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Streszczenie 
W artykule przedstawiono zagadnienia zwi�zane  z systemami monitoringu wizyjnego 

zastosowanymi jako systemy telematyki transportu zwi�kszaj�ce poziom bezpiecze�stwa na 
przejazdach kolejowych. Podano ich struktur� ze szczególnym uwzgl�dnieniem zastosowania sieci 
informatycznych do przesyłu informacji. Zwrócono szczególn� uwag� na kwestie zwi�zane z 
eksploatacj� tych systemów. 

WST�P 
Skrzy�owanie linii kolejowych z drog� kołow� w jednym poziomie, zwane zazwyczaj 

przejazdem kolejowym, jest miejscem, w którym nale�y zachowa� szczególn� ostro�no��. Na 
przeje�dzie kolejowym pierwsze�stwo przed pojazdami poruszaj�cymi si� po drogach 
kołowych maj� pojazdy szynowe (m.in. ze wzgl�du na ich pr�dko��, ci��ar, drog�
hamowania). Pierwsze�stwo pojazdów szynowych jest podstawow� zasad�, któr� musz�
uwzgl�dnia� wszyscy uczestnicy ruchu drogowego. Skutki zdarze� niebezpiecznych, które 
zaistniej� na przejazdach kolejowych, s� zazwyczaj bardzo du�e [1]. 

W Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada� skrzy�owania linii kolejowych z drogami 
publicznymi i ich usytuowanie z dnia 26 lutego 1996 r. wyró�niono sze�� kategorii 
jednopoziomowych skrzy�owa� linii kolejowych z drogami kołowymi. Obejmuj� one 
zarówno przejazdy kolejowe publiczne i niepubliczne oraz przej�cia dla pieszych. S� to 
nast�puj�ce kategorie: 
1. kategoria A - przejazdy strze�one z rogatkami lub przejazdy bez rogatek, na których ruch 

na drodze kierowany jest sygnałami nadawanymi przez pracowników kolejowych, 
2. kategoria B - przejazdy z samoczynn� sygnalizacj� �wietln� i półrogatkami, 
3. kategoria C - przejazdy z samoczynn� sygnalizacj� �wietln� lub obsługiwan� przez 

pracowników kolei, 
4. kategoria D - przejazdy bez rogatek i półrogatek i bez samoczynnej sygnalizacji �wietlnej, 
5. kategoria E – przej�cia piesze, 
6. kategoria F - przejazdy i przej�cia u�ytku niepublicznego. 

Kategorie D, E i F nie s� wyposa�ane w systemy Samoczynnej Sygnalizacji Przejazdowej 
(SSP). 




��			��������

Oprócz ró�nego rodzaju urz�dze� na przejazdach kolejowych coraz cz��ciej s�
instalowane systemy monitoringu wizyjnego. Dzi�ki nim osoby upowa�nione (np. dy�urny 
ruchu, dró�nik) ma mo�liwo�� bie��cej oceny sytuacji, jaka wyst�puje na nadzorowanym 
przez nie przeje�dzie kolejowym. Dlatego te� istotne jest zwrócenie szczególnej uwagi na 
prawidłowe funkcjonowanie tych systemów poprzez odpowiedni� ich eksploatacj�. 

Systemy monitoringu wizyjnego stosowane na przejazdach kolejowych mo�na zaliczy� do 
grupy systemów telematyki transportu. Telematyka transportu jest to dział wiedzy o 
transporcie integruj�cy informatyk� i telekomunikacj� w zastosowaniach dla potrzeb 
zarz�dzania i sterowania ruchem w systemach transportowych, stymuluj�cy działalno��
techniczno - organizacyjn� umo�liwiaj�c� podniesienie efektywno�ci i bezpiecze�stwa 
eksploatacji tych systemów [9,10]. Rozwi�zania telematyki transportu w szerokim zakresie 
wykorzystywane s� do realizacji usług zwi�zanych z zapewnieniem bezpiecze�stwa 
transportu w szeroko rozumianych systemach i obiektach transportowych [4]. 

Rozmieszczone zazwyczaj na rozległym obszarze urz�dzenia systemów monitoringu 
wizyjnego stosowane na przejazdach kolejowych  wymagaj� zapewnienia transmisji 
informacji pomi�dzy nimi, a centrami nadzoru [7]. Przepływ informacji pomi�dzy nimi jest 
zwi�zany bezpo�rednio z telekomunikacj�, czyli przekazywaniem wiadomo�ci na odległo��
za po�rednictwem ró�nego typu sygnałów (obecnie najcz��ciej sygnałów elektrycznych lub 
optycznych). Droga poł�czeniowa mi�dzy dwoma urz�dzeniami okre�lana jest mianem toru 
teletransmisyjnego i ma najcz��ciej posta� przewodow� (symetryczn�, koncentryczn�), 
�wiatłowodow� lub radiow�. 

