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MINIMALNE WYMAGANIA FUNKCJONALNE 
SYSTEMU INFORMACJI PASA�ERSKIEJ 

Streszczenie 
Zintegrowany system informacji pasa�erskiej dostarcza informacj� o aktualnej realizacji zada�

wyznaczonych  �rodkom komunikacji miejskiej. Dostarczana informacja wskazuje aktualne poło�enie 
pojazdów w czasie rzeczywistym, opó�nienia lub przyspieszenia realizowanych kursów, tras� przebie-
gu pojazdów, aktualny czas i dat�, numer linii, rozkładowy czas odjazdu oraz reklamy i komunikaty 
specjalne. Cz�sto informacja jest zdezaktualizowana lub wyst�puj� trudno�ci w jej uaktualnianiu, 
dlatego wa�ne jest prawidłowe okre�lenie minimalnych wymaga� systemu informacji pasa�erskiej w 
celu jego prawidłowego działania.  

WST�P 
System informacji pasa�erskiej to zintegrowany system dostarczaj�cy pasa�erom informa-

cj� o aktualnej realizacji zada� wykonywanych �rodkami komunikacji miejskiej. Jego pod-
stawowym zadaniem jest prezentowana na tablicach przystankowych informacja o prognozo-
wanym czasie przyjazdu i odjazdu pojazdu, okre�lonej linii taboru miejskiego, do i z wybra-
nego przystanku. Dostarczana informacja wskazuje aktualne poło�enie pojazdów w czasie 
rzeczywistym, opó�nienia lub przyspieszenia realizowanych kursów, tras� przebiegu pojaz-
dów, aktualny czas i dat�. Ponadto jest wy�wietlany numer linii, rozkładowy czas odjazdu 
oraz reklamy i komunikaty specjalne, czyli informacja o utrudnieniach w ruchu, objazdach i 
cenach biletów. Cz�sto przekazywana informacja jest zdezaktualizowana lub wyst�puj� trud-
no�ci w uaktualnianiu zapisanej standardowo informacji, która wprowadza w bł�d u�ytkow-
ników komunikacji miejskiej. Dlatego wa�ne jest okre�lenie minimalnych wymaga� systemu 
informacji pasa�erskiej w celu prawidłowego jego działania oraz unikni�cia trudno�ci w prze-
kazywaniu istotnych informacji pasa�erom przez uprawnione osoby organizuj�ce transport 
miejski. 

WYMAGANIA FUNKCJONALNE SYSTEMU INFORMACJI  
PASA�ERSKIEJ 

System informacji pasa�erskiej to zmieniaj�ca si� w czasie rzeczywistym i zale�na od na-
t��enia ruchu informacja o kursowaniu taboru miejskiego. Poprzez GPS oraz modemy GPRS 
komputerów pokładowych nast�puje lokalizacja pojazdów oraz przekazanie potrzebnych in-
formacji do centrum zarz�dzania. System ten powinien posiada� budow� modułow� i mie�
mo�liwo�� rozbudowy infrastruktury w zakresie dodatkowego wyposa�enia, czyli wyposa�e-
nia w urz�dzenia informacji pasa�erskiej wewn�trz pojazdów i informacji pasa�erskiej przy-
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stankowej. W składzie takiego systemu nale�y uwzgl�dni�  nast�puj�ce  podstawowe bloki 
funkcjonalne: 
– centrum zarz�dzania informacji pasa�erskiej wraz z serwerami i cał� infrastruktur� pro-

gramow�, 
– system informacji  realizowanej poprzez wielowierszowe elektroniczne tablice informa-

cyjne zamontowane na przystankach, 
– system głosowych i wizualnych zapowiedzi kolejnych przystanków realizowanych poprzez 

moduł głosowych zapowiedzi przystanków oraz tablice informacyjne wewn�trz autobu-
sów,  

– system wspomagania pracy dyspozytora z punktu zarz�dzania z mo�liwo�ci� bezpo�red-
niej komunikacji z pasa�erami za pomoc� tekstu wraz z systemem informacji pasa�erskiej 
realizowanym poprzez zewn�trzne kanały informacyjne,  

