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wvmagania techniczne 
dla svstemow pokladowych autobusow miejskich 
Ryszard Rojowski 

W niniejszym artykule podj~to pr6b~ 
przedstawienia i oceny wymaganych i sto
sowanych rozwiqzan system6w poklado
wych gl6wnie pod kqtem wymagan lub 
oczekiwan kazdego z uczestnik6w syste
mu transportowego (organizator, przewoz
nik, pasazer, producent taboru, dostawca 
rozwiqzan systemu pokladowego i dalej -
otoczenie oraz srodowisko). Jednoczesnie 
wskazano elementy mogqce bye przed
miotem standaryzacji lub ujednolicenia. 
Efektem procesu standaryzacji nie musi 
bye konkretny dokument, ale przynajmniej 
wywolanie rzeczowej dyskusji srodowiska 
komunikacji zbiorowej na temat zdefinio
wania wzorca dobrych praktyk i definicji 
parametr6w srodowiska pracy, funkcjonal
nosci wyposazenia pojazd6w. Celem tych 
dzialan mogloby bye r6wniez bardziej ra
cjonalne wydawanie srodk6w publicznych 
na wyposazenie taboru, kompatybilne oraz 
sp6jne systemy po stronie otoczenia tabo
ru , przez co oczekiwae mozna, ze w kaz
dym ze zrealizowanych projekt6w wszyscy 
uczestnicy odniosq oczekiwane efekty 
i korzysci. 

Dobrq okazjq do spojrzenia z perspek
tywy producenta i dostawcy rozwiqzan oraz 
przeanalizowania trend6w zwiqzanych 
z wymogami odnosnie wyposazenia pojaz
d6w komuni~acji zbiorowej by! udzial R&G 
w Komisji Autobusowej i Komisji Zarzqd6w 
lzby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej 
w Ozarowie Mazowieckim, kt6re odbyly si~ 
w dniach 22 i 23 marca 2012 r. Przygotowa
nie prezentacji firmy R&G PLUS sp. z o.o. 
na temat ,Standardy wyposazenia autobu
s6w komunikacji miejskiej w systemy elek
troniczne", stanowilo okazj~ do interesujq
cej analizy, kt6ra pozwolila dokonae oce
ny istniejqcych rozwiqzan, a takze wskazae 
kierunki dalszego ich rozwoju . 

Kompletacja systemu pokladowego 
pojazd6w wynika z jednej strony z dose 
og61nych przepis6w homologacyjnych dla 
pojazd6w komunikacji zbiorowej i wykazu 
ich niezb~dnego wyposazenia, z drugiej 
zas z szeregu szczeg6lowych wymagan 
technicznych i funkcjonalnych w tym za
kresie, zawartych i opisanych w specyfika
cjach istotnych warunk6w zam6wienia, for
mulowanych przez zarzqdy transportu 
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bqdz przewoznik6w przy okazji zakup6w 
nowego taboru . Temat komisji IGKM narzu
cal spojrzenie na wymagane i oferowane 
rozwiqzania nie tylko przez pryzmat oferty 
jednego producenta czy dostawcy rozwiq
zan urzqdzen instalowanych w pojazdach, 
ale r6wniez do zastanowienia si~ nad po
trzebq wprowadzenia standaryzacji wyma
gan i pr6bie znalezienia odpowiedzi na 
pytanie, jak taki standard m6glby funkcjo
nowae w juz istniejqcym srodowisku. Pod
czas kolejnych wystqpien prelegent6w nie
ustannie odnosilo si~ wrazenie, ze do stan
daryzacji w polskich warunkach jest jesz
cze dosye daleka droga. Nie sluzq temu 
przede wszystkim dosye r6znie definiowa
ne przez wi~ksze lub mniejsze przedsi~
biorstwa ,wymagania podstawowe dla wy
posazenia pokladowego", kt6re nawet dla 
jednego przedsi~biorstwa komunikacyjne
go zmieniajq si~ w kolejnych oglaszanych 
post~powaniach przetargowych. 

Mozliwosci standarvzacji 
svstem6w pokladowych 
w swietle doswiadczen R&G 

Oferta i rozwiqzania R&G Sq tworzone 
i dost~pne na rynku od ponad 20 lat. Od 
poczqtku swojej dzialalnosci , jako jedna 
z nielicznych na rynku polskim firm prywat
nych, R&G dysponowala wlasnym dzialem 
konstrukcyjnym urzqdzen i tworzyla spe
cjalistyczne oprogramowanie dla potrzeb 
komunikacji zbiorowej. Wiele szeroko zna
nych w Polsce produkt6w powstalo wlasnie 
w R&G . Warto przypomniee choeby 
kasowniki KRG-3, KRG-4, autokomputer 
SRG-2000, tablice ETK. Kolejne rozwijane 
w firmie konstrukcje Sq niemniej znane, np. 
KRG-6, SRG-3000P, KF-3000-A, tab lice dio
dowe ETLZ. Dla konstruktor6w R&G za
wsze bylo oczywistym, ze sprostanie wy
mogom klient6w jest celem nadrz~dnym . 

Ciqgle tworzenie wlasnych innowacyjnych 
rozwiqzan w calym spektrum system6w dla 
komunikacji miejskiej , stabilny rozw6j, udo
skonalanie wyrob6w, doswiadczona kadra 
konstruktor6w, zasilana caly czas o nowych 
fachowc6w, zaufanie klient6w wynikajqce 
z wdrozonych przez R&G rozwiqzan - to 
fundament, stanowiqcy podstaw~ dla przy
szlych standard6w. 

Atutami sp6lki R&G, kt6re mogq bye 
wykorzystane przy standaryzacji , sq: 
0 nieprzerwana od ponad 20 lat obecnose 

na rynku i tworzenie dedykowanych sys
tem6w dla komunikacji zbiorowej, 

0 stabilny dzial konstrukcyjny i wlasna fir
ma informatyczna, liczqce 70 konstruk
tor6w i programist6w, specjalizujqcych 
si~ w rozwiqzaniach transportowych , 

0 kompleksowa oferta oprogramowania, 
w tym oprogramowania klasy ERP, 

0 ciqgly rozw6j oferowanych system6w, 
kt6re wykorzystujq najnowsze rozwiqza
nia techniczne i narz~dzia programi
styczne, 

0 ponad 150 kl ient6w w Polsce i za 
granicq. 
Doswiadczenia firmy R&G pozwalajq na 

wzi~cie udzialu w dyskusji na temat stan
daryzacji wyposa:Zenia i okresleniu ,otocze
nia", w kt6rym urzqdzenia pokladowe 
muszq funkcjonowac, aby poprawnie reali
zowaly postawione przed nimi zadania. 

Standardy wyposazenia 
pojazdu i standaryzacja 
protokol6w oraz ich znaczenie 

W ofercie R&G znajduje s i~ wiele urzq
dzen pokladowych dla obslugi i informo
wania pasazer6w autobusu. Sq one w wi~k

szosci dobrze znane klientom. Ale czy Sq 
one standard em? Odpowiedz jest prosta 
nie, gdyz podobne funkcjonalnie urzqdze
nia i rozwiqzania oferujq inni dostawcy. Dla
czego zatem rozwiqzania R&G i innych nie 
stanowiq standardu? Ot6z dlatego, ze nie 
ma jasno og61nie zdefiniowanych kryteri6w 
ich stosowania i mozliwosci komunikowa
nia si~ urzqdzen r6znych dostawc6w po
mi~dzy sobq. Nie zostal stworzony i zaofe
rowany klientom kompleksowy ekosys
tem1, w kt6rym oferowane urzqdzenia majq 
szerokie wsparcie (otoczenie) w calej sieci 
rozwiqzan sprz~towych i softwarowych . 
Standard to nie tylko same wymagane 
w pojezdzie urzqdzenia. Standaryzacja na 
poziomie urzqdzen pokladowych to polo
wa drogi. Niezb~dnym jest standaryzacja 
z ,otoczeniem" (,srodowiskiem"), czyli apli
kacjami, programami i systemami kompu
terowymi wsp6lpracujqcymi z wymagany
mi urzqdzeniami pokladowymi. 



