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Powiązanie systemów nadzoru transportu publicznego 
i sygnalizacji świetlnej dla podnoszenia jakości obsługi 
komunikacją zbiorową
W ostatnich kilku latach powstało w Polsce kilka systemów ITS. 
Wiele kolejnych jest na etapie przygotowania, projektowania 
czy też budowy. Mają one wpisywać się w ogólnoświatowy trend 
dążenia do zrównoważonego rozwoju. Dlatego właśnie jednym 
z głównych celów, jakie się przed nimi stawia, jest wspieranie 
przemieszczeń z wykorzystaniem komunikacji zbiorowej. Można 
przy tym posługiwać się wieloma kryteriami. Jak więc dobrać te 
optymalne? W artykule nie ma jednoznacznej odpowiedzi – są 
za to zamieszczone uwarunkowania, jakimi warto się kierować. 
Pada również odpowiedź na pytanie, jakie mogą być konsekwen-
cje tych wyborów. 

Wstęp
Na wstępie warto rozwinąć postawioną powyżej tezę, iż dążenie 
do zrównoważonego rozwoju oznacza wspieranie przemieszczeń 
z wykorzystaniem komunikacji zbiorowej. Większość osób zajmu-
jących się zagadnieniami planistycznymi w transporcie uważa, 
że zrównoważony rozwój oznacza, iż rozwijać należy każdą gałąź 
transportu i infrastrukturę jej przynależną w możliwie równym 
stopniu. Z uwagi na fakt, iż pojazdów indywidualnych jest o wiele 
więcej niż pojazdów komunikacji zbiorowej, przekłada się to na 
proporcjonalnie większe inwestycje. Uznaje się przy tym, że ostat-
nie lata były bogate dla transportu publicznego, choć nakłady 
w tym zakresie wcale nie były wielkie na tle inwestycji drogowych.

Znaczenie słowa „zrównoważony” w tym przypadku nie oznacza 
ani rozbudowy proporcjonalnej do już istniejącej sieci, ani w rów-
nej mierze dróg dla transportu indywidualnego i zbiorowego, 
a całkowite zwrócenie się ku transportowi zbiorowemu. Wynika to 
z faktu, iż zrównoważony rozwój oznacza rozwój z zachowaniem, 
w możliwie jak największym stopniu, obecnego zasobu środowi-
ska naturalnego dla przyszłych pokoleń. Oczywiste zatem jest, 
że inwestycje nakierowane na rozwój transportu indywidualnego 
powinny być ograniczone do niezbędnego minimum.

Z tych powodów naturalne staje się priorytetowanie pojazdów 
komunikacji zbiorowej podczas wdrażania Inteligentnych Syste-
mów Transportu (ITS). Zasadniczo pod tą nazwą może kryć się 
nawet zwykła sygnalizacja akomodacyjna. Niemniej duży nacisk 
kładzie się na rozbudowaną warstwę detekcji. Bardzo ważny jest 
wybór danych, jakie będą pozyskiwane, i sposobu, w jaki zostaną 
wykorzystane, a właśnie we wspomaganiu ruchu autobusów czy 
tramwajów może ona odgrywać ogromną rolę.

Wybór środka transportu
Osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie transportu w miastach 
zdają sobie sprawę, że nie jest możliwe wprowadzenie bezwzględ-
nego priorytetu dla całej komunikacji zbiorowej. Pomijając nawet 
miejsca, w których przebieg tras jest sprzeczny i nie jest fizycznie 
możliwe uprzywilejowanie każdego autobusu czy tramwaju, nada-
wanie priorytetu bezwzględnego może prowadzić w określonych 

sytuacjach do paraliżu strumieni poprzecznych czy relacji skręt-
nych na skrzyżowaniach [2]. 

W dużych miastach często priorytet nadaje się liniom tramwa-
jowym. Zasadniczo jest to naturalne. Linie tramwajowe stanowią 
szkielet komunikacji miejskiej, na nich skupiają się główne prze-
wozy. W tramwajach zwykle może podróżować więcej osób niż 
autobusach. Co więcej ich priorytetowanie jest dość proste w re-
alizacji. Od wielu dziesięcioleci stosuje się z powodzeniem różno-
rakie detektory dedykowane właśnie temu [1]. To podejście jest 
również odzwierciedleniem polityki transportowej wielu miast, 
zakładającej przenoszenie ciężaru głównych potoków ruchu na 
komunikację szynową i polegającej na zachęcaniu pasażerów do 
wykorzystywania właśnie jej.

Często, niestety, obarczone jest to wielkimi wadami. Zapóźnie-
nia w dostępności sieci tramwajowych są na tyle duże, że w wielu 
przypadkach nie można przypisywać komunikacji autobusowej 
jedynie roli uzupełniającej. Skoro wielkie dzielnice mieszkaniowe 
pozbawione są komunikacji tramwajowej, nie można ich dyskry-
minować dodatkowo poprzez ograniczanie priorytetowania czy – 
co gorsze – deprecjonować ich na skutek upośledzania ruchu 
autobusów poprzez działania priorytetu tramwajowego.