1. MONITORING WIZYJNY NA PRZEJAZDACH KOLEJOWYCH 
Systemy monitoringu wizyjnego (CCTV - ang. Closed Circuit Television) to zespół 

urz�dze� i oprogramowania przeznaczony do obserwowania, wykrywania, rejestrowania i 
sygnalizowania zdarze� wskazuj�cych na istnienie niebezpiecze�stwa. W skład ich (zale�nie 
od konfiguracji) mog� wchodzi� nast�puj�ce podstawowe urz�dzenia [3,6]: 
– kamery z odpowiednio dobranymi obiektywami, 
– media transmisyjne wraz z urz�dzeniami po�rednicz�cymi, 
– urz�dzenia rejestruj�ce, 
– monitory, 
– układy zasilania, 
– inne (np. dodatkowe układy o�wietlenia, układy zabezpieczaj�ce). 

W zale�no�ci od potrzeb jakie stawiane s� projektowanemu systemowi monitoringu 
wizyjnego, maj�cemu by� zastosowanym na przeje�dzie kolejowym, mo�e on by� w ró�ny 
sposób konfigurowany. Najprostszy system (czasami zwany tak�e systemem obserwacyjnym) 
składa si� zwykle z 2 do 4 kamer i jednego stanowiska obserwacyjnego. Został on 
przedstawiony na rys. 1. Tego typu rozwi�zanie nie zapewnia rejestracji zdarze�, dlatego te�
zazwyczaj jest stosowane jako system wspomagaj�cy. 

Znacznie cz��ciej stosuje si� system monitoringu wizyjnego zło�ony z wi�kszej liczby 
kamer (zazwyczaj do 16) i cyfrowego rejestratora wizyjnego. Na rys. 2 przedstawiono 
przykład takiego systemu. Składa si� on z cyfrowego rejestratora wizyjnego oraz dwu 
monitorów (na jednym z nich jest zobrazowany podgl�d wszystkich 16 kamer z mo�liwo�ci�
podziału najcz��ciej na 4, 9, 16 pól, a na drugim – widok z kamery na której aktualnie został 
wykryty ruch poprzez układ detekcji ruchu). Zarejestrowane zdarzenia na dyskach twardych 
rejestratora, mog� by� w przyszło�ci wykorzystane jako materiał dowodowy w procesach 
s�dowych w przypadku zaistnienia zdarze� (wypadków, katastrof) drogowych. 
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Rys. 1. Zestaw obserwacyjny

	ródło: [5] 

Rys. 2. System zawieraj�cy 16 kamer i cyfrowy rejestrator wizyjny

	ródło: [5] 

Poniewa� zazwyczaj urz�dzenia systemów monitoringu wizyjnego stosowane na 
przejazdach kolejowych rozmieszczone s� na rozległym obszarze, to wymagaj� zapewnienia 
przesyłania sygnałów pomi�dzy nimi w sposób cyfrowy. Dlatego te� stosuje si� nowoczesne 
technologie informatyczne umo�liwiaj�ce bezpo�rednie ł�czenie kamery z sieciami 
komputerowymi. Kamera posiada wówczas wbudowany wideoserwer sieciowy oraz ma 
przydzielony własny adres IP. Tego typu systemy nazywa si� w skrócie CCTV IP (ang. 
Closed Circuit Television Internet Protocol). Wykorzystuje si� wówczas sie� LAN z 
protokołem TCP. Na rys. 3 przedstawiono przykładowy system CCTV IP. Rejestracja sygnału 
odbywa si� zazwyczaj w sieciowych rejestratorach wizyjnych. 
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Rys. 2. Przykładowy schemat systemu CCTV IP zastosowanego w telematyce kolejowej

	ródło: [opracowanie własne] 

 Przedstawione rozwi�zania systemów monitoringu wizyjnego CCTV/IP stosowane na 
przejazdach kolejowych, wydaje si�, �e b�dzie unowocze�niane poprzez wprowadzanie 
systemów informatycznych z specjalistycznym oprogramowaniem. Powinno ono analizowa�
zdarzenia zachodz�ce na przeje�dzie i w przypadku naruszenia przepisów ruchu drogowego, 
przesyła� informacje do odpowiednich słu�b. Z tego zakresu (m.in. rozpoznawanie numerów 
tablic rejestracyjnych) jest ju� wiele opracowa� zaliczanych do telematyki drogowej [8]. 