Wsp61praca rozwia,zan wielu dostaw
c6w mozliwa jest pod pewnymi warunka
mi, kt6rych spelnienie zalezy od wymagan 
obiektywnych lub normatywnych, albo 
woli porozumienia pomit?dzy ich tw6rca
mi, producentami i dostawcami rozwia,zan . 
Nalezy da,zy6 do opracowania (stworze
nia) sp6jnego ekosystemu, bt?da.cego oto
czeniem dla nowoczesnych urza,dzen 
w pojazdach. 

W zakresie definicji wzorc6w i standar
d ow mozna czerpa6 z juz stworzonych 
i opublikowanych w Europie wzorc6w roz
wia,zan poprzez implementacjt? istnieja,cych 
standard6w europejskich . Mozna wreszcie 
opracowa6 rodzime standardy rozwia,zan 
dla wyposazenia pojazd6w i ich otoczenia 
(CNR, ITS, systemy centralne, oprogramo
wanie aplikacyjne) . lstnieje kilka obszar6w, 
kt6re moga, bye przedmiotem standaryza
cji w warunkach polskich, a kt6re stanowia, 
ekosystem dla urza,dzen instalowanych 
w pojazdach komunikacji zbiorowej. Naj
wazniejsze obszary to standaryzacja: 
lit interfejs6w i protokol6w systemu infor

macji pasazerskiej wewna,trz i na ze
wna,trz pojazdu (tablice elektroniczne) ; 

lit interfejs6w i protokol6w systemu infor-
macji glosowej wewna,trz i na zewna,trz 
pojazdu (urza,dzenia zapowiadaja,ce) ; 

lit interfejs6w i protokol6w systemu infor
macji reklamowej i multimedialnej (mo
nitory LCD) ; 

Tab lice czotowe 

ETLZU-224200 
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Rys. 1. Podsystem informacji pasazerskiej 

lit interfejs6w i protokol6w systemu bile
towego (kasowniki , automaty biletowe) ; 

lit formatu wymiany danych o rozkladzie 
jazdy (np. serwis na telefon kom6r
kowy) ; 

lit interfejsu uslug dla system6w czasu rze
czywistego (ITS, nadz6r ruchu, dyna
miczna informacja pasazerska, serwis 
na telefon kom6rkowy) ; 
karty bezkontaktowej dla rozwia,zan 
,karty miejskiej "; 
mapy karty dla szeroko pojt?tych syste
m6w biletowych. 
W dalszej CZt?SCi niniejszego artykulu 

podjt?to pr6bt? oceny poszczeg61nych pod
system6w pod ka,tem mozliwosci ich stan
daryzacji. 

lnformacja pasazerska 
w pojazdach - tablice 
informacyjne kierunkowe LED 

Tablice informacyjne zewnt?trzne i we
wnt?trzne, pracuja,ce w otoczeniu o duzym 
naslonecznieniu , przeszly w minionych 
dwudziestu latach ogromna. metamorfozt?. 
Z prostych plansz, malowanych farba,, po
przez przewijane banery z opisem trasy, 
tablice ,klapkowe" z elektromagnetyczny
mi elementami steruja,cymi i podswietle
niem swietl6wkowym lub diodowym, tabli
ce ,Dot-LED" z dioda, oswietlajqcq instalo
wana, w polu pojedynczej klapki , po dobrze 
wszystkim znane i oferowane w ostatnich 

latach tablice diodowe LED, zbudowane 
z element6w optoelektronicznych o wyso
kiej luminancji. Cecha,, kt6ra stanowi o jake
sci tablic (a trzeba pamit?ta6, ze tablice Sq 
elementem wyposai:enia wymaganym prze
pisami homologacyjnymi) jest odpowiednio 
duzy kontrast i czytelnos6 tekstu opisu (tek
stu, numeru i kierunku linii, oraz innych 
wymaganych informacji , kt6re prezentuje 
tablica). Wczesniejsze konstrukcje, pomi
mo spelniania wymagan podstawowych, 
obarczone byly wadami wyn ikaja,cymi 
z cech technologii lub specyfiki technicz
nej rozwia,zania. Nie ma potrzeby szczeg6-
lowo ich prezentowa6, gdyz byly przedmio
tem licznych publikacji i sa. one wit?kszosci 
czytelnik6w dobrze znane. Warto w tym 
miejscu jednak przypomnie6 uwarunkowa
nia, kt6re legly u podstaw rozwia,zan opar
tych o diody HI-LED o wysokiej luminancji. 

Rewolucja rozwia,zan diodowych dla 
swiatla dziennego zapocza,tkowana zosta
la w polowie lat 90. XX wieku w laborato
riach firmy Helwett-Packard w zwia,zku 
z wynalezieniem nowego materialu opto
elektronicznego. Zapocza,tkowalo to ert? za
stosowania diod w kolorze pomaranczo
wym dla tablic wewnt?trznych. Produkowa
ne od tego czasu diody LED sa. na tyle 
dobre i wydajne optycznie, ze mozliwe bylo 
ich uzycie w swietle zewnt?trznym. Pierw
sze produkowane przez R&G tablice ETLZ-
416112, wykorzystuja,ce diody HI -LED 

Tablice wewn~trzne LED Tablica 
brygadowa 

Tablice boczne 
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firmy Agilent Technologies (czt?se korpora
cji , wydzielona z HP, zajmujqca sit? pro
dukcjq element6w optoelektronicznych) 
mialy rozdzielczose 16 na 112 punkt6w. 
Tablice ETLZ-416112 w stanie aktywnym 
pobieraly z ukladu zasilania moe ok. 100 W. 
Obecnie w ofercie R&G znajdujq sit? tab lice 
ETLZ-U224200 o rozdzielczosci 24 x 200 
punkt6w z diodami o ponad dwukrotnie 
Wit?kszej luminancjL W stanie aktywnym ta
blice te pobierajq typowo z ukladu zasila
nia moe ok. 80 W. Zastosowanie diod 
o wit?kszej sprawnosci pozwolilo ponad 
dwukrotnie zwit?kszye rozdzielczose tabli
cy oraz zmniejszye o 20% zuzycie energii 
w por6wnaniu z pierwszymi konstrukcjami 
tablic LED. Podobne cechy posiadajq inne 
produkowane i oferowane tablice diodowe 
wewnt?trzne i zewnt?trzne (boczne, nume
rowe, brygadowe). 

