
o matryce podswietlane klasycznymi lam- 
pami CCFL lub nowszymi EEFL, po szere- 
gach testow i prob zakladowych zrezygno- 
wali z prob adaptacji rozwiqari opartych 
o dobrze znane i tansze matryce podswie- 
tlane swietlowkami, stosowane powszech- 
nie w domowych odbiornikach telewizyj- 
nych LCD i monitorach komputerowych. 
Pojawiajqca sie na rynku propozycja, nie- 
wielkiej jeszcze grupy producentow matryc 
opartych o uktady matrycy podswietlanej 
diodami LED, zyskala akceptacje z kilku 
bardzo istotnych konstrukcyjnie i wytrzy- 
matosciowo powodow. 

Obserwujqc rynek nowych rozwiqari 
matryc podswietlanych diodami LED, na- 
leiy zwrocii uwag?, aby przy doborze ta- 
kich rozwiqah, kierowat siq w pierwszej 
kolejnosci (poza wielkosciq pola wyswie- 
tlajqcego monitora) rodzajem podswietle- 
nia matrycy. Takjak w przypadku tablic dio- 
dowych LED, zaletami matryc podswietla- 
nych diodami LED sq: praktycznie niezau- 
waialny proces starzenia sie elementu 
swiecqcego, duia niezawodnosc w szero- 
kim zakresie temperatur pracy, brak wrai- 
liwosci na wstrzqsy i udary oraz na zjawi- 
sko tzw. ,.zimnego startu". 

Z punktu widzenia wymagah, poza 
sposobem podswietlenia matrycy, istotny 
jest rowniel dobor parametrow optycz- 
nych matrycy LCD, celem zapewnienia 

. -- 

) r o w ~  Ghrnicza - Zawiel 

Tabiica ETM-22 - inny sposob prezentacj; inforrnacji o trasie 

odpowiedniej jasnosci Swiecenia i war- 
tosci kontrastu. Oferowane w tablicy 
ETM-22 rozwiqzania sq nowoczesne 
i optymalne oraz zapewniajq komfort od- 
czytu informacji testowych i graficznych 
na tablicy. Powierzchnia wySwietlacza 
moie by6 podzielona na okreslonej wiel- 
kosci podobszary o zdefiniowanym prze- 
znaczeniu. Matryca LCD ulywana 
w tablicy ETM-22 ma rozdzielczos6 HD, 
tj. 1920x1080 punktow. 

Przyktadowo w gornej czesci sqwyswie- 
tlane informacje prezentowane klasycznie 
na tablicy wewnetrznej, tj. numer linii, 
kierunek, czas i data, opis trasy (przystanki 
na trasie), informacje dyspozytorskie dodat- 
kowe wyswietlane w trybie nastepujqcych 
po sobie ekranow. Przeznaczenie pozosta- 
fej czgsci tablicy wynika z indywidualnych 
wymagah i w szczegolnosci mole byc tam 
prezentowana sekwencja pololenia na tra- 
sie, material reklamowy, serwis RSS itp. 

Tablica ETM-38 dostosowana do wymagari 2 'TM Warszawa 



Wewnqtrzna czqsc tabl,cy bocznej typu ETLC-U 2161 1201l83 z dfoaamf w ~oforze moer 