Oprócz unowocze�niana systemów monitoringu wizyjnego stosowanych na przejazdach 
kolejowych, istotne jest tak�e utrzymanie ich w stanie zdatno�ci. Aby to osi�gn��, nale�y 
m.in. przeprowadza� przegl�dy okresowe, które cechuj� si� �ci�le okre�lonym zakresem 
czynno�ci obsługowo-kontrolnych. Szczegółowe wytyczne zawarto w „Instrukcji o zasadach 
wykonywania obsługi technicznej urz�dze� telekomunikacji kolejowej. Ie-13 (E-25)” [2]. 
Znajduj� si� tam m.in. szczegółowe wytyczne przeprowadzania przegl�dów dziennych, 
miesi�cznych, kwartalnych i rocznych dla systemów telewizji u�ytkowej. Nale�y jednak 
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stwierdzi� z do�wiadcze� rzeczywistych, i� przeprowadzanie ich nie zawsze jest zgodne z 
zawartymi wytycznymi. W tym zakresie nale�ało by dokona� zapewne zmian, by były one 
realizowane zgodnie z podana instrukcj�. Jedn� z nich powinno by� nało�enie na operatora 
infrastruktury kolejowej obowi�zku utrzymania w stanie zdatno�ci systemów. Przekazywanie 
zwi�zanych z tym czynno�ci firmom zewn�trznym nie zawsze gwarantuje przywrócenie stanu 
prawidłowego funkcjonowania w wymaganym czasie.  

PODSUMOWANIE
W artykule przedstawiono systemy monitoringu wizyjnego zastosowane do obserwacji 

przejazdów kolejowych. Ich zastosowanie zwi�ksza poziom bezpiecze�stwa uczestników 
ruchu drogowego. Tego typu systemy pełnia te� jednocze�nie rol� prewencyjna dla osób 
kieruj�cych pojazdami, które omijaj� półrogatki podczas ich opuszczenia. Skutki wjazdu na 
przejazd kolejowy przed zbli�aj�cy si� poci�g s� zazwyczaj bardzo gro�ne i skutkuj� licznymi 
zdarzeniami �miertelnymi osób bior�cych w nich udział. 

Wydaje si� tak�e, �e coraz powszechniejsze zastosowanie systemów monitoringu 
wizyjnego na przejazdów kolejowych, spowoduje wzrost liczby aplikacji komputerowych, 
które b�d� analizowa� zdarzenia tam zachodz�ce. W przypadku popełniania wykrocze� przez 
kierowców (np. wjazd przy opuszczonych półrogatkach), b�d� analizowane automatycznie 
zarejestrowane materiały wizyjne i na ich podstawie przekazywane informacje do Policji 
(rodzaj zdarzenia, numer rejestracyjny samochodu, nagrany materiał dla procesu w s�dzie). 

BIBLIOGRAFIA
1. Drozd P., Bezpiecze�stwo na przejazdach kolejowo-drogowych. Logistyka 2011, nr 4. 
2. Instrukcja o zasadach wykonywania obsługi technicznej urz�dze� telekomunikacji 

kolejowej. Ie-13 (E-25). PKP Polskie Linie Kolejowe, Warszawa 2004. 
3. Kału�ny P., Telewizyjne systemy dozorowe. WKiŁ, Warszawa 2008. 
4. Lewi�ski A., Bester L., Poprawa bezpiecze�stwa przejazdów kolejowych w oparciu o 

nowe technologie informacyjne. Logistyka 2009, nr 3. 
5. Rosi�ski A., Systemy monitoringu wizyjnego w transporcie kolejowym jako czynnik 

zwi�kszaj�cy bezpiecze�stwo pasa�erów. Problemy Kolejnictwa 2012, zeszyt 156. 
6. Rosi�ski A., Systemy monitoringu wizyjnego w transporcie kolejowym. XXV Krajowe 

Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki KSTiT’2009. 
7. Siergiejczyk M., Gago S., Koncepcja systemu monitorowania i nadzoru w w��le 

kolejowym. VI Mi�dzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna LOGITRANS 2009. 
8. Stawowy M., Szmigiel A., Zastosowanie wizyjnego systemu nadzoru ruchu do sterowania 

ruchem pojazdów na obszarze kontrolowanym. Logistyka 2011, nr 3. 
9. Wawrzy�ski W., Miejsce telematyki w dyscyplinie naukowej transport. Maszynopis. 

Wydział Transportu PW 2003. 
10. Wawrzy�ski W., Telematyka transportu - zakres poj�ciowy i obszar zastosowa�. Przegl�d 

Komunikacyjny 1997, nr 11. 

CLOSED CIRCUIT TELEVISION AT RAILWAY 
CROSSINGS USING A COMPUTER NETWORK 

Abstract 
This paper presents the issues related to Closed Circuit Television systems applied as transport 

telematics systems improve safety at railroad crossings. There is presented their structure with 
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particular emphasis on the use of computer networks to transmit information. Special attention was 
paid to issues related to the exploitation of these systems. 

Autorzy:
prof. nzw. dr hab. in�. Mirosław Siergiejczyk – Politechnika Warszawska Wydział 
Transportu Zakład Telekomunikacji w Transporcie, msi@wt.pw.edu.pl   
dr in�. Adam Rosi�ski – Politechnika Warszawska Wydział Transportu Zakład 
Telekomunikacji w Transporcie, adro@wt.pw.edu.pl   