Nalezy sit? zastanowie, czy na obecnym 
etapie rozwoju technologii diod LED celo
we jest zwit?kszanie wymagan w zakresie 
rozdzielczosci tablic diodowych. Wnioski 
z obserwacji rozwiqzan rynkowych , dostt?P
nych z oferty innych producent6w, wydajq 
sit? wskazywae, ze rozdzielczose 24 punk
ty swiecqce w pionie bt?dzie w najblizszym 
czasie wiodqcym wymogiem dla tablic LED 
zewnt?trznych. Przy doskonalych parame
trach optycznych stosowanych diod, zwi~k

szanie ilosci punkt6w swietlnych w pionie 
oznacza wit?ksze koszty tablic, bez wyraz
nego polepszenia czytelnosci napisu. Dla 
definicji wymagan w zakresie cech funkcjo
nalnych tablic moglaby zatem posluzye 
zatem wartosci : 
0 minimalnej rozdzielczosci tablicy czolo

wej (24 x 200 punkt6w) , 
0 minimalnej rozdzielczosci tablicy bocz

nej (24 x 160 punkt6w), 
0 minimalnej rozdzielczosci tablicy nume

rowej (24 x 160 lub 24 x40 punkt6w) , 
0 minimalna rozdzielczose tablicy we

wnt?trznej LED (16 x 120 punkt6w) , 
0 minimalnego pola aktywnego danej ta

blicy (o ile nie zalezy od cech konstruk
cyjnych pojazdu) . 
R6wnie waznym, jak nie wazniejszym 

zagadnieniem jest potrzeba okreslenia pro
ponowanego typu magistrali sterujqcej. 
W praktyce polskiej powszechnie rozwint?
ly sit? autorskie wersje magistral poklado
wych oparte o RS-485. Siee pokladowa zbu
dowana z jej uzyciem rna wiele bardzo do
godnych cech, kt6re w licznych przypad
kach pozwalajq bardzo elastycznie i tanim 
kosztem realizowae dosye zlozone polqcze
nia pomit?dzy komponentamL Z kolei szyb
kose i przepustowose tego typu interfejsu 
komunikacyjnego (do 250 kb/s) pozwala 

realizowae skutecznie wszelkie polqczenia 
zwiqzane z wymianq danych zar6wno 
w podsystemie informacji pasazerskiej , jak 
i podsystemie biletowym. 0 ile protokoly ko
munikacyjne nie Sq ustandaryzowane, to fi
zyczne lqcze jest realizowane w taki sam 
spos6b u wszystkich dostawc6w korzysta
jqcych z RS-485. 

Nalezy r6wniez pamit?tae, iz niekt6rzy 
znaczqcy przewoznicy wdrozyli we wla
snym taborze podsystemy oparte o stan
dard niemiecki VDV-300 (popularnie zwa
ny IBIS). 0 ile, stosujqc podstawowe tele
gramy, udaje sit? bez problem6w polqczye 
wymagane urzqdzenia pokladowe i zapew
nie niezbt?dnq ich funkcjonalnose, to reali
zacja dodatkowych wymagan lub bardziej 
zlozonej funkcjonalnosci napotyka na pro
blemy nieujt?te w normie, kt6rych jej auto
rzy nie uwzglt?dnili w momencie tworzenia 
(np. obsluga jedynie do osmiu urzqdzen ka
sownik - automat biletowy) . Wadq jest r6w
niez bardzo niska prt?dkose transmisjL Dla
tego w takich przypadkach nalezy uzywae 
wlasnych dodatkowych komend - nieopi
sanych w VDV-300, co powoduje niekom
patybilnose realizacji w przypadku dalsze
go utrzymywania i rozwijania systemu IBIS 
(nie mozna sit? oprzee jedynie na opubliko
wanych w normie komendach) . Stowarzy
szenie niemieckich producent6w juz daw
no dostrzeglo tt? niekorzystnq cecht?. Obec
nie prowadzone Sq projekty majqce na celu 
opracowanie czegos w rodzaju ,nakladki " 
na istniejqce w pojazdach urzqdzenia IBIS. 
Tq alternatywq rna bye norma opisana ro
boczo jako VDV-301 (IBIS-IP). Juz sama 
nazwa sugeruje kierunek rozwiqzania -
obecne telegramy IBIS ,opakowane" na 
warstwie transportowej protokolu znanego 
z sieci Ethernet (TCP/IP). Dodatkowe urzq
dzenia brzegowe bt?dq prawdopodobnie 
pelnily rolt? modul6w konwerter6w magi
stral , co spowoduje, ze obecne instalacje 
i podsystemy oparte o protok6l IBIS bt?dq 
mogly bye wlqczone w siee rozleglq opartq 
o pokladowy LAN. Podobne realizacje byly 
do tej pory spotykane w odniesieniu do 
polqczenia magistral RS-485 i IBIS. Specja
lizowane moduly realizowaly w takim przy
padku konwersjt? komend RS-485 na tele
gramy IBIS (w warstwie programowej 
i sprzt?towej). Komputer pokladowy musi 
w wielu przypadkach sterowae istniejqcymi 
w systemie starszymi tablicami klapkowymi, 
sterowanym komendami RS-485 lub IBIS. 

Analizujqc obecne trendy oraz zastoso
wane wczesniej rozwiqzania, mozna okre
slie pola, kt6re powinny stanowie przedmiot 
definiowania wymagan minimalnych dla 
sytemu informacji pasazerskiej i zakresu 

cy 

standaryzacji parametr6w. Obejmowae one 
powinny: 
0 dla komputera pokladowego: 

funkcjonalnose, 
minimalnq przekqtnq ekranu LCD,
interfejs kierowcy (klawiatura, ekran do
tykowy) , 
minimalne wymagane interfejsy do 
wsp6lpracujqcych podsystem6w po
kladowych, 
interfejsy komunikacyjne kr6tkiego i da
lekiego zasit?gu, 
funkcje w systemie biletowym, 
CNR, 
ITS, 

0 dla tablic elektronicznych: 
rozdzielczose matrycy LCD, raster diod 
LED, kqty widzenia, jasnose swiecenia, 
wymiary obudowy, 
standardowy zestaw font6w i pikto
gram6w, 
definicjt? protokol6w i komend steru
jqcych, 
rodzaj magistrali - IBIS/RS-485/Ethernet, 
maksymalny pob6r mocy praca/uspienie, 

0 dla modul6w funkcjonalnych: 
wymagania podstawowe (pomiar dro
gi, pozycji GPS, otwarcia drzwi) , 
rodzaj magistrali - RS-485/EtherneVCAN, 
lista parametr6w technicznych wyma
ganych do rejestracji - udost~pnienie 

przez producenta. 
Na tablicach czolowych, na kt6rych pre

zentowany jest numer linii i jej kierunek, 
wymagane jest, aby informacja byla dobrze 
czytelna z duzej odleglosci. Duze znacze
nie rna zatem rodzaj fontu i jego wysokose 
tak dla pola numerowego, jak i dla pola 
opisowego. W niekt6rych przypadkach, dla 
dlugich p6l opisu kierunku klient dopusz
cza przewijanie napisu jednowierszowego 
w poziomie. Czt?sciej jednak, ze wzglt?du 
na lepszq postrzegalnose przez pasazer6w 
stojqcych na przystanku, napis wyswietla
ny jest w dw6ch liniach. Klienci czt?sto defi
niujq wlasne sposoby wyswietlania informa
cji specjalnych dla kurs6w nocnych, tras 
skr6conych, czasowo zmienionych, kurs6w 
w zastt?pstwie innych srodk6w transportu 
poprzez wyr6znienie informacji w ramce, 
poprzez negatyw, piktogram. Wit?kszose 
z tych informacji nie jest w :laden spos6b 
normatywnie opisana i zdefiniowana. Powo
duje to indywidualizacjt? rozwiqzan w zakre
sie rodzaju i ksztaltu font6w, sposobu wizu
alizacji piktogram6w itp. Z punktu widzenia 
producenta istotne jest, aby te r6zne w efek
cie koncowym wizualizacje posiadaly od
wolanie do ,otoczenia" w postaci struktur 
opisujqcych cechy zadania dla realizacji 
wizualizacji informacji na tablicach. 
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Rys. 2. Podsystem informacji reklamowej i multimedialnej 

lnformacja pasazerska w pojaz
dach - tablice informacyjne LCD 

Od kilku lat widac bardzo wyraznq re
wolucj~ w podejsciu do wymaganego 
i w praktyce stosowanego wyposai:enia po
jazd6w. Ta rewolucja odbywa si~ czasami 
troch~ nieswiadomie obok nas i poniekqd 
z naszym udzialem. Jej poczqtki mozna do
strzec w rozwiqzaniach i produktach firm 
takich jak Commodore Business Machines, 
Atari Inc. , Sinclair Research czy wreszcie 
pierwszym, nieprzemyslowym zastosowa
niu maszyn typu IBM-XT firmy IBM®. P6z
niejsze wizjonerskie i zarazem konsekwent
nie wdrazane pomysly firm Microsoft®, 
IBM® i Apple® oraz wielu im podobnych 
skutkowaly tym, ie to rozwiqzania i pomy
sly przeznaczone zasadniczo na rynek po
wszechnego uzytku (tj. na rynek masowy) 
w wielu przypadkach zdominowaly kierun
ki rozwoju rozwiqzan teleinformatycznych 
i decydujq o rozwoju lub porazce danych 
technologii , standard6w oprogramowania, 
sukcesie lub o ich znikni~ciu z rynku. 