– system wspomagania pracy kieruj�cego pojazdem komunikacji miejskiej poł�czony z sys-
temem informacji pasa�erskiej wewn�trz pojazdu, 

– system wspomagania pracy dyspozytora w centrum nadzoru ruchu, dyspozytora przewo�-
ników, dyspozytora zarz�dzaj�cego pojazdami wraz z wyposa�eniem stanowiska dyspozy-
torskiego w niezb�dny sprz�t i oprogramowanie, 

– infrastruktur� komunikacyjn� realizuj�c� dwukierunkow� transmisj� danych i sygnały ste-
ruj�ce pomi�dzy poszczególnymi komponentami systemu.  

Rys.1. Schemat Systemu Dynamicznej Informacji Pasa�erskiej [1, 2] 

W minimalnych wymaganiach  funkcjonalnych system informacji pasa�erskiej musi 
przede wszystkim stanowi� integraln� cz��� centrum zarz�dzania i wykorzystywa� jego infra-
struktur� serwerow� oraz musi umo�liwia� automatyczne, bezobsługowe wy�wietlanie infor-
macji pasa�erskiej na tablicach przystankowych w czasie rzeczywistym. Dwukierunkowa 
komunikacja mi�dzy tablicami informacji przystankowych a serwerem musi odbywa� si�
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poprzez modemy GSM/GPRS/UMTS umieszczone w tablicach. Czytelno�� tablic informacji 
przystankowych z wi�kszej odległo�ci uzyskiwana jest przede wszystkim za pomoc� parame-
trów technicznych zastosowanej matrycy, czyli rastera i jasno�ci diod oraz rodzaju obudowy. 
Mniejszy wpływ ma k�t pochylenia tablicy, a nawet zdarza si�, �e pochylenie tablicy w sto-
sunku do podło�a mo�e spowodowa� pogorszenie estetyki wykonania i zmniejszenie czytel-
no�ci z wi�kszej odległo�ci. Dlatego jest zalecane zainstalowanie powierzchni  wy�wietlaj�-
cych  informacj� pod k�tem umo�liwiaj�cym odczytanie prezentowanych tre�ci z odległo�ci 
minimum 25 metrów i wyposa�enie tablic w czujnik nat��enia �wiatła zewn�trznego automa-
tycznie dobieraj�cego jasno�� �wiecenia diod w zale�no�ci  od pory dnia i warunków pogo-
dowych z odporno�ci� na przypadkowe krótkotrwałe zmiany nat��enia �wiatła. Nale�y zwró-
ci� uwag�, �e warto�� rastera ma wpływ na gabaryty matrycy i przy du�ej macierzy diodowej 
mo�e wyst�pi� pikselioza. Z tego wzgl�du raster 6-8 mm mo�e by� zast�piony rasterem  
4-6 mm, zwi�kszaj�cym g�sto�� tre�ci i poprawiaj�cym czytelno�� informacji. Intensywno��
�wiecenia diody LED nie powinna by� mniejsza ni� 6000 cd/m2, a zakres temperatur pracy  
w Polsce od -30oC do +50oC przy wilgotno�ci wzgl�dnej �rodowiska do 95%. Ponadto wy-
maga si� zgodno�ci z norm� IP54, okre�laj�c� ochron� przed kurzem i płynami oraz wyposa-
�enia tablic w zabezpieczenia termiczne, nadnapi�ciowe i nadpr�dowe. Tablice musz� speł-
nia� obowi�zuj�ce w Polsce normy CE, a konstrukcja tablicy musi uniemo�liwia� osadzanie 
si� i skraplanie pary wodnej oraz szronienie, jak te� zapewnia� prac� przy pełnym nasłonecz-
nieniu. W przypadku tablic wewn�trznych zakres temperatur pracy powinien zawiera� si� od  
-20OC do +50OC,  luminancja minimum 250 cd/m2, stopie� ochrony przed kurzem IP 50, a 
k�t widzenia tre�ci informacyjnych minimum 100O. Od systemu wymaga si� zapewnienia 
uruchamiania diagnostyki wybranej tablicy na ��danie oraz prezentacj� wyników tej kontroli 
stanu pracy tablicy na stanowisku dyspozytora. W celu podniesienia niezawodno�ci całego 
systemu na serwerach dopuszcza si�  wirtualizacj�, która praktycznie eliminuje karty graficz-
ne oraz zdalne zarz�dzanie poprzez wbudowan� kart� zarz�dzania serwerem. Poł�czenie ma-
cierzy z serwerami wymaga infrastruktury 10Gbit (minimum 2 porty Gigabit Ethernet Base-T 
oraz 2 porty 10Gb Ethernet SFP+) oraz dodatkowej karty konwergentnej 10Gbit posiadaj�cej 
min 2 zł�cza SFP+, poniewa� switch 1 Gbit nie jest wystarczaj�cy do prawidłowego skonfi-
gurowania poł�czenia macierzy z zapewnieniem redundancji poł�cze�. Ponadto obecnie nie 
jest wystarczaj�ce porównywanie wydajno�ci komputerów na podstawie parametrów ich ele-
mentów składowych, dlatego stosuje si� badanie wydajno�ci komputerów w praktyce za po-
moc� dwóch rodzajów testów wydajno�ciowych (benchmarki): syntetycznych i aplikacyj-
nych. Testy syntetyczne to  badanie zoptymalizowanymi programami testowymi np. kompre-
sji danych, d�wi�ku, obrazu, szyfrowania, przetwarzania grafiki 3D, czyli teoretycznej mak-
symalnej wydajno�ci komputera pod k�tem danego zastosowania, za� testy aplikacyjne to za 
pomoc� zestawu standardowych programów pomiar wydajno�ci komputera w typowej eks-
ploatacji. Testy syntetyczne, pomimo wskaza� wysokiego wyniku wydajno�ciowego nie s�
jednak preferowane w stosunku do testów aplikacyjnych, które okre�laj� wymagania wydaj-
no�ciowe w odniesieniu do minimalnych wska�ników uzyskiwanych przez komputery i s�
bardziej zauwa�ane przez u�ytkowników. 

