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Metoda ocenv jakosci wskazan 
svstemow dynamicznej informacji pasazerskiej 
Boguslaw Molecki 

Wprowadzenie 
W ostatnich latach znaczqcq popularnosciq zacz~ly cieszye si~ 

systemy dynamicznej informacji pasazerskiej, wspomagajqce infor
mowanie o najbl izszych odjazdach pojazd6w komunikacji zbioro
wej. Systemy te przede wszystkim realizujq swoje funkcje za po
mocq tablic przystankowych, choe post~p techniczny umozliwil juz 
przekazywan ie informacji r6wniez przez Internet i telefony kom6r
kowe (szerzej: [1]). 

Dynamiczna informacja pasazerska stanowie maze znaczqcy 
post~p jakosciowy w stosunku do tradycyjnej informacji statycznej, 
zwlaszcza w przypadku osrodk6w, w kt6rych niewlasciwa polityka 
transportowa uniemozliwia punktualnq realizacj~ przewoz6w zbioro
wych (por. [8]) . 

Co warto podkresl ie, zalety dynamicznej informacji pasazerskiej 
cz~sto Sq przeceniane przez osoby odpowiedzialne (zwlaszcza poli
tycznie) za ich wdrozenie. Trzeba pami~tae, ze dla pasazera najistot
niejszym zagadnieniem jest minimalizacja czasu podr6zy (liczonego 
wraz z czasem oczekiwania na przystanku). lnformacja o op6Znieniu 
odjazdu nie jest praktycznie w stanie wplynqe na skr6cenie czasu 
oczekiwania- maze jedynie zmniejszye poczucie niepewnosci zwiq
zanej z wqtpl iwosciami, czy pojazd w og61e przyjedzie. W transporcie 
miejskim nie nalezy r6wniez liczye nato, ze anonsowany czas op6Z
nienia pasazer wykorzysta efektywnie na inne cele. 

Wspomniane zastrzezenia nie przekreslajq jednak zupelnie celo
wosci stosowania tab lie dynamicznych- ukazujq jedynie, ze podczas 
projektowania tego rodzaju rozwiqzan nalezy bardzo dokladnie ana
lizowae potrzeby podr6znych, by kosztowny system by/ nie tylko efek
towny, ale r6wniez- a wlasciwie przede wszystkim - efektywny. 

Zasady projektowania tablic dynamicznej informacji przystanko
wej zostaly przedstawione w [9] . Om6wienie system6w zarzqdzajq
cych tq informacjq znaleze mozna w [4] a interesujqce informacje prak
tyczne dotyczqce wdrozen ia system ow w Poznaniu i Zielonej G6rze
w [11] i [5]. W niniejszym artykule przedstawiona zostanie- na przy
kladach obliczeniowych z ronda Reagana we Wroc/awiu (opis w [12]) 
- metoda oceny jakosci wskazan tablic. 

Funkcje svstemu informacji dynamicznej 
Odpowiadajqc na potrzeby pasazer6w, system informacji dyna

micznej powinien spelniae nast~pujqce funkcje [9]: 
0 wspomagae wyb6r miejsca oczekiwania na pojazd, 
0 okreslae wymagany czas oczekiwania na pojazd, 
0 wspomagae decyzj~ o zmian ie zaplanowanego sposobu podr6Zy 

na alternatywny. 
Analizujqc powyzsze funkcje, jasnym staje si~ , jak duze znacze

nie ma jakose prognozy godziny odjazdu prezentowanej klientowi ko
munikacji zbiorowej - przykladami mogq bye nast~pujqce sy1uacje: 
~ przypadek, gdy pasazer ma do wyboru ki lka linii w jednym kierun-

ku (zwlaszcza odjezdzajqcych z r6znych stanowisk); 
~ przypadek, gdy istnieje alternatywne, mniej dogodne polqczenie 

przesiadkowe (zasadne do wykorzystania przy zak/6ceniach 
w funkcjonowaniu polqczenia bezposredniego, lub dluzszym cza
sie oczekiwania). 
W transporcie miejskim powyzsze funkcje zazwyczaj realizowane 

Sq za pomocq tabl ic zapowiadajqcych umieszczonych bezposrednio 
na peronach (fot. 1). Bardziej rozwini~te systemy obejmujq r6wniez 
zbiorcze tablice zapowiadajqce, pelniqce funkcje drogowskazowe, znaj
dujqce si~ przy wejsciach na zesp61 przystankowy. 

Techniczne wymagania jakosciowe do prognoz 
czasow odjazdu 

lstotq tabl ic zapowiadajqcych jest chronologiczna prezentacja 
najblizszych odjazd6w w ukladzie linia-kierunek-czas. W zwiqzku 
z tym wskazae mozna dwa mierniki ujmujqce z technicznego punktu 
widzenia kwestie jakosci wskazan: celnose prognozy i jej komplet
nose. Ponizej zostanq one om6wione w oparciu o przykladowy frag
ment zestawienia odjazd6w rzeczywistych z ronda Reagana we Wro
clawiu (tabela 1). 