Dlaczego takie skojarzenie w odniesie
niu do systemu informacji reklamowej 
i multimedialnej? Dlatego, ie to wlasnie 
w tych urzqdzeniach miesci si~ to, co sta
nowi istot~ rozwiqzan teleinformatycznych 
- doskonaly przekaz wizyjny z uzyciem stan
dardowych interfejs6w oraz format6w plik6w 
graficznych i dzwi~kowych , znanych bardziej 
z rynku domowej rozrywki i lnternetu niz 
z zastosowan w komunikacji zbiorowej. 

Dopiero opracowanie specjalnych mobil
nych, a zarazem odpowiednio wydajnych 
i wykonanych dla srodowiska przemyslo
wego komputer6w sterujqcych oraz odpo
wiednio przygotowanych matryc/monitor6w 
LCD pozwolilo na zastosowanie w pokla
dowych systemach informacji reklamowej i 
multimedialnej rozwiqzan, z kt6rymi uzyt
kownicy - pasazerowie - majq do czynie
nia naco dzien. Nie udalo by si~ to z wyko
rzystaniem typowego komputera PC, czy 
monitora kineskopowego CRT, ani tei, gdy
by nie bylo stosownego oprogramowania 
systemowego i wydajnych interfejs6w gra
ficznych . R6wniez pojawienie si~ na rynku 
, c i ~tych " matryc LCD podswietlanych dio
dami LED zyskalo akceptacj~ producent6w 
tablic dla pojazd6w - oczywiscie z istotnych 
konstrukcyjnie i wytrzymalosciowo powo
d6w. Te wlasnie rozwiqzania mozna smialo 
polecac i proponowac klientom. W doborze 
rozwiqzan opartych na kolorowych matry
cach cieklokrystalicznych klienci winni kie
rowac si~ w pierwszej kolejnosci (poza 
oczywiscie wielkosciq pola wyswietlajqce
go monitora) rodzajem wymaganego pod
swietlenia matrycy. Tak jak w przypadku 
tablic diodowych LED praktycznie niezau
wazalny jest proces starzenia si~ elementu 
swiecqcego podswietlenia matrycy; ofero
wana jest r6wniez bardzo duza jego nieza
wodnosc w szerokim zakresie temperatur 
pracy. Obecnie jest to rozwiqzanie zdecy
dowanie lepsze , poza tym pozbawione 

efektu zuzycia swietl6wek EFFL. lstotny 
jest r6wniez dob6r matrycy, celem zapew
nienia odpowiedniej rozdzielczosci i war
tosci kontrastu . Oferowane przez R&G ta
blice podsufitowe ETM-22 lub ETM-38 Sq 
w tym zakresie optymalne i zapewniq kom
fort wyswietlan ia informacji testowych i gra
ficznych. Powierzchnia wyswietlacza moie 
bye dynamicznie dzielona na okreslonej 
wielkosci podobszary, o zdefiniowanym 
przeznaczeniu . 

Podsystem informacji reklamowej 
i multimedialnej, na kt6ry skladajq si~ tabli
ce informacyjne LCD jakosci HD o wyso
kiej jasnosci i duzej rozdzielczosci wraz 
z modulem sterujqcym i komputerem po
kladowym przedstawiono na rysunku 2. 

W przypadku zastosowania rozwiqzan 
opartych o platformy zgodne z komputera
mi PC i monitory LCD trudno myslec o two
rzeniu zamkni~tych rozwiqzan przeznaczo
nych jedynie do systemu mobilnej prezen
tacji lub reklamy. Klient (organizator trans
portu, przewoznik, pasazer) samodzielnie 
wskazuje potrzeb~ realizacji tych funkcjo
nalnosci z uzyciem rozwiqzan majqcych 
swe odpowiedniki w srodowisku sprz~tu 
multimedialnego lub komputerowego zna
nego mu z rozwiqzan domowych - tyle ie 
taki sprz~t musi spelniac kryteria umozliwia
jqce jego montaz w srodowisku pojazd6w. 
Stqd dodatkowe wymagania odnosnie za
silania, temperatur pracy, wilgotnosci , wi
bracji , ochrony IP. zabudowy. Opr6cz tego 
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dla realizacji funkcjonalnosci wynikajqcej 
z rol i, jakq te urzqdzenia spelniajq w auto
busach komunikacj i zbiorowej, wymagane 
jest ich program owe powiqzanie z jednost
kami sterujqcymi - komputerem poktado
wym. Obecnie w cz~sci rozwiqzan jest moz
liwe, ze zar6wno komputerem poktadowym, 
jak i sterownikiem systemu mobilnej wizu
alizacji jest ta sama jednostka (o ile posia
da odpowiedniq do potrzeb moe oblicze
niowq, ilosc interfejs6w graficznych, inter
fejs6w komunikacyjnych itp.). W poktado
wych systemach informacji reklamowej 
i multimedialnej stosowane Sq interfejsy 
VGNDVI/HDMI lub przekaz strumienia wi
deo poprzez konwertery wykorzystujqce 
skr~tk~ UTP kat.5. Umozliwiajq one jedno
czesne i synchroniczne wyswietlanie infor
macji na jednym rodzaju monitor6w LCD 
(podsufitowe, boczne). Stosowane Sq tak
ze rozwiqzania wykorzystujqce przekaz 
danych w sieci Ethernet. W takim przypad
ku uproszczona zostaje warstwa sprz~towa 
interfejsu urzqdzen. Traci si~ jednak mozl i
wosc synchronizacji przekazu (kaida tabli
ca ma zabudowany wtasny komputer steru
jqcy, co znaczqco zwi~ksza koszty). Dane 
i materiaty reklamowe mogq bye wnoszone 
w spos6b znany z rozwiqzan PC: modem 
Wi-Fi, pendrive USB, modem GPRS. Pozwa
lajq one na zmiany wyswietlanego kontek
stu lub materiatu w dowolnym momencie. 

Problemem przy zastosowaniu duzej 
liczby monitor6w LCD jest jednak ilosc ener
gii zuzywanej dla prawidtowego wyswietla
nia tresci informacji. Pami~tac nalezy o tym, 

Kasa reje~trujctca 

KF·300-A/1E 

Rys 3. Podsystem biletowy 
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ie obraz jest widoczny jedynie wtedy, gdy 
wtqczony jest uktad podswietlenia matrycy. 
W przypadku tablic podsufitowych 
ETM-22HD pobiera on ok. 15 W mocy, zas 
w tablicach ETM-38 ok. 70 W (w typowych 
warunkach oswietlenia). Analizujqc spos6b 
wyswietlania informacji na postoju, przy 
wytqczonym silniku (praca z baterii akumu
lator6w pojazdu) warto to wziqc pod uwa
g~ i wskazac spos6b na oszcz~dzenie ener
gii (wytqczyc tablice LCD, wytqczyc pod
swietlenie matrycy itp.). 