Do zada� systemu nale�y równie� zapewnienie ustawiania wa�no�ci  wy�wietlania komu-
nikatów z podaniem daty i godziny. Wy�wietlanie komunikatów powinno nast�powa� cy-
klicznie z zapewnieniem predefiniowania i przechowywania ich tre�ci w pami�ci. Sprawdza-
nie aktualno�ci rozkładów jazdy umieszczonych w tablicach powinno nast�powa� automa-
tycznie, za� przy braku zgodno�ci system powinien natychmiast zaktualizowa�  rozkłady jaz-
dy. Ponadto w sposób automatyczny system powinien uzupełnia� dane w celu aktualizowania 
na bie��co rozkładów jazdy zawartych w tablicach przystankowych, za� w przypadku braku 
komunikacji mi�dzy tablic� przystankow� a centrum zarz�dzania tablica przez minimum je-
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den tydzie� powinna przedstawia� aktualne rozkłady jazdy ze swojej pami�ci wyposa�onej w 
niezb�dn� ilo�� i rodzaj rozkładów jazdy. 

Do zada� systemu nale�y ocenianie czasu dojazdu z aktualnej pozycji pojazdu do po-
szczególnych przystanków i wysłanie tej informacji na tablice poprzez informacj� o aktualnej 
pozycji pojazdu wysyłanej przez urz�dzenie GPS zamontowane w poje�dzie do serwera. In-
formacje, które docieraj� z pojazdów, jak i informacje z serwera, które maj� dotrze� do po-
jazdów oraz przystankowych tablic informacyjnych powinny by� buforowane. Informacje o 
odjazdach powinny by� korygowane poprzez komunikaty o odchyleniach otrzymywanych od 
pojazdów, za� system powinien umo�liwia� wyliczanie i wysyłanie informacji o odjazdach 
pojazdów poprzez centrum zarz�dzania do tablic informacji przystankowej informuj�cych 
pasa�erów o przyjazdach pojazdów.  