Funkcjg elementu sterujqcego petni 5.2. Tablice informacyjne wewnprzne wizualizacji przebycia odcinka trasy sygna- 
dedykowany, specjalnie dobrany do pra- o duzei mzdzielwohi mdziny ETM-38 lizowanego, np. diodowym paskiem post? 
cy w szerokim przedziale temperatur kom- Analcgicznie jak w przypadku tablicy in- pu. lnne realizacje bazowaly nawykolzysta- 
puter przemystowy. Srodowisko pracy po- formacyjnej wewngtrznej, montowanej pod niu malych znakowych, wierszowych wy- 
jazdu, obecnosc drgan, wibracji, udarow suitem i za stanowiskiem pracy kierowcy, swietlaczy fluorescencyjnych VFD, ktore 
i bezawafyjna praca w przedziale tempe r6miei tablica boczna miata przez dlugi umoiliwiilly wyswietlenie skroconej nazwy 
ratur minimum od -20 do +500C wvmaaa czas sw6i pierwowz6r. Tvle tvlko, i e  nie bvl przvstanku. Ilo~wySwietla~zydeteminowa- . - 
rozwiwn pozbawionychtypowych n&ni- tou@bbpowiednikw.scitablicydek (a lczbg linii opisu; inform&jq o kolejnych 
kow dvskowvch i ~amieciowvch. Stad sto- tronicznei, ale np. tablicazfwomma, ze stah nazwach przystankirw na danej linii. Wyci- 
sowane sq, hp. dyski Gpu SSD i ridzaje informacii o nimerze linii, n&ie przystanI nek realizbwi&ej trasy byl caiy &s prezen- 
pamigci wiasciwe do aplikacji przewoi- kupoczqtkowego, konmwego,nazwieope towany nazmienianej~amicmieprzez* 
nvch. Nie bez znaczenia iest system ope ratora linii, nazwach wszystkich (lub czgSci) rownik treki informacji na tablicy. Rozwiq- . . 
ricyjny i aplikacja bedqca no~nikiemin- przystankbw natej linii i oznaczeniem miejsc zanie oparte nawySwietlaczu VFD, pomimo 
formacii, w szczegolndci dla systemu r e  przesiadkowych. Ze wzglgu na zloionoSC niewqtpliwych zdet w postaci akceptowal- 
klamowego i w ~ ~ 6 4 ~ r a c ~  z komputerem 
pokiadowym pojazdu (np. SRG-3100R 
SRG400Oe SRG-5000P). Tu r6wniei sto- 
sowane sq dedykowane rozwiwnia, wla- 
sciwe dla systemow czasu rzeczywistego, 
kt6re majq pracowa6 bezobslugowo przez 
wieksq czgs6 dnia. 

Przykladowatablica ETM-22HD w wer- 
sji 03, bez sterownika komputerowego, 
jest zasilana normalywnie z instalacji za- 
silajqcej pojazdu w przedziale zmienno- 
sci +/30% dla instalacji 24 V. Powietzch- 
nia czdowa chroniona jest za pomocq kil- 
kumilimetrowej szyby hartowanej. Wngtrze 
tablicy jest odpowiednio klimatyzowane, 
dlazachowaniawlaSciwych warunkow pra- 
cy mattycy LCD. Elektronika sterujqca au- 
tomatycznie dopasowuje wartoSci pod- 
Swietlenia matlycy w zaleinosci od oiwie- 
tlenia zewn@rznego. 

Klient stosujqcy tego typu rozwiqanie 
dostaje uniwersalny, o bardzo wysokiej 
rozdzielczosci, czytelny i nowoczesny wy- 
Swietlacz graficzny o szerokich mol l io -  
Sciach i uniwersalnym przeznaczeniu. 
Szczeg6lnie istotne jest to, i e  duia po- 
wie~chnia czynna tego typu tablicy moie 
by6 przeznaczona rownoczeSnie do pre 
zentacji wielu ririnych tresci dla pasaie 
ra, w tym do prezentacji typowego mate- 
riaiu reklamowego. Mole to stanowic ele- 
ment dodatkowego dochodu przewoini- 
ka z tego tytuiu dziaialnokci. 

i il& informacji opisujq9ch wszystkie przy- 
stanki na danej linii, roinorodnosc i dlugoSd 
opisow oraz inne cechy charakteryzujqce li- 
nie prezentowanq na tablicy bocznej we- 
wnenej, wystqpvato kilka realizacji .el&- 
tronicznych" tego typu tablic. Cz&6 z nich 
byla polqczeniem rorwiwan tradycyjnych 
w postaci stalych opisow z dynamikq 

nej czytelnoici informacji, mi& wadyw po- 
staci wysokiej ceny w stosunku do moilwe 
sci, duiej wmiliwoici wySwietlana nadrga- 
nia i cgraniczeniaw postaa rnalej il&i iwiel- 
k& wySwietlanych makow. Do tej pofy jed- 
nakspdykaneqtakie konstnrkcje, wszue 
golnoici w miastach, ktore tradycyjnie sto- 
sow@ tablice informacyjne wewnqtrzne. 

lnformacje wySwfetlane na tablicy TIP10140780 



Oferowane przez R&G PLUS sp. z 0.0. napigcia 24 V na 230 V i instaluje to roz- Dla pasaierow niedowidzqcych po- 
rozwiqzanie monitora wewngtrznego wiqzanie w taborze autobusowym. Jest wsta(a specjalna wersja na malrycach 
bocznego LCD w postaci tablicy EIM-38 to podejscie nieprofesjonalne I nleodpo- w kolorze Amber, ktory to kolor jest lepiej 
jest najnowszq i podobnie jak w przypad- 
ku ETM-22 odpowiednio przygotowanq 
konstrukcjq do eksploatacji w warunkach 
panujqcych w autobusie. 