System pobierania oplat za 
przejazdy - kasowniki, kasy 
rejestrujctce, automaty 

Na rysunku 3 przedstawiono podsys
tem biletowy sktadajqcy si~ kasownik6w 
elektronicznych z ekranem LCD o wysokiej 
jasnosci i duzej rozdzielczosci z ekranem 
dotykowym, kasownik6w biletu papierowe
go oraz mobilnych automaty biletowe wraz 
z komputerem poktadowym. 

Komputer poktadowy, kt6ry odpowiada 
za sterowanie tablicami informacji pasazer
skiej, ma za zadanie sterowanie ztozonym 
systemem poboru optat. Nie bez znacze
nia jest mozliwosc sterowania z poziomu 
komputera zar6wno juz posiadanych star
szych kasownik6w, jak i najnowszych urzq
dzen, kupowanych i instalowanych w no
wych lub eksploatowanych pojazdach wraz 
z wdrazanym systemem karty miejskiej lub 
systemem biletu elektronicznego bezkon
tak1owego. Nalezy podkreslic, ze wszelkie 
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zmiany w systemie biletowym istniejqcym 
w przedsi~biorstwie Sq planowane dtugo
falowo i dokonywane z odpowiednim wy
przedzeniem. Znacznie prosciej i tatwiej 
dodac lub wymienic tablice, urzqdzenie 
zapowiadajqce, monitory reklamowe LCD 
niz dokonac zmian urzqdzen systemu bile
towego. R6wnoczesnie system biletowy, jak 
zaden inny wsp6tdziata z otoczeniem, 
w kt6rym jest osadzony, tj . rozwiqzaniami 
w przedsi~biorstwie , pasazerem, jednostkq 
samorzqdowq, urz~dem skarbowym. Na
rzuca to szereg ograniczen na dane, kt6-
rych ten system wymaga do prawidtowego 
funkcjonowania i na dane, kt6re Sq efektem 
jego poprawnej pracy. Te wymagania Sq na 
poktadzie realizowane gt6wnie przez ka
sowniki, automaty biletowe i komputer po
ktadowy oraz przez moduty komunikacyj
ne pojazd - system centralny. Cz~stokroc 
r6wniez komputer poktadowy musi stero
wac istniejqcymi w systemie kasownikami 
lub automatami biletowymi, sterowanymi 
komendami RS-485 lub IBIS. 

Model standaryzacji systemu biletowe
go powinien zawierac: 
0 dla kasownika biletu papierowego: 

- liczba drukowanych znak6w (16 cyfr) , 
prosty znakowy wyswietlacz LCD 
2x 16 znak6w (czas) , 

- mechaniczne niszczenie biletu, 
- obudowa wandaloodporna (tworzy-

wo, metal) , 

Automat biletowy 



minimalne wymagane interfejsu do 
komputera pokladowego; 
rodzaj magistrali - IBIS/RS -485/ 
Ethernet. 

0 dla kasownika elektronicznego: 
funkcjonalnos6, minimalna przekqtna 
ekranu LCD, interfejs pasazera (kla
wiatura lub wandaloodporny ekran 
dotykowy) ; 
obudowa wandaloodporna, 
obsluga doladowan kart elektro
nicznych, 
minimalne wymagane interfejsu do 
komputera pokladowego, 
interfejs bezkontaktowy karty, 
rodzaj magistrali - IBIS/RS-485/ 
Ethernet. 

0 dla kasownika dwufunkcyjnego papie-
rowo-elektronicznego: 

jak dla kasownika papierowego + ka
sownika biletu elektronicznego, 
funkcjonalnos6, minimalna przekqtna 
ekranu LCD, interfejs pasazera (kla
wiatura lub wandaloodporny ekran 
dotykowy) ; 
rodzaj magistrali - IBIS/RS -485/ 
Ethernet. 

System informacji pasazerskiej 
- zapowiedzi glosowe 

Na rysunku 4 przedstawiono podsys
tem informacji pasazerskiej z modulem za
powiedzi glosowych wewnqtrz i na zewnqtrz 
pojazdu, mikrofonem dla kierujqcego, wraz 
z komputerem pokladowym. 

Wzmacniacz mocy / 

< 

Komputer pok/adowy (SRG-5000P, 
SRG-6000P) moze posiada6 wbudowany de
koder umozliwiajqcy odtwarzanie plik6w 
dzwi~kowych popularnych format6w audio, 
w tym jeden z najpopularniejszych - MP3. 
Komputer odpowiada za sterowanie m.in. 
wewn~trznym lub zewn~trznym modulem 
zapowiedzi (dwa kanaly audio) , reguluje 
poziom glosnosci, barw~ tonu, ustala har
monogram tryb6w zapowiedzi dziefl/noc. 
Moze tez sterowa6 istniejqcym w systemie 
modulem zapowiedzi (GRG-4500, GRG-5000), 
sterowanym komendami RS-485 lub IBIS. 

Model standaryzacji podsystemu infor
macji pasazerskiej z modulem zapowiedzi 
glosowych powinien zawiera6: 
• format plik6w (MP3, synteza mowy, 

inne) , 
automatyczne aktualizacje bazy zapo
wiedzi , 
parametryzacja zapowiedzi (tryb 
dziefl/noc) , 
zapowiedzi zewn~trzne i wewn~trzne , 

mikrofon dla kierujqcego, 
zapowiedzi dyspozytorskie; 

• wyglaszania z listy zapowiedzi. 

System zbierania danych -
zliczanie pasazerow 

Na rysunku 5 przedstawiono typowy 
podsystem zbierania danych o potokach 
pasazerskich, dzialajqcy w ukladzie IRMA, 
z aktywnymi czujnikami IR, analizatorami 
zbierania danych wraz z komputerem po
kladowym. 

Siec bezprzewodowa WAN 

> < > 
Antena GSM/WiFi 

Kazdorazowo zastosowany kompu
ter pokladowy musi mie6 mozliwos6 
wsp61pracy ze znanymi systemami i roz
wiqzaniami do liczenia pasazer6w. Obec
nie sq to popularne systemy analizy po
tok6w w podczerwieni (IRMA) lub anali
zy obraz6w 3D. Komputer odpowiada za 
wsp6/prac~ z analizatorem systemu bra
mek liczqcych, rejestrujqc liczb~ pasa
zer6w wchodzqcych i wychodzqcych 
z pojazdu. Pozwala to okresli6 bilans pa
sazer6w na poszczeg61nych przystan
kach , obciqi:enie linii w czasie i inne istot
ne parametry kursu w odniesieniu do 
liczby pasazer6w na pokladzie. 

Model standaryzacji podsystemu licze
nia pasazer6w powinien obejmowa6: 
·:· format plik6w wynikowych , 
·:· parametry rejestracji potok6w pasa

zerskich (pozycja geograficzna, przy
stanek); 

·:· korelacja z parametrami trasy - roz
k/adem jazdy; 

·:· definicja parametru dokladnosci licze
nia potok6w pasazerskich w odniesie
niu do kursu. 

System wizyjnego i fonicznego 
monitoringu cyfrowego -
rejestrator, mikrofony, kamery 

Na rysunku 6 przedstawiono typowy 
pod system monitoringu cyfrowego wn~trza 
pojazdu i monitoringu otoczenia z kamera
mi wspierania czynnosci kierujqcego wraz 
z komputerem pokladowym. 