W pojazdach system informacji pasa�erskiej powinien umo�liwia� dostarczenie pasa�e-
rom informacji o numerze linii wraz z kierunkiem jazdy prezentowanych na wy�wietlaczach 
wewn�trznych pojazdu,  informacji  w postaci zapowiedzi głosowych z modułu zapowiedzi 
głosowych działaj�cego w oparciu o lokalizacj� przystanków, przy pomocy GPS dla bie��ce-
go i nast�pnego przystanku, dynamicznych informacji na temat dost�pnych przesiadek na 
poszczególnych przystankach w�złowych w czasie rzeczywistym oraz komunikatów teksto-
wych dotycz�cych zmian w organizacji ruchu i utrudnie� dla podró�nych. Ponadto w poje�-
dzie powinna wyst�powa� prezentacja materiałów informacyjno – reklamowych, za� system 
powinien umo�liwia� automatyczne sterowanie wewn�trzn� tablic� informacji pasa�erskiej, 
sterowanie w czasie rzeczywistym modułami informacji pasa�erskiej na przystankach oraz 
modułem zapowiedzi w autobusach przy wykorzystaniu systemu GPS.  

System powinien automatycznie sprawdza� aktualno�� rozkładów jazdy umieszczonych w 
pojazdach, za� przy braku zgodno�ci automatycznie zaktualizowa� rozkłady jazdy. Lokaliza-
cja pojazdów w czasie rzeczywistym powinna by�  prezentowana na stanowisku dyspozytor-
skim na planie miasta z aktualnym ich poło�eniem oraz ewentualnym odchyleniem od rozkła-
du jazdy wraz z wy�wietleniem lokalizacji tablic na mapie cyfrowej z zawartym obszarem 
komunikacyjnym i graficzn� wizualizacj� linii autobusowych z naniesionymi na mapie przy-
stankami. System na mapie cyfrowej musi umo�liwia� edycj� elementów sieci  komunikacji 
miejskiej takich, jak trasy, przystanki czy pojazdy z mo�liwo�ci� ich dodawania, usuwania i 
innych zmian lokalizacji. Warstwy mapy cyfrowej powinny by� przygotowane w układzie 
lokalnym aglomeracji miejskiej a pozycja pojazdu pozyskiwana w oparciu o współrz�dne 
GPS i przeliczana on-line na układ współrz�dnych lokalnych. Poprzez lokalizacj� tablic na 
mapie musi istnie� mo�liwo�� sprawdzenia aktualnej tre�ci prezentowanej na tablicy, wpro-
wadzenia komunikatu graficznego i tekstowego oraz wykonania diagnostyki tablic z prezen-
tacj� jej wyników.  

System musi zapewni� grupowanie tablic w ró�nych przekrojach  do celów konfiguracyj-
nych jak i wysyłania komunikatów i umo�liwia� lokalizacj�, �ledzenie i kontrol� wszystkich 
pojazdów. W celu wła�ciwego oszacowania czasu przejazdu na poszczególnych odcinkach 
system musi co najmniej wykorzystywa� bie��ce poło�enie pojazdu, odległo�� do przystanku 
oraz �redni� pr�dko�� przejazdu na danym odcinku pojazdu na podstawie danych archiwal-
nych. System powinien umo�liwia� wizualizacj� sytuacji ruchowej w ró�nych perspektywach 
oraz posiada� filtry sposobu prezentacji  oznaczenia zajezdni, z której pochodzi pojazd,  nu-
meru  bocznego pojazdu, numeru ewidencyjnego kierowcy, zadania wykonywanego przez 
pojazd, aktualnie wykonywanego kursu,  odchylenia od rozkładu jazdy,  stanu, w jakim po-
jazd si� znajduje,  wielko�ci opó�nienia, awarii pojazdu oraz ewentualnego odchylenia od 
trasy. 