Celnose prognozy odnosi si~ do rzetelnosci prezentowanych kl ien
towi czas6w oczekiwania. Miarq celnosci prognoz systemu maze bye 
obliczenie, ile procent wskazan miesci si~ w zalozonym przedziale do
kladnosci (poprzez por6wnanie z rzeczywistq godzinq odjazdu). 

Fot. 1. Peronowa tablica dynamicznej informacji pasazerskiej na dworcu komunikacji miejskiej (wf?zel Postplatz w Dreznie) 



Tab. 1. 
Zestawienie rzeczywistych 
odjazd6w z IV peronu ronda 
Reagana we Wroclawiu, 
wykorzystywane w dalszych 
przyk/adach obliczeniowych. 

Rzeczywista Nriiii"ii 
godzina odjazdu 

10:01 146 
10:02 10 
10:10 145 
10:11 
10:16 E 
10:16 4 
10:17 10 
10:25 
10:28 4 
10:33 146 
10:33 10 
10:41 
10:42 4 
10:43 10 
10:45 E 

Warto zaznaczye, i:e kierunek naliczan ia 
biE?du prognozy ex post [13] (odejmowa
nie od wartosci rzeczywistej wartosci pro
gnozowanej, czyli p6Zniejszy odjazd da 
wartose dodatniq) jest toi:samy z kierun
kiem postulowanym w artykule [7). Przy
klad obl iczen iowy ce lnosci prognozy 
przedstawiony jest w tabeli 2. 

Koniecznym uzupelnieniem wskaz
nika celnosci prognoz jest analiza kom
pletnosci wskazan. Wynika to z faktu , 
ii: pasai:er odczytujqc tablicE? zapowia
dajqcq, uwai:a, i:e w czas ie objE?tym 
wskazaniami tablicy (pomiE?dzy aktu 
al nq godzinq a najwiE?kszym czasem 
oczekiwania prezentowanym na tab li 
cy) odjadq wylqcznie te pojazdy, kt6re 
Sq wyswietlane (odjazdy pozostalych 
linii nastqpiq p6zn iej). 

Miarq kompletnosci prognoz moi:e bye wyliczenie, ile procent 
wskazan tablicy powinno siE? na niej faktycznie znaleze, biorqc pod 
uwagE? kolejnose rzeczywistych odjazd6w z przystanku. Co wai:ne, 
miara nie uwzgiE?dnia kolejnosci wskazan - ujmowanych jui: przez 
miernik celnosci prognozy. Powinna natomiast odpowiednio (por. ni
i:ej) uwzgiE?dniae kwestiE? powtarzalnosci (bqdz nie) wpis6w dotyczq
cych jednej linii. Przyklad obliczeniowy kompletnosci prognozy dla 
obu wariant6w powtarzalnosci przedstawiony jest w tabeli 3. 

Pasazerskie wvmagania jakosciowe do prognoz 
czasow odjazdu 

Przytoczone wyi:ej techniczne wskazniki jakosci prognoz zostaly 
przyjE?te w oparciu o wyniki analizy prawidlowosci funkcjonowania sys
temu (w tym przypadku - tablic dynamicznej informacji pasai:erskiej) . 
Podejscie skoncentrowane w pelni na dzialaniu urzqdzenia nie musi 
jednak odpowiadae potrzebom pasai:erskim. Poszukiwanie innego 
wskai:nika uzasadniajq taki:e dwa fakty: 
0 stala tolerancja dokladnosci wskazan, przyjE?ta we wskai:niku cel

nosci prognozy, 
0 istnienie dw6ch wskaznik6w, trudnych do zintegrowania w ramach 

jednej miary. 
W podejsciu zorientowanym na pasai:era (czyli klienta - ui:ytkowni

ka systemu) i:qdania jakosciowe moi:na ujqe w stwierdzeniu: czy pojazd 
zglosi siE? w zapowiadanym czasie? Oznacza to, i:e konieczne jest nali
czanie celnosci prognoz dla wszystkich odjazd6w, kt6re powinny bye 
(a nie: sq) wyswietlane na tabl icy. UwagE? nalei:y zwr6cie r6wniei: na 
przyjE?IY poziom tolerancji, kt6ry powinien odpowiadae (zmiennym 
w zalei:nosci od czasu pozostalego do odjazdu) potrzebom pasai:er6w. 