Komputer poktadowy 
SRG-5000 ~ Ekosystem .. i 

' ·- ·-·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·-·-·- ·-·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·-·- ·-·- ·J 
Rys. 4. Podsystem informacji pasazerskiej 
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Rys. 5. Podsystem zbierania danych o potokach pasazerskich, dzialajqcy w ukladzie IRMA 
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Rys 6. Podsystem monitoringu cyfrowego wnr;trza pojazdu i monitoringu otoczenia z kamerami wspierania czynnosci kierujqcego wraz 
z komputerem pokladowym 
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Obecnie opr6cz typowych i dobrze zna
nych system6w monitorowania wnt?trza, 
wykorzystujqcych analogowy rejestrator 
obrazu DVR i analogowe kamery z przetwor
nikiem kolorowym lub monochromatycz
nym CCD, pojawiajq Sit? rozwiqzania reje
strator6w sieciowych NVR z kolorowymi 
cyfrowymi kamerami IP z przetwornikiem 
obrazu typu CMOS. Pomimo duzo wit?kszej 
rozdzielczosci obrazu ten typ kamery ma 
trocht? gorszq czulose optycznq, stqd do
brze naddaje sit? do obserwacji wnt?trza 
w warunkach dobrego oswietlenia. Nalezy 
oczekiwae, ze rozw6j technologii przetwor
nik6w CMOS i dostt?pnose dobrej jakosci 
dysk6w HOD lub SSD pozwoli na upo
wszechnienie sit? tego rozwiqzania, kt6re ze 
wspomnianych powod6w jest obecnie 
znacznie drozsze od sprawdzonych rozwiq
zan analogowych. Warto r6wniez wspo
mniee, iz system monitoringu cyfrowego IP 
wymaga szybkich sieci pokladowych 
Ethernet, a w szczeg61nych przypadkach 
duzych wymagan wrt?CZ wydzielenia pod
sieci komunikacyjnej LAN dla potrzeb sys
temu monitoringu sieciowego, co dodatko
wo podnosi koszty tego rozwiqzania. 

Model standaryzacji systemu wizyjne
go i fonicznego powinien zawierae: 
0 dla rejestratora monitoringu cyfrowego: 

- wymagania minimalne jakosci obrazu 
(standard video, spos6b kompresji, mi
nimalna liczba ramek na kana/, wzo
rzec czasu, nakladka informacyjna) , 
wymagania normatywne, 
znak wodny, 
czas rejestracji wtrybie on-line (kursu) , 
minimalne wymagania odnosnie trybu 
i okresu przechowywania materialu wideo, 
rodzaj magistrali - IBIS/RS-485/Ethemet, 

0 dla kamer: 
minimalna liczba kamer wewnt?trznych, 
minimalna liczba kamer zewnt?trznych, 
minimalne parametry kamer (rozdziel
czose, standard video, spos6b kompre
sji, minimalna liczba ramek na kana/, 
wzorzec czasu, nak/adka informacyjna), 

prezentacja obrazu z kamer na ekranie 
komputera pok/adowego, 

- rejestracja lokalna w kamerze (?), 
- stopien ochrony IP. 

Standarvzacja danych 
i interfejsow do svstemu 
centralnego - zapowiedzi 

Dla prawidlowej pracy systemu zapo
wiedzi wymagana jest zar6wno informa
cja zawarta w rozk/adzie jazdy, odwolu
jqca sit? do numeru lub tresci komunika
tu i miejsca realizacji tej zapowiedzi , jak 
i sam plik komunikatu . Dane te Sq przy
gotowane w systemie centralnym 
i muszq bye kazdorazowo przy aktuali
zacji przeniesione do urzqdzen poklado
wych . Automatyczna realizacja procesu 
aktualizacji rozk/adu jazdy i bazy zapo
wiedzi stanowi istotny element prawidlo
wego funkcjonowania systemu zapowie
dzi glosowych wewnqtrz i na zewnqtrz 
pojazdu . Biorqc po uwagt? caloksztalt 
realizacj i systemu zapowiedzi gloso
wych , nie mozna zapomniee o urzqdze
niach i elementach tego systemu, funk
cjonujqcych poza pojazdem (np. o tabli
cach przystankowych , pilotach do wywo
/ania zapowiedzi glosowych przez oso
by niedowidzqce). 

Model standaryzacji podsystemu 
lqcznosci lokalnej i lqcznosci globalnej 
wraz z komputerem pokladowym do reali
zacji lqcznosci pojazd-otoczenie powinien 
obejmowae: 
0 ekosystem - okreslenie wymagan dla 

modulu zapowiedzi: 
- format plik6w (MP3, synteza mowy, 

inne) ; 
automatyczne aktualizacje bazy 
zapowiedzi ; 
parametryzacja zapowiedzi (tryb 
dzier1/noc) ; 
zapowiedzi zewnt?trzne i wewnt?trzne; 
mikrofon dla kierujqcego; 
zapowiedzi dyspozytorskie; 
wyglaszania z listy zapowiedzi. 

0 ekosystem - okreslenie wymagan 
dla podsystemu dla os6b niedowi
dzqcych : 

standaryzacja systemu wywolania za
powiedzi glosowych (pilot radiowy, · 
dostt?pne pasmo czt?stotliwosci , wy
wolanie z przycisku aktywowanego 
przez kierujqcego) ; 

- prezentacja trasy wewnqtrz pojazdu; 
- prezentacja trasy na zewnqtrz po-

jazdu ; 
- parametryzacja zapowiedzi (tryb 

dzien/noc). 
0 ekosystem - okreslenie wymagan dla 

tablic pasazerskiej informacji przy
stankowej : 

standaryzacja systemu wywolania 
zapowiedzi glosowych (pilot radiowy, 
dostt?pne pasmo czt?stotliwosci , wy
wolanie z przycisku aktywowanego 
przez kierujqcego) ; 
prezentacja tresci informacji o od
jazdach ; 
parametryzacja zapowiedzi (tryb 
dzier1/noc). 

Standaryzacja danych i inter
fejs6w do svstemu centralnego 
- system biletowy 

Dla prawidlowej pracy systemu bileto
wego wymagana jest zar6wno informacja 
zawarta w rozk/adzie jazdy, odwolujqca Sit? 
do numeru linii polozenia na trasie, nume
ru i nazwy przystanku, ale r6wniez szereg 
innych waznych danych (biale i czarne li
sty, tabela taryfowa itp.) Dane te Sq przygo
towane w systemie centralnym i muszq bye 
kazdorazowo przy zmianie przeniesione do 
urzqdzen pokladowych. Automatyczna re
alizacja procesu aktualizacji tych danych 
stanowi istotny element prawidlowego funk
cjonowania systemu biletowego. W wit?k
szosci przypadk6w wystarczajqcym jest, 
aby taka aktualizacja odbywala sit? w ra
mach punkt6w wymiany danych w zajezd
ni (darmowa transmisja poprzez modemy 
SRG-5000WiFi) . W przypadku innych 

r·-·-·-·-·-·-·- · - · - · - · -·- · - · - · -·-·- · -·- · - · - · -·-·-·-·1 
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Rys. 7. Podsystem lqcznosci lokalnej i /Ejcznosci globalnej wraz z komputerem pokladowym do realizacji lqcznosci pojazd-otoczenie 
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Rys. B. Podsystem lqcznosci lokalnej i lqcznosci globalnej wraz z komputerem pokladowym do realizacji lqcznosci pojazd-otoczenie dla 
realizacji funkcji transmisji danych do/z systemu biletowego 

wymagan systemu mozna tego dokony
wa6 w sieci np. GSM/GPRS, poprzez wy
korzystanie modem6w do pakietowej 
transmisji danych. 