Prezentowana konstrukcja tablicy 
bocznej ETM-38 jest zupetnie nowym roz- 
wiqzaniem zagadnienia wizualizacji infor- 
macji na tablicy bocznej. Jakosc i roino- 
rodnost prezentowanej informacji moina 
jedynie ,,porownaC" z moiliwoSciami tra- 
dycyjnie rysowanych tablic opisowych, 
z tym, i e  realizacja na monitorze LCD 
umoiliwia dynamicznq i czytelnq wizuali- 
zacje w warunkach slabego ~Swietleniaze- 
wnqtrznego, oraz co najwainiejsze, umoi- 
liwia na pojedynczym monitorze wizuali- 
zacje i dynamicznq zmiang roinych tresci 
bez udzialu kierowcy. 

Prezentowana tablica rodziny ETM-38 
wyroinia ten wyrob na tle konkurencji. Do 
tej pory moina spotkak pojedyncze kon- 
strukcje tablic, oparte o pojedyncze mo- 
nitory 3x15 cali, stanowiqce odpowiednik 
jednorodnej powierzchni wyswietlacza. 
Jestto rozwipmie, More nie znalazb szer- 
szego uznania klientdw, ztych samych po- 
wod6w. dla ktorych nie upowszechnily sie 
mate monitory LCD, petniqce role tablic 
wewn@znych w autobusach. Dopiero do- 
stqpnosc odpowiednio zaprojektowanych 
i przygotowanych matryc o niestandardo- 
wych proporcjach spowodowala, i e  moi- 
liwa jest realizacja tablicy wewnetrznej 
w postaci odpowiadajqcej oczekiwaniom 
przewoinikow z komunikacji miejskiej. 
Oferowane przekqtne, proporcje obrazu, 
parametry optyczne, kqty widzenia i ro- 
dzaj podswietlenia pozwolily zastosowak 
ten rodzaj monitora w pojeidzie. Sowo 
.zastosowaC" nie oznacza bynajmniej 
prostego zamontowania fabrycznego mo- 
nitora 230 V w autobusie. Zapewne zna- 
ne sq przewolnikom i takie realizacje, 
w Morych czesC dostawww urqdzeh in- 
formacji pasaierskiej stosuje fabryczne 
monitory 230 V 50 Hz wraz z przetworniw 

r 

Pcyktadowy ukhdinformacjpasaie~kiejna 
wirtualnej tablicy dostepnej za poirednic- 
twem strony w 

wiedzialne, naraiajqce obsluge na przy- 
padkowe poraienie napieciem niebez- 
piecznym ze irodla prqdu o duiej wydaj- 
nosci. Naleiy wystrzegak sig takich kon- 
strukcji w pojazdach komunikacji miej- 
skiej, stosujqc we wszelkich instalacjach 
wewnetrznych autobusu odpowiednio 
zabezpieczone urzqdzenia o zasilaniu 
normatywnym 24 V. Naleialoby podkre- 
slac w specyfikacji warunk6w dla syste- 
mu informacji pasaierskiej, wymog zasi- 
lania urzqdzen pokladowych napieciem 
bezpiecznym z instalacji zasilajqcej po- 
jazdu, aby uniknqbprzykrych konsekwen- 
cji w stosunku do obslugi i pasaierbw 
w zakresie bezpieczenstwa. 

W przypadku tablicy ETM-38, podob- 
nie jak w przypadku tablicy 22, oferowa- 
na jest matryca 38 cali z ukladem pod- 
swietlenia diodowego. W porownaniu 
z matrycq podiwietlanq w sposob kla- 
syczny, za pomocq swietlowek EEFL, 
daje to przy tak duiej powierzchni matry- 
cy dostrzegalnie lepszq jasnoic swiece- 
nia i wyiszy kontrast prezentowanej in- 
formacji przy ok. 20% mniejszym zuiyciu 
energii. Tablica jest czesciq matrycy Ful- 
IHD, w zwiqzku z tym w poziomie dyspo- 
nuje 1920 punktami. llosC punktow 
w pionie zaleiy od proporcji danego typu 
matrycy i wynosi ok. 500 pikseli (dla ma- 
tryc HDReady - 1366 punktow w pozio- 
mie i ok. 400 punktow w pionie) przy ty- 
powej luminancji rzqdu 400 cd/m2. 