Tablice zapowiadaj(!ce a odczvt czasow oczekiwania 
Wskazania tab lie zapowiadajqcych (w transporcie miejskim zazwy

czaj prezentujqcych czas w minutach pozostajqcy do odjazdu - por. [9)) 
pasai:er odczytuje w nastE?pUjqcy spos6b: 

wpisy migajqce, najCZE?SCiej tei: pozbawione wartosci czasu ocze
kiwania (fot. 1) - jako pojazd stojqcy jui: na stanowisku, kt6rego 
odjazd nastqpi w ciqgu najblii:szych sekund (kwestia wymiany pa
sai:er6w i ew. wskazan sygnalizacji swietlnej), 

~ wpisy ciqgle, z podanymi wartosciami oczekiwania - jako pojazdy 
zblii:ajqce siE? do przystanku, lub oczekujqce na odjazd (gl6wnie 
na przystankach poczqtkowych), 

.-. linie niewymienione na tablicy - jako pojazdy, kt6rych odjazdy 
z przystanku nastqpiq po dlui:szym czasie (por. wyi:ej). 
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Fot. 2. Przyklad nieprzydatnej pasazerowi informacji nadmiarowej 

Warto zauwai:ye, i:e dla pasai:era istotny powinien bye jedynie 
najbl ii:szy odjazd danej linii - stqd wyswietlanie kolejnych prognoz 
dotyczqcych tej samej linii mija siE? z celem (por. fot. 2). CzE?sto kur
sujqca linia moi:e bowiem latwo wypelnie calq tablicE?, uniemoi:liwia
jqc wyswietlen ie (poi:qdanej! ) informacji o p6zniejszym odjezdzie li
nii rzadziej kursujqcej. Wyjqtek stanowi sytuacja, gdy linia posiada 
warianty - w momencie awizowania kursu skr6conego (np. zjazd do 
zajezdni) istnieje uzasadnienie dla wyswietlania r6wniei: najblii:sze
go kursu pelnego. 

lnteresujqca sytuacja ma miejsce w odniesieniu do linii kursujq
cych okresowo (szczytowe, dzienne/nocne itp.). Pojawienie siE? pierw
szej informacji o takiej linii powinno miee miejsce dopiero wtedy, gdy 
jest to uzasadnione chronolog icznie (np. jesli linia nocna 240 zaczyna 
kursowae o 23:30, nie ma sensu wyswietlanie prognozowanego czasu 
oczekiwania od 5 rano) - zgodnie z podswiadomie przyjmowanq 
przez pasai:er6w zasadq, i:e jei:eli informacji o linii nie ma na tablicy, 
to znaczy, i:e czas oczekiwania nan jest dlui:szy ni i: ostatnia 

Tab. 2. 
Przyk/adowa analiza prawid/owosci wskazail przy r6inych poziomach tolerancji 
( dla czvtelnosci przyk/adu przyj~to do analizy minutOWil cz~stotliwosc odswieiania 
wskazail; rzeczywiste odjazdy zawiera tab. 1 ). 
czas Wskazania tabliCV Odchylenie wskazali Prawid!. wsk. 

1wiersz 2wiersz 3wiersz 4wiersz Swiersz 1w. 2w. 3w. 4w. 5w. [0,0] [·1,+1] 
10:10 4 :11 l :1l 10 :1 , t :1b 2 :24 +5 ·1 +2 0 +1 1 / 53/5 
10:11 2 :11 4 :11 10 :1 5 E :16 2 :24 0 +5 +2 0 +1 2 I 5 3 I 5 
10:12 E :1 5 10 :17 2 :24 4 :26 146 :27 +1 0 +1 +2 +6 1 I 5 3 I 5 
10:13 E :1 5 10 :1 7 2 :24 4 :26 146 :27 +1 0 +1 +2 +6 1 1 53 1 5 
10:14 E :16 10 :1 7 2 :24 4 :26 146 :27 0 0 +1 +2 +6 21 5"375 
10:15 10 :17 E :1 7 2 :24 4 :26 146 :27 0 ·1 +1 +2 +6 11 5 3 i 5 
10:16 E :16 10 :18 2 :24 4 :26 146 :27 0 ·1 +1 +2 +6 1 i 5 3 I 5 
10:17 10 :17 2 :24 4 :26 146 :27 10 :30 0 +1 +2 +6 +3 11 5 21 5 
10:18 2 :24 4 :26 146 :27 10 :30 2 :39 +1 +2 +6 +3 +2 0 /LJ.L..L 
10:19 2 :24 4 :26 146 :27 10 :30 2 :39 +1 +2 +6 +3 +2 DL 5 1 i 5 

srednio: 20% 50% 

Tab. 3. 
Przyk/adowa analiza komp/etnosci wskazail przy r6inych zaloieniach 
powtarzalnosci wpis6w dotyczijcych jednej linii (przyj~to minutowq cz~stotliwosc 
odswieiania wskazail; rzeczywiste odjazdy w tab. 1 ). 