Model standaryzacji podsystemu 
lqcznosci lokalnej i lqcznosci globalnej wraz 
z komputerem pok!adowym do realizacji 
lqcznosci pojazd-otoczenie dla realizacji 
funkcji transmisji danych do/z systemu bi
letowego powinien obejmowa6: 
0 ekosystem - okreslenie wymagan dla 

komputer6w pok!adowych: 
standaryzacja struktur rozk!adu jazdy, 
obs!uga b!~d6w i awarii urzqdzen 
podleg!ych , 
tabela taryfowa, , czarne listy ", 
,bia!e listy", 

lista parametr6w niezb~dnych do 
wsp6!pracy z CNR, 
lista parametr6w niezb~dnych do 
wsp6!pracy z ITS, 

0 ekosystem - okreslenie wymagan dla 
kasownik6w: 

tabela taryfowa, , czarne listy ", 
, bia!e listy", 
obs!uga do!adowan kart elektro
nicznych, 
obs!uga b!~d6w i awarii kasowni 
k6w, 
obs!uga mapy biletu elektronicznego 
lub mapy karty miejskiej, 
informacja pasazerska w kasowniku 
- bilet trasowy, prezentacja trasy 
przejazdu (na TFT LCD, 

0 ekosystem - okreslenie wymagan dla 
bileterek: 
- obs!uga do!adowan kart elektronicznych, 
- tabela taryfowa, ,czarne listy", 

,bia!e listy", 
- obs!uga b!~d6w i awarii kasownika, 

obs!uga mapy biletu elektronicznego 
lub mapy karty miejskiej. 

Standarvzacja danych i inter
fejsow do svstemu centralnego 
- monitoring wizyjny 

Na rysunku 9 przedstawiono typowy 
podsystem lqcznosci lokalnej i !qcznosci 
globalnej podsystemu monitoringu wizyjne
go wraz z komputerem pok!adowym do re
alizacji lqcznosci pojazd-otoczenie. 
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Rys. 9. Podsystem lqcznosci lokalnej i lqcznosci globalnej podsystemu monitoringu wizyjnego wraz z komputerem pokladowym do realizacji 
lqcznosci pojazd-otoczenie 
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Fot. 1. Tab/ice LED na przystankach 

W podsystemie monitoringu wymaga
na jest informacja zawarta w rozkladzie jaz
dy, odwolujqca si~ do numeru linii polo
zenia na trasie, numeru i nazwy przystan
ku. Dane te SC\ przesylane z komputera po
kladowego i kazdorazowo przy zmianie 
przeniesione do rejestratora. Automatycz
na realizacja i pewnosc procesu zapisu 
obrazu to istotny element prawidlowego 

Fot. 2. Wirtualne tab/ice przystankowe 

System ITS (tTR) 

funkcjonowan ia systemu monitoringu. 
Wi~kszosc klient6w wymaga pojemnosci 
dysk6w rejestratora na tyle duzej, by po
miescic zap is obrazu ze wszystkich kamer 
od 1 0-30 dni przy ustalonych parametrach 
zapisu co do jakosci obrazu i liczby kla
tek. W przypadku koniecznosci dost~pu 
do zapisanego materialu wystarczajqcym 
jest, aby odczyt odbywal si~ lokalnie 

(wyniesienie dysku, odczyt poprzez Wi-Fi , 
odczyt poprzez LAN) w ramach punkt6w 
wymiany danych w zajezdni. W przypad
ku innych szczeg61nych wymagan syste
mu (system nadzoru alarmowego) moz
na dokonywac przekazu pojedynczych 
klatek obrazu w sieci GSM, poprzez wy
korzystanie modem6w do pak ietowej 
transmisji danych. 
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Producenci i poddostawcv prod .. ~;- cy 

Model standaryzacji podsystemu 
lqcznosci lokalnej i lqcznosci globalnej pod
systemu monitoringu wizyjnego powinien 
obejmowae: 
0 ekosystem - okreslenie wymagan dla 

srodowiska do odczytu materialu wid eo: 
minimalne wymagane interfejsy 
(Ethernet, USB, WiFi); 
mobilny/wymienny lub stacjonarny 
staly dysk HDD/SSD; 

- akceptowane formaty zapisu (wiary
godne dla rozstrzygni~cia w spra
wach sqdowych). 

Standarvzacja danych i inter
fejsow do svstemu centralnego 
- pasazerska informacja 
przvstankowa, ITS 

R&G PLUS opracowala i produkuje kil
ka rodzaj6w tablic informacji pasai:erskiej 
na przystanki. Nowosciq w dziedzinie tablic 
Sq specjalnie opracowane tablice pasai:er
skiej informacji przystankowej typu TIP, 
w wykonaniu zar6wno LED, jak i z wyko
rzystaniem matryc LCD podswietlanych 
w technologii LED. W kai:dej tablicy zain
stalowanej na przystanku znajduje si~ mi
krokomputerowy modul sterujqcy, kt6ry wy
swietla oczekiwane czasy przyjazdu/odjaz
du skorygowane o biei:qce odchylenia po
jazdu od rozkladu jazdy dostarczane do 
tablicy przez centralny system CNR drogq 
radiowq za posrednictwem modemu do 
pakietowej transmisji danych. W przypadku 

I 

• 

pracy autonomicznej (bez systemu lqczno
sci lub w przypadku awarii systemu lqczno
sci GPRS) sterownik tablicy wyswietla cza
sy odjazdu zgodne z planowanym rozkla
dem jazdy, kt6ry znajduje si~ w tablicy. Sys
tem informacji pasai:erskiej przystankowej 
dziala w spos6b automatyczny, bez inter
wencji centralnego systemu CNR. Tekst 
wyswietlany w wierszu informacyjnym moi:e 
bye przewijany lub statyczny, a taki:e moi:e 
bye dodatkowo przeznaczony na reklam~ 
lub komunikaty dyspozytorskie, gdyi: kai:
da tablica pasai:erskiej informacji przystan
kowej ze wzgl~du na sterowanie z centrum, 
jest idealnym rozwiqzaniem do wyswietla
nia komunikat6w/reklamy o dynamicznym 
charakterze, co jest niedost~pne typowej 
planszowej tablicy reklamowej. Obecnie 
stosowane tablice przystankowe LED lub 
LCD majq r6wniei: moi:liwose prezentacji 
plik6w multimedialnych (np. formatu AVI) 
lub prezentacji przygotowanych uprzednio 
animacji flashowych. 

Zrealizowane do tej pory projekty i do
swiadczenie uzyskane przez R&G pozwa
lajq wykonywae z powodzeniem zloi:one 
systemy czasu rzeczywistego o zasi~gu 
obejmujqcym dui:e aglomeracje i r6i:nych 
przewoznik6w. Sq to zar6wno systemy pa
sai:erskiej informacji przystankowej w cza
sie rzeczywistym, na kt6re sklada si~ 
zar6wno system pokladowy, tablice przy
stankowe oraz system nadzoru. Wdrai:ano 
r6wniei: systemy zwiqzane ze sterowaniem 

ruchem, wsp61pracujqce z inteligentnq 
strukturq zarzqdzania ruchem (ITS) . Rolq 
systemu pokladowego jest dostarczenie do 
tych system6w niezb~dnych danych kurso
wych i aktywne wsp61dzialanie z elementa
mi systemu centralnego i infrastruktury 
w terenie. W opisanych powyi:ej punktach 
dotyczqcych standaryzacji komputera po
kladowego przywolano wymagania w tym 
zakresie, pozwalajqce na dost~pnose tego 
typu system6w z poziomu pojazdu do sys
tem6w CNR i ITS. 