5.3. Tablice informacyjne o duiej 
rozdzielczo4ci rodziny ETLZ-U- ... 163 

Tablica boczna lypu W - U  2161 1 !YE3 
jest tablicq dedykowanq do potrzeb kon- 
kretnego klienta. Jest ona innq realizacjq 
tablicy trasowej wewnetrzno-zewnetrznej, 
prezentujqcq numer linii, kierunek oraz se- 
kwencje trzech kolejnych przystankow na 
linii, w stosunku do przystanku bieiqce- 
go. Pozwala to pasaierom z wyprzedze- 
niem poznae kolejne punkty zatrzyman 
autobusu i w zwiqzku z tym lepiej przy- 
gotowaC sie do opuszczenia pojazdu. 
Od strony zewnetrznej prezentowane sq 
tresci, jak natypowej tablicy bocznej (nu- 
mer linii, kierunek, trasa przejazdu). Pola 
wyswietlajqce informacje do wewnqtrz, 
w tym rodzaju tablicy zostaly zaprojekto- 
wane z wykorzystaniem dobrej jakosci 
wyswietlaczy matrycowych o du iym stop- 
niu upakowania diod LED, co powoduje, 
i e  poszczegolne wiersze majq duiq roz- 
dzielczoSC i wysokoSC. 

postrzegany ni i  typowo stosowana do tej 
pory batwa czemona. 

6. Tablice przystankowe 
w systemach informacji 
pasaierskiej 

R&G PLUS sp. z 0.0. opracowala i pro- 
dukuje kilka rodzajow tablic informacji pa- 
saierskiej na przystanki. Nowosciq w dzie- 
dzinie tablic sq specjalnie opracowane ta- 
blice pasaierskiej informacji przystanko- 
wej typu TIP-10140180. W kaidej tablicy 
zainstalowanej na przystanku znajduje sie 
mikrokomputerowy modul sterujqcy, Mo- 
ry wyswietla oczekiwane czasy plzyjazdul 
odjazdu skorygowane o bielqce odchyle- 
nia pojazdu od rozkladu jazdy, dostarcza- 
ne do tablicy przez centralny system CNR 
drogq radiowq za posrednictwem mode- 
mu GSMIGPRS. W przypadku pracy au- 
tonomicznej (bez systemu lqcznosci lub 
w przypadku awarii systemu IqcznoSci 
GPRS) sterownik tablicy wyswietla czasy 
odjazdu zgodnezplanowanym rozktadem 
jazdy, ktory znajduje sie w tablicy. 

System informacji pasaiershej p m -  
kowej dziak w sposob automatyczny, bez 
intemencji centralnego systemu CNR. Tekst 
M e t l a n y  w wierszu informacyjnym moie 
by6 przewijany lubstatyczny TekstywySwie- 
tlane wwierszu informacyjnym mogq bycde 
datkowo przeznaczone na reklamg lub k& 
munikaty dyspozytorskie, gdyi kaidatabli- 
ca pasaierskiej informacji przystankowej ze 
wzgledu na sterowanie z centrum, jest ide- 
alnym romipniem dowyswietlania komu- 
nikatow lub reklamy odynamicznym chamk- 
terze, co jest niedostqpne w typowej plan- 
szowej tablicy reklamowej. 

6.1. Wirtualne tablice w systemie 
dynamiwnego informowania 
pasaierow na pprrystankach 

Tablica informacji pasaierskiej moie 
mieC te i  postac wittualnq tzn. faktyczna 
zawartosk informacji z fizycznej tablicy 
przystankowej, mole byc zaprezentowa- 
na w internecie w formie zbliionej do rze- 
czywistej. Pozwala to na zastosowanie 
zwyklych monitorbw podlqczonych do 
podstawowej przeglqdarki stron WWW 
w miejsce stawianych elektronicznych ta- 
blic informacyjnych LEDILCD. Oczywiscie 
jest to alternatywa dla miejsc innych ni i  
faktyczny przystanek na otwartej prze- 
strzeni. Ralizacja takiej wirtualnej tablicy 
wymaga jedynie komputera z monitorem 
i dostepem do internetu. 