Kompletnosc Kompletnosc wpisow 
czas Wskazania tabliCV wpisow powtarzalnych niepowtarzalnych 

1W. 2W. 3W. 4W. 5W. naJblii sze odjazdy wynik najbliisze od]azdv wynik 
10:10 4 2 10 E 2 145 2 E 4 10 4 I 5 145 2 E 4 10 4 1 5 
10:11 2 4 10 E 2 2 E 4 10 2 51 5 2 E 4 10 146 4 I 5 
10:12 E 10 2 4 146 E 4 10 2 4 4 1 5 E 4 10 2 146 5 I 5 
10:13 E 10 2 4 146 E 4 10 2 4 41 5 E 4 10 2 146 5 I 5 
10:14 E 10 2 4 146 E 4 10 2 4 41 5 E 4 10 2 146 5 I 5 
10:15 10 E 2 4 146 E 4 10 2 4 41 5 E 4 10 2 146 5 I 5 
10:16 E 10 2 4 146 E 4 10 2 4 41 5 E 4 10 2 146 5 I 5 
10:17 10 2 4 146 10 10 2 4 146 10 5 I 5 10 2 4 146 E 4 / 5 
10:18 2 4 146 10 2 2 4 146 10 2 5 1 5 2 4 146 10 E 41 5 
10:19 2 4 146 10 2 2 4 146 10 2 5 1 5 2 4 146 10 E 4i 5 

srednio 88% srednio: 90% 
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wskazywana wartose. Zakonczenie wyswietlania informacji o czasie 
oczekiwania powinno nastqpie po ostatnim kursie (mozliwa jest auto
matyzacja - przez przyj~cie warunku o braku kolejnych planowych 
odjazd6w w ciqgu np. 60 minut). 

Dla pe!nosci obrazu, nalezy jeszcze wspomniee o pojedynczych 
kursach wyjazdowo-zjazdowych, realizowanych poza stalq trasq prze
biegu. W tym przypadku r6wniez nalezy stosowae podejscie chrono
logiczne, przy czym kazdy kurs nalezy traktowae zupe!nie odr~bnie. 

W zwiqzku z tym prawidlowose wskazan nalezy analizowae dla 
wszystkich wariant6w wszystkich linii odjezdzajqcych z danego sta
nowiska, w odniesieniu do najblizszych kurs6w, przy przyj~ciu nast~
pujqcych zalozen: 
0 wskazanie ,odjazd" (miganie wpisu, brak wartosci czasu oczeki

wania) bylo prawidlowe, jezeli pojazd stal w peronie i zostal udo
st~pniony dla pasazer6w), 

0 wskazanie czasu oczekiwania bylo prawidlowe, jezeli bylo zgodne 
z rzeczywistym czasem odjazdu, przy przyj~tym poziomie tolerancji, 

0 brak wskazania czasu oczekiwania by! prawidlowy, jezeli rzeczywi
sty odjazd nastqpil p6Zniej niz najwi~kszy wykazany czas oczeki
wania (przy przyj~tym zakresie tolerancji). 

Kwestia odczvtu czasu w kontekscie punktualnosci 
odjazdu 

Systemy dynamicznej informacji pasazerskiej zapowiadajq odjazd 
pojazdu na dwa sposoby: podajqc czas oczekiwania w minutach, bqdz 
wyswietlajqc godzin~ odjazdu. Przyjmuje si~ zazwyczaj , ze pierwszy 
rodzaj przekazu wykorzystywany jest przy prezentacji danych potwier
dzonych wskazaniami czujnik6w, drugi - przy wyswietlaniu danych 
rozkladowych niepotwierdzonych odczytami z detektor6w [9]. Doko
nujqc analizy dokladnosci prognoz, koniecznym jest zwr6cenie uwa
gi, w jaki spos6b pasazer odbiera prezentowane dane. 

W przypadku prezentacji liczby minut pozostajqcych do odjazdu, 
pasai:er uznaje, ze pojazd winien odjechae w przeciqgu 60 sekund od 
uplyni~cia wskazanej liczby minut. Przykladowo, zapis ,,za 6 minur' ro
zumiany jest jako odjazd najwczesniej po uplywie 6 min 00 s, a najp6z
niej po 6 min 59 s. Warto zauwai:ye, ze gran ice tego przedzialu nie muszq 
pokrywae s i~ z poczqtkiem i koncem minut czasu urz~dowego. 

Przy podaniu godziny odjazdu, odnoszqcej si~ do czasu urz~do
wego, zgodnose realizacji z planem pasazer sprawdza poprzez od
ci~cie sekund z rzeczywistej godziny odjazdu (uzasadnienie takiego 
podejscia znaleze mozna w [7]). Przykladowo, zapis ,16:37" zostanie 
uznany za prawidlowy, jesli odjazd nastqpi najwczesniej o godzinie 
16:37.00, a najp6Zniej o 16:37.59. W tym przypadku gran ice przedzia
lu pokrywajq si~ z granicami minut czasu urz~dowego . 

Tolerancja dokladnosci prognozowanych czasow 
oczekiwania 

Podczas oczekiwania na odjazd, podr6zny wykazuje si~ pewnq 
tolerancjq jego punktualnosci. Zjawisko to jest oczywiste zwlaszcza 
w transporcie miejskim, kt6ry w epoce zatloczenia motoryzacyjnego 
ma do czynienia z bardzo zmiennymi warunkami ruchowymi. W przy
padku uruchomienia system6w informacji dynamicznej mozna spo
dziewae s i ~ zatem pewnego poziomu tolerancji dokladnosci wskazan. 
Wartose wspomnianej tolerancji jest jednak dose trudna do okreslenia. 
Oczywiste jest jedynie, ze wraz ze zblizaniem si~ odjazdu, zakres tole
rancji ulega zmniejszeniu (w mniemaniu pasai:era, skoro pojazd znaj
duje si~ blizej przystanku, to prognoza powinna bye dokladniejsza). 