Wa�nym zadaniem systemu jest umo�liwienie konwersacji danych zawartych w centrum 
zarz�dzania do plików informacyjnych akceptowanych i u�ywanych przez komputer pokła-
dowy oraz przekazanie informacji głosowej pasa�erom w poje�dzie lub grupie pojazdów, 
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wysłanie instrukcji tekstowej do kierowcy wprost na panel informacyjny, wysłanie informacji 
tekstowej na panele informacji pasa�erskiej wewn�trz pojazdu,  wysłanie polecenia zmiany 
trasy przejazdu lub informuj�cego o opó�nieniach. System musi rejestrowa� i gromadzi� dane 
dotycz�ce ruchu pojazdów w celu precyzyjnego szacowania czasu niezb�dnego na pokonanie 
poszczególnych odcinków tras, za� w przypadku uszkodzenia stacji roboczej system powinien 
posiada� mo�liwo�� przeł�czenia pracy oprogramowania automatycznie na inn� stacj� robo-
cz�.  

W skład systemu wchodzi infrastruktura komunikacyjna celem wymiany danych lokaliza-
cyjnych i komunikatów tekstowych pomi�dzy centrum zarz�dzania a pojazdami, dlatego po-
winno by� zapewnione �ledzenie stopnia wykonania zada� przewozowych i umo�liwiona 
obsługa pojazdów wirtualnych, z którymi nie ma bezpo�redniej ł�czno�ci. System informacji 
pasa�erskiej powinien umo�liwia� udost�pnianie zakresu funkcji systemu dla przewo�ników 
z poziomu administratora  z minimalizacj� kosztów jego utrzymania wraz z kosztami transmi-
sji danych w czasie rzeczywistym. Dane słu��ce do przygotowania planów przewozowych 
powinny by� zapisane w pami�ci komputera pokładowego pojazdu i przesłane do centrum 
zarz�dzania za pomoc� sieci GPRS, pozostałe dane za pomoc� systemu zajezdniowego. 

PODSUMOWANIE 
System informacji pasa�erskiej to system informatyczny i specjalistyczne oprogramowanie do 
przetwarzania danych otrzymanych z pojazdów i informacji umieszczanych na tablicach 
przystankowych oraz na tablicach w pojazdach. System centralny i oprogramowanie przede 
wszystkim odpowiadaj� za opracowanie i przygotowanie danych uwzgl�dniaj�cych zadania 
dla całego taboru miejskiego. Analiza danych pozwala na wyliczenie spodziewanych czasów 
dojazdu do przystanków, a informacja wynikowa za pomoc� modemu GPRS  jest przekazy-
wana i umieszczana na tablicach informacyjnych na przystankach. Obieg informacji pasa�er-
skiej w systemie wielokrotnie nie odzwierciedla rzeczywistego stanu sytuacji w obszarze ko-
munikacji miejskiej i wprowadza niepotrzebne zakłócenia oraz dezinformacj� u�ytkowników 
sieci komunikacyjnej. Poprzez wła�ciwe okre�lenie minimalnych wymaga� systemu informa-
cji pasa�erskiej uzyskujemy prawidłowe jego działanie oraz brak utrudnie� w przekazywaniu 
istotnych informacji pasa�erom, którzy z satysfakcj� mieszkaj� w nowoczesnej aglomeracji 
miejskiej. 
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MINIMUM REQUIREMENTS FUNCTIONAL  
OF PASSENGER INFORMATION SYSTEM 

Abstract 
Integrated passenger information system provides information on the tasks assigned to the current 

transport measures. Supplied information indicates the current location of vehicles in real-time, delay 
or accelerate ongoing courses, the path of the vehicle, the current time and date, number line, sched-
uled time of departure and the advertising and communications Special. Often the information is out-
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dated or it is difficult to upgrade, so it is important to correctly identify the minimum requirements for 
passenger information system for its proper operation. 
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