Standarvzacja danych i inter
fejs6w do svstemu centralnego 
- pasazerska informacja 
przvstankowa www 

Tablica informacji pasai:erskiej moi:e 
miee tei: postae wirtualnq tzn . faktyczna 
zawartose informacji z fizycznej tablicy 
przystankowej, moi:e bye zaprezentowa
na w lnternecie w formie zblii:onej do rze
czywistej (fot. 2) . Pozwala to na zastoso
wanie zwyklych monitor6w podlqczonych 
do podstawowej przeglqdarki stron WWW 
w miejsce stawianych elektronicznych ta
blic informacyjnych LED/LCD. Oczywiscie 
jest to alternatywa dla miejsc innych nii: 
faktyczny przystanek na otwartej przestrze
ni . Realizacja takiej tablicy wymaga pro
stego komputera z dost~pem do lnterne
tu. Formq prezentowania informacji , takiej 
jak na rzeczywistych tablicach przystanko
wych , jest strona WWW. 
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Dost~p do danych systemu pasazer
skiej informacji przystankowej przez r6z
nych dostawc6w rozwiqzan jest zazwyczaj 
realizowany przez akces do bazy danych. 
Znajomos6 struktury bazy pozwala na po
wiqzanie si~ system6w r6znych dostaw
c6w, bez ingerencji w fizycznq stron~ da
nego rozwiqzania i bez kolizji tych rozwiq
zan pomi~dzy sobq. W przypadku integra
cji z poziomu aplikacji jednq z cz~sciej uzy
wanych struktur jest format plik6w zgod
ny z XML. 

Standarvzacja danych i inter
fejsow do svstemu centralnego 
- CNR w lnternecie Fot. 4. Wirtualna tablica dla pasazera w teletonie kom6rkowym - rozklad jazdy 

Pasazer ma zazwyczaj mozliwos6 
w prosty spos6b si~gnq6 do strony inter
netowej, publikowanej na serwerze WWW 
organizatora transportu lub przewoznika. 
Realizacja aplikacji w technologii przeglq
darki internetowej pozwala na swobodne 
korzystanie i wglqd w system przez pasa
zer6w (oczywiscie w zakresie danych i po
ziomu ich szczeg6lowosci, jaki zostal udo
st~pniony). 

Standarvzacja danych i inter
fejsow do svstemu centralnego 
- informacja w telefonie 
komorkowvm 

Jednq z form prezentowania informa
cji , takiej jak na tablicach przystankowych, 
jest strona WWW, a w szczeg61nosci jej 
uproszczona posta6 (WAP) , kt6ra znako
micie nadaje si~ do zaprezentowania 
w wi~kszosci wsp6lczesnych telefon6w ko
m6rkowych. Przyklad takiego zastosowa
nia systemu MUNICOM.premium przed
stawiono na fot. 4. 

Serwisy dost~pne na telefonie kom6r
kowym, podobnie jak wirtualne tablice, nie 
wymagajq posiadania dedykowanych 
urzqdzen (oczywiscie poza uzywanym 
przez kazdego z nas telefonem kom6rko
wym). Tego typu rozwiqzania, w dobie ol
brzymiej popularnosci tzw. smartfon6w 
i urzqdzen klasy tablet/iPad pozwalajq Sq
dzi6, ze za kilka lat b~dzie to dominujqca 
technologia w dost~pie do informacji zgro
madzonej w systemie komunikacyjnym, 
zar6wno w zakresie dost~pu do szczeg6-
lowej tematycznej informacji, jak i do po
szczeg61nych uslug. 

Podsumowanie 
Dla producent6w rozwiqzan innych niz 

wyzej wymienione indywidualne urzqdzenia 
przenosne jest to moze mala pociecha, ze 
tak si~ pewnie stanie. Warto jednak pami~
ta6, ze sq jeszcze pol a eksploatacji w ramach 

oferty pozostalych urzqdzen i uslug trans
portu zbiorowego, kt6rych nie wypelniq pro
ducenci i operatorzy uslug telekomunika
cyjnych i kt6re w dalszym ciqgu b~dq wy
magaly pracy i zaangazowania firm bran
zowych , takich jak R&G PLUS sp. z o.o. 

Nie jest to r6wniez powodem, aby pro
ducenci i dostawcy tworzqcy i oferujqcy 
swoje rozwiqzania, nie mieliby podejmowa6 
ciqglego wysilku w kierunku spelnienia wy
magan swoich klient6w i kreowania rozwo
ju system6w dla komunikacji zb iorowej 
w innych obszarach. 

W trakcie komisji IGKM pojawily si~ r6w
niez glosy przedstawicieli srodowiska pro
ducent6w, dostawc6w i samych przewoz
nik6w - skupionych w IGKM, dotyczqce 
akceptacji przez pasazer6w dla zamawia
nych i wdrazanych rozwiqzan. lstotne jest 
zatem pytanie, czy wymagane i preferowa
ne przez zamawiajqcych funkcjonalnosci Sq 
zbiezne z preferencjami i oczekiwaniami 
pasazer6w, kt6rym te systemy majq zasad
niczo sluzy6. 

Podsumowujqc nalezy stwierdzi6, iz 
w cz~sci srodowiska zwiqzanego z komu
nikacjq zbiorowq i z organizatorami trans
portu obserwowany jest brak obiektywnych 
badan oczekiwan i preferencji pasazer6w 
dotyczqcych oczekiwanych przez nich roz
wiqzan w pojazdach i oceny wyposazenia 
pojazd6w komunikacji zbiorowej oraz jego 
funkcjonalnosci. Z dotychczasowych do
swiadczen R&G wynika r6wniez, ze nie ma 
jasnego okreslenia wytycznych do specyfi
kacji i przetarg6w, wskazania wymogu in
stalacji okreslonych, nowoczesniejszych 
rozwiqzan teleinformatycznych na pokla
dzie, kt6rych celem jest m.in . ukierunkowa
nie na szeroko poj~te informowanie oraz 
udogodnienia dla pasazer6w. To prowadzi6 
moze do rozmini~cia si~ z oczekiwaniami 
pasazer6w. Poziom zadowolenia klient6w 

i akceptacji dla cen, dost~pnosci i jakosci 
uslug skutkuje osiqgni~ciu celu jaki stoi 
przed komunikacjq zbiorowq odnosnie 
zmiany struktury transportu w zatloczonych 
polskich aglomeracjach, a kt6rym to celem 
jest zwi~kszenie i pozyskanie nowych pa
sazer6w przewozonych pojazdami komu
nikacji zbiorowej. 

Wydaje si~ . ze nie jest rolq producen
ta/dostawcy ocena jakosciowa i funkcjo
nalna pozqdanych przez organizator6w 
transportu i przewoznik6w rozwiqzan od
nosnie wyposazenia pojazdu, ale juz samo 
inzynierskie spojrzenie (poparte wnioska
mi producent6w pojazd6w) na wymaga
nia energetyczne dla zr6del i uklad6w za
silania system6w pokladowych oraz skla
nia do odrobiny refleksji nad skladnikami 
tego systemu przy tworzeniu szczeg6lo
wych specyfikacji. 

Celowq jest kontynuacja dyskusji i kon
sultacji organizator6w transportu i prze
woznik6w ze srodowiskiem producent6w 
pojazd6w i dostawc6w rozwiqzan , by w do
bie oszcz~dnosci energii, ochrony srodo
wiska, zmniejszenia koszt6w utrzymania 
taboru nie osiqgnq6 odwrotnego od zamie
rzonego skutku. 

Autor: 
Ryszard Rojowski - dyrektor Dzialu Kon
strukcyjnego R&G PLUS 

Przypisy 
1 Ekosystem - rozumiany jako srodowi

sko, w kt6rym elementy uczestniczqce 
czerpiq korzysci przez pozytywne (sym
biotyczne) relacje wszystkich elemen
t6w. Termin ekosystem, oryginalnie za
czerpni~ty z ekologii , stosowany jest 
obecnie w odniesieniu do zagadnien 
z otoczenia biznesu, techniki i szeroko 
poj~tych rozwiqzan teleinformatycznych. 