Odwolujqc si~ do doswiadczen kolei (kt6ra ma najdluzsze doswiad
czenie w eksploatacji system6w informacji dynamicznej- m.in. za po
mocq tablic informacyjnych i instalacji rozgloszeniowych) , stwierdzie 
nalezy, iz pasazerowie oczekujq trafnosci prognozy i po prostu na 
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podstawie zapowiedzianego op6znienia wyznaczajq ,nowq planowq 
godzin~ odjazdu". Przewoznicy co prawda asekuracyjnie oslabiajq 
swojq odpowiedzialnose w tym zakresie, dodajqc do komunikat6w 
uwag~ iz ,op6inienie maze ulec zmianie", tym niemniej wsr6d pasai:e
r6w mozna spotkae juz postawy traktujqce odjazd z op6Znieniem mniej
szym niz awizowane jako niedopuszczalny odjazd przed czasem. 

Odnoszqc si~ do transportu miejskiego, warto zaczqe anal iz~ od 
polqczen o wysokich cz~stotl iwosciach kursowania. Przy duzej cz~
stotl iwosci ruchu, pasazerowie nie zwracajq uwagi na rozklad jazdy -
przybywajq na przystanek w momentach losowych i oczekujq na na
dejscie najblizszego pojazdu. Badania niemieckie [2] wykazaly, ze 
granicznq CZ~?Stotliwosciq tego zjawiska jest kursowanie co 12 minut 
(podobne wnioski znaleze mozna w publikacjach pol skich- np. [1 0]) ; 
z analogicznymi zachowaniami mozna jednak miee do czynienia r6w
niez przy mniejszych cz~stotliwosc iach: 
·:· w przypadku odpowiedniej synchronizacji rozklad6w jazdy (gdy 

kilka lin ii na wsp61nym odcinku daje lqcznie wyzszq cz~stotliwose 
ruchu- por. [6]) ; 

·:· w przypadku bardzo duzego poziomu zakl6cen w ruchu, gdy pa
sazerowie przestajq odczuwae jakikolwiek zwiqzek odjazd6w z wy
drukowanym rozkladem jazdy- i oczekujq po prostu na najblizszy 
pojazd (zjawisko bardzo cz~ste w transporcie autobusowym nate
renach obj~tych kongestiq). 
W takich warunkach wydawae s i~ moze, iz pasazer nie b~dzie 

przywiqzywal wagi do dokladnosci prognoz - a jednak po wprowa
dzeniu nowego rozwiqzania (elektronicznego systemu informacji , na 
biezqco aktualizowanego) pojawiajq s i ~ i:qdania jego wysokiej doklad
nosci. Najbardziej dostrzegalne jest to w poczqtkowym okresie uru
chamiania, gdy w srodkach masowego przekazu pojawiajq si~ liczne 
glosy krytyki , bagatelizowane przez wykonawc6w stwierdzeniami 
o ,czasie koniecznym dla kalibracji systemu". 

Docelowo uznae nalezy, ze niewqtpliwie istnieje pewien zakres to
lerancji prognozowanych czas6w oczekiwania. Aby system by! uzy
teczny dla pasazer6w, zakres ten musi bye jednak niewielki - powi
nien zatem spe!niae pewne warunki: 
o;. wraz ze zbl izaniem si~ godziny odjazdu, zapowiedz powinna bye 

coraz bardziej dokladna (tolerancja nie powinna bye zatem zakla
dana w wartosciach bezwzgl~dnych - minutach, lecz wzgl~dnych 
- procentach); 

~ wskazanie zerowe (,odjazd") powinno miee miejsce wylqcznie, gdy 
pojazd stoi w peronie (zakres tolerancji powinien wi~c dqzye do 
zera, a nie - do jakiejkolwiek ustalonej wartosci minimalnej). 

Mozliwosc okreslenia zakresu tolerancji metod~ 
ankietow~ 

Ustalenie procentowego zakresu tolerancji w oparciu o odczu
cia pasazer6w jest zadaniem bardzo klopotliwym. Warto odwolae 
s i ~ tu do pr6by przeprowadzenia podobnych badan, kt6re mialy 
miejsce w Gnieznie [3]. W badaniach tych usilowano poprzez ankie
t~ ustalie, jaka jest spoleczna tolerancja punktualnosci. Otrzymane 
wyniki ukazaly jednak niecelowose takiego podejscia- pasazerowie 
nie byl i bowiem w stanie udzielie rzetelnych odpowiedzi na to pyta
nie (por. rys . 1). 

Pytanie mialo charakter otwarty. Ewidentnym efektem takiego po
dejscia bylo przyj~?cie zr6znicowanej rozdzielczosci przez responden
t6w (pojawienie si~ w odpowiedziach wartosci p6!minutowych). Dalej, 
nalezy pami~tae, ze umiej~tnose rozr6Zniania dlugosci czasu oczeki
wania wraz z jego wzrostem maleje (r6znica pomi~dzy dwiema i trze
ma minutami jest znaczna, pom i~dzy siedmioma i osmioma- juz nie). 
Narzuca s i ~ zatem wniosek, ze respondentom nalezalo przedstawie 
pytanie zamkni~te , z odpowiedziami opartymi na skali logarytmicznej. 
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Rys. 1. Odpowiedzi pasazer6w dotyczqce tolerancji punktualnosci - wyniki ankiety w Gnieznie {3} 

Biorqc jednak pod uwag~ , ze typowy pasazer nie kontroluje w spos6b 
ciqgly uplywu czasu podczas oczekiwania - niestety trzeba przyjqc, 
ze nie b~dzi e w og61e w stanie rzetelnie (zgodnie z przekonaniami) 
odpowiedziec na tego rodzaju pytanie. 

Podsumowujqc - okreslenie przedzialu tolerancj i punktualnosci 
metodq ankietyzacji pasazer6w jest praktycznie niewykonalne. War
tosci procentowe Sq dla przeci~tnego pasazera jeszcze mniej odczu
walne niz minuty oczekiwania. Ankietowe okreslenie w ten spos6b za
kresu tolerancji jest wr~cz nierealne. 

Okreslenie zakresu tolerancji metodq por6wnawczq 
Ze wzgl~du na brak innych mozliwosci wskazania zakresu tole

rancji, przyj ~to , iz dzialanie systemu informacji dynamicznej mozna 
okreslic jako zadowalajqce, jesl i odpowiada ono co najmniej pozio
mowi jakosci przyjmowanemu w systemie bez dynamicznej infor
macji przystankowej, przy zgloszeniu na przystanek z dzies i ~ciom i 

nutowym wyprzedzeniem. 
Wychodzqc z typowo przyjmowanego zakresu tolerancji punktu

alnosci [-1 min, +3 min], czyl i maksymalnego przyspieszenia jednej 
minuty i op6Znienia do trzech minut, proponuje siE? zatem przyjEi)cie 
przez analogi~ zakresu [-10%, +30%]. Oznacza to, ze dzialanie syste
mu mozna uznac za zadowalajqce (ocena mierna), jesli odchylenie 
wskazania od wartosci prawdziwej zmiesci si~ w zakresie (zaokrqgla
jqc wartosci graniczne do pelnych minut): 
0 na p61 godziny przed odjazdem: [-3 min, +9 min], 
0 na kwadrans przed odjazdem: [-2 min, +5 min], 
0 na pi~c minut przed odjazdem: [-1 min, +2 min], 
0 tolerancja ujemna zanika na 4 minuty przed odjazdem, 
0 przedzial tolerancji zeruje siEiJ calkowicie na min ut~ przed od

jazdem . 
Pozytywna ocena systemu Uakosc dostateczna) wymaga z punk

tu widzenia pasazera lepszej dokladnosci - co mozna oddac przez 
zmniejszenie przedzialu tolerancji o polow~ i calkowity brak tolerancji 
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odjazd po czasie prognozowanym (sp6:iniony) 

ujemnej (odzwierciedlenie zqdan pasazer6w, by pojazd nie odjechal 
przed czasem awizowanym). Takie podejscie daje przedzial tolerancj i 
[0, +20%] , a zatem: 
·:· na p61 godziny przed odjazdem: [0 min, +6 min], 
·:· na kwadrans przed odjazdem: [0, +3 min], 
·:· na pi~c minut przed odjazdem: [0, +1 min], 
·:· przedzial tolerancji zeruje siEiJ na 2 minuty przed odjazdem. 

Wyzsze oceny Uakosc dobra i bardzo dobra) powinny bye powiq
zane z kolejnymi zawEi)zeniami przedzial6w tolerancji - odpowiednio: 
[0, + 1 0%] oraz [0, +5%]. Szczeg61owy zakres p61 tolerancji poszcze
g61nych ocen przedstawiono na rys . 2. 

Przyktad oceny jakosci wskazan 
Dla dokonania oceny systemu dynamicznej informacj i pasazer

skiej, opartej na powyzszej metodzie, nalezy przeprowadzic rejestra
cjEiJ wskazan tablic przystankowych i ruchu pojazd6w w obr~bie przy
stanku. Dobrze do tego nadaje siEiJ technika filmowa, dzi~k i kt6rej czas 
opracowywania pomiar6w mozna dowolnie dostosowywac do zmien
nosci sytuacji ruchowej. Nalezy bowiem pamiEi)tac, ze ze wzgiEiJdu na 
opisane wyzej kwestie odczytu czasu w kontekscie punktualnosci 
odjazd6w, sytuacj ~ ruchowq i wskazania tablic nalezy rejestrowac 
z dokladnosciq do 1 sekundy. 

Na podstawie rzeczywistych odjazd6w nalezy stworzyc wzorco
we wskazania tablic. Wskazania te powinny zawierac listE? najbliz
szych odjazd6w wraz z czasami oczekiwania. NastEi)pnie nalezy po
r6wna6 je z zarejestrowanymi wskazaniami systemu i na podstawie 
om6wionych wyzej kryteri6w zakwal ifikowac do odpowiedniej grupy 
jakosciowej. 

Przyklad takiej analizy wskazan systemu (dla linii 146, kt6rej od
jazd nastqpil o 1 0:33) zostal przytoczony ponizej (par. tab. 4). Dla czy
telnosci prezentacji dokladnosc ograniczono do minutowej - tj . zalo
zono, ze zmiana wskazan i odjazdy nast~pujq tylko raz na minutE?: 
'!.!1 o 10:01 nastqpil odjazd poprzedniego pojazdu, 

jakoSC prognozy odjazdu: 

mie rna [-10%. +30%] 

dostateczna [0,+20%] 

dobra (0, + 10% } 

- ba rdzo dobra (0 .+5%] 

czas pozostajC\C Y do odjazdu 
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Rys. 2. Zakresy p61 tolerancji dla oceny jakosci prognoz systemu dynamicznej informacji pasazerskiej 
Zr6dlo. Opracowanie wlasne. 



l!i o 1 0:02 powinna pojawi6 si~ prognoza 
dotyczqca analizowanego odjazdu; nata
blicy (5 pozycji) awizowane byly linie 10, 
145, 4, 2 i E; najpozniejszy wpis dotyczyl 
linii E (prognozowany odjazd 10:16) - co 
sugerowalo pasazerowi, ze linia 146 odje
dzie o 1 0:16 lub p6Zniej, 

:.; o 10:02 odjechal tramwaj 10, 
-·' o 10:03 nastqpila aktual izacja tablicy: awi

zowane byly linie 145, 4, 2, E i 1 0; najpoz
niejszy wpis dotyczyllinii 10 i E (1 0:16) -
nadal mozna bylo wnioskowa6, ze linia 146 
odjedzie o 1 0:16 lub pozniej, 

~ o 10:10 nastqpila aktualizacja tablicy: awi
zowane byly linie 4, 2, 10, E i 2; najp6Z
niejszy wpis dotyczyl linii 2 (1 0:24) - stqd 
linia 146 powinna pojawi6 si~ nie wczesniej 
niz o 10:24, 
o 10:10 odjechal auto bus 145 (niewidocz
ny juz na tablicach), 
o 10:11 odjechaltramwaj 2, 

~ o 10:12 nastqpila aktualizacja tablicy: awi
zowane byly linie E, 10, 2, 4, 146; odjazd 
146 prognozowano na 10:27, 
o 10:27 nastqpila aktualizacja prognozy 
odjazdu linii 146- na 10:31 , 
o 10:29 nastqpila kolejna aktualizacja pro
gnozy odjazdu - na 10:32, 
o 10:31 nastqpila kolejna aktualizacja -
na 10:33, 
o 10:32 nastqpila kolejna aktualizacja -
na 10:34, 

~ o 1 0:33 na przystanek wjechal auto bus 
linii 146; zaktualizowano wpis na tablicy 
na 10:33, 

Tab. 4. 

•. o 1 0:33 nastqpil odjazd autobusu 146, 
~ o 10:34 nastqpila aktualizacja tablicy - usu

niE?lO wpis o autobusie. 
Polozenie odchylen wzgiE?dem pol tole

rancji przedstawiono na rys. 3. W pierwszej 
cz~sci wykresu (31 -22 minut do odjazdu) wi
da6, ze tablica dysponuje zby1 malq liczbq 
wierszy - wnioskowanie o tym, ze autobus 
przyjedzie ,nie wczesniej niz" na podstawie 
innych wpisow prowadzi do blE?dow zdecy
dowanie wykraczajqcych nawet poza mier
ny zakres jakosciowy (pomaranczowe pole). 
W drugiej CZE?sci wykresu (21-7 minut do od
jazdu) prognoza dotyczqca odjazdu jest juz 
wyswietlana na tablicy. Poczqtkowo, wska
zanie lokuje si~ na granicy zakresu zadowa
lajqcego (21 -18 minut przed odjazdem), ale 
pozniej widoczne Sq skutki braku aktualiza
cji danych . W trzeciej CZE?SCi wykresu 
(6-2 minut do odjazdu) prowadzone Sq juz 
biezqce aktualizacje wskazan, dziE?ki czemu 
jakos6 prognozy ulega wyraznej poprawie -
lokuje siE? w przedziale zadowalajqcym (od 
4 minuty przed odjazdem- nawet dostatecz
nym). Ostatn i odcinek, bezposrednio poprze
dzajqcy odjazd , ponownie charakteryzujq 
duze biE?dY prognoz - wynikajqce z niedo
statecznego powiqzania systemu informacji 
pasazerskiej ze sterownikiem sygnal izacj i 
swietlnej na skrzyzowaniu. 

Podsumowanie 
Metoda oceny jakosci wskazan systemow 

dynamicznej informacji pasazerskiej oparta na 
przedstawionych zalozeniach zdecydowanie 

Przykladowe naliczenie odchyleri prognozv w czasie pozostajqcvm do odjazdu ( opis w tekscie )_ 

Czas urzed. 10:02 10:03- :09 10:10 - :11 10:12 - :26 10:27 - :28 
Do odjazdu 31 min 30 - 24 min 23 - 22 min 21 - 7 min 6 - 5 min 
Prognoza ~ 10:16 > 10:16 > 10:24 10:27 10:31 
Odchylenie (+17 min) (+17 min) (+9 min) +6min +2 min 
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odjazd po czasie prognozowanym (sp6:iniony ) 

+ 15 

+12 

+9 

+6 •••••••••••• 
+3 

- 6 
odjazd przed czasem prog nozowa nym (przySpieszony) 

10:29 - :30 10:31 10:32 10:33 
4 -3 min 2min 1 min odjazd 

10:32 10:33 10:34 10:33 
+1 min Omin -1 min Omin 

jakoSC prognozy odja zd u: 

m ierna (-10%, +30% ] 

dostateczna (0.+20%] 

dobra [0. + 10% ] 

- bard zo dobra (0, +5% ) 

czas pozostajqcy do odjazdu 

Rys. 3. Przykladowa analiza jakosci prognoz w zaleznosci od czasu pozostajqcego do odjaz
du (opis w tekscie) 
Zr6d/o. Opracowanie wlasne. 

ansportowe 

lep iej oddaje odczucia pasazera an izel i 
proste melody rachunkowe, zwiqzane z ocenq 
prawi dlowosci fu nkcjonowania tablic. 
W zwiqzku z tym moze bye stosowana zarow
no w specyfikacjach podmiotow zamawiajq
cych, jak i do porownywania funkcjonowania 
dzialajqcych systemow i algory1mow. 

Bibliografia 
1. Bojda K. , Rola informacji pasazerskiej 

w miejskim transporcie zbiorovvym. Trans
port Miejski i Regionalny 2011 , nr 9. 

2. Eilmes H., Beitrag zur Gestaltung und 
Bemessung von Fussgangerverkehr
sanlagen bei Halteste llen des schie
nengebundenen Nahverkehrs. Hoch
schule fUr Verkehrswesen , Fri ed rich 
List", Dresden 1975. 

3. Kordys W. , Starowicz W. , Preferencje 
i satysfakcja pasazer6w z us/ug swiadczo
nych przez MPK w Gnieznie. Transport 
Miejski i Regionalny 2004, nr 6. 

4. Krzaczkowski t. , Systemy elektronicznej 
informacji pasazerskiej. Biuletyn Komuni
kacji Miejskiej 2008, nr 101. 

5. Langner B. , Zabicki M., MZK Zielona G6ra 
Liderem ITS 2010. Biuletyn Komunikacji 
Miejskiej 2010, nr 113. 

6. Malecki B., Metody synchronizacji rozkla
d6w jazdy transportu miejskiego. Trans
port Miejski 2003, nr 4_ 

7. Malecki B. , Pomiary odchylen od roz
klad6w jazdy w transporcie zbiorowym. 
Transport Miejski i Reg ionalny 2009, 
nr 2. 

8. Malecki B. (red.), Rola samorzqdu w ksztal
towaniu transportu regionalnego w Polsce 
i w Europie. Oficyna Wydawnicza Politech
niki Wroclawskiej, Wroclaw 2010. 

9. Malecki B., Przystankowe tab/ice dyna
micznej informacji pasazerskiej. Transport 
Miejski i Regionalny 2011 , nr 7-8. 

10. Rudnicki A. , Jakos6 komunikacji miejskiej. 
Stowarzyszenie lnzynierow i Technik6w 
Komunikacji , Krakow 1999. 

11. Rusak Z., Poznanski system dynamicznej 
informacji pasaterskiej w punktach WE?Zio
vvych na bazie tablic elektronicznych TIP 
firmy R&G. Autobusy-TEST 2006, nr 7-8. 

12. Rusak Z., PIXIS- system dynamicznej in
formacji pasazerskiej rodem z Bydgosz
czy. Autobusy-TEST 2009, nr 1-2. 

13. Zurowska J., Prognozowanie przewoz6w: 
modele, metody, przyklady. Pol itechnika 
Krakowska, Krakow 2005. 

Autor: 
dr inz. Bogustaw Malecki- adiunkt w Zakla
dzie Log istyki i Systemow Transportowych 
Poli technik i Wroclawskiej, e-mai l: bogu
slaw.molecki@pwr. wroc.pl 