Na tym tle bardziej zasadny wydaje się wybór głównych linii 
komunikacyjnych miasta i priorytetowanie właśnie ich. Możliwy 
jest wybór tych linii, które stanowią faktyczny szkielet komunika-
cyjny miast, niezależnie od tego, jaki środek transportu jest wy-
korzystywany do ich obsługi. Pojawia się jednak w tym przypadku 
kolejny problem. Na głównych ciągach komunikacyjnych, gdzie 
częstotliwości kursowania są bardzo wysokie, może występować 
dojeżdżanie pojazdów z nadanym priorytetem do poprzedzają-
cych je, pozbawionych wspomagania przez system. Szczególnie 
uciążliwe jest to w odniesieniu do transportu sztywnotorowego 
– w tym przypadku tramwaju. Nawet jeśli priorytet przenosi się 
wówczas na pojazdy poprzedzające, konsekwencją działania jest 
deregulacja częstotliwości obsługi korytarza transportowego.

Pozostaje jeszcze jeden istotny fakt, o którym nie można za-
pominać. Niezaprzeczalne jest istnienie w niemal każdym syste-
mie komunikacyjnym linii o różnym znaczeniu – podstawowych 
i uzupełniających. Rzadko jednak zdarza się, by linia główna była 
najistotniejsza w każdym punkcie swojego przebiegu. Linie ukła-
du podstawowego obsługują zwykle centra miast oraz dzielnice 
w niewielkich odległościach od nich. W miarę zbliżania się do 
końca takiej linii zazwyczaj traci ona na znaczeniu, a zyskują na 
znaczeniu trasy uzupełniające. Wynika to z faktu, iż w tych miej-
scach to linie uzupełniające, prowadzące do dalszych dzielnic, 
służą większej liczbie pasażerów. Oczywiście dotyczy to kierunku 
od centrum, a rzadziej przeciwnego.

Faktem jest, iż linie główne cechuje wysoka częstotliwość kur-
sowania, tudzież liczba pojazdów zaangażowana w ich obsługę. 
Zatem wydaje się łatwiejsze osiągnięcie oszczędności finanso-
wych dzięki skróceniu obiegu o kilka minut poprzez priorytetowa-
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nie. Krótszy obieg może się bowiem przełożyć na mniejszą liczbę 
pojazdów i pracowników zaangażowanych do obsługi linii. Należy 
przy tym pamiętać, że oszczędności w jednym miejscu mogą być 
przeniesione na poprawę jakości obsługi w innym. Niemniej dzięki 
wykorzystaniu obiegów mieszanych można osiągnąć analogiczne 
korzyści również na liniach układu uzupełniającego [4]. Oznacza 
to, że nie istnieje jednoznaczne przełożenie korzyści z prioryte-
towania linii z wybranej grupy na uzyskanie efektu optymalnego 
dla układu i – co ważniejsze – ogółu pasażerów. Efektywniejsze 
może być wskazywanie dla każdego skrzyżowania różnych linii i to 
nawet z rozróżnieniem kierunku – inne linie mogą być uprzywile-
jowane w ruchu do centrum, inne w przeciwnym.

Ogólnie można również przyjąć, że właściwsze jest ustalenie 
priorytetowanych relacji na samych skrzyżowaniach niż wybiera-
nie linii, którym ma priorytet przysługiwać. Dzięki temu problem 
blokowania pojazdów priorytetowanych przez poprzedzające 
ograniczany jest do minimum. Występuje praktycznie wyłącznie 
w przypadku wykorzystywania wspólnego pasa przez pojazdy 
przekraczające skrzyżowanie w różnych relacjach. Istotne jest 

również, by stopień uprzywilejowania, nawet wskazanej grupy, 
mógł być zmienny w czasie (szczególnie w różnych porach doby).

Dane o punktualności
Od dawna pojawia się postulat, iż priorytetować należy te pojazdy, 
które są opóźnione [6]. Wszystko to stało się możliwe dzięki wpro-
wadzeniu zaawansowanych systemów detekcji, nieopierających 
się jedynie na zero-jedynkowym stwierdzaniu, że pojazd komu-
nikacji zbiorowej się zbliża. Systemy ITS, dzięki rozbudowanym 
systemom detekcji, jak również powiązaniu wielu podsystemów 
informatycznych, pozwalają na wykorzystanie do zarządzania sy-
gnalizacją świetlną informacji dotyczących realizacji kursów. Roz-
powszechnione już technologie oraz takie, które dopiero pojawią 
się na naszym rynku, za podstawę ustaliły przekazywanie komu-
nikatów z pojazdów do systemu zawierającego podstawowe infor-
macje o realizowanym kursie [3]. Jest wiele możliwości realizacji 
takiego rozwiązania. Poniżej przedstawiono 3 schematy działania.

Według jednego schematu w komputerach pokładowych po-
jazdów, oprócz typowych danych o przystankach, służących infor-

Zarząd
Komunikacji

Przewoźnik

CZR

trasy

wzbogacone
dane rozkładowe

dane rozkładowe

identyfikatory relacji,
przekroje

charakterystyczne

Sterownik
sygnalizacji

przekrój
charakterystyczny

GPS

komunikat

przekrój,
opóźnienie,

relacja L / W / P

filtrowanie
danych

geolokalizacyjnych

Rys. 1. Przepływ danych w przypadku zapisu danych o miejscach zgłoszeń w komputerach pokładowych pojazdów
Źródło: oprac. własne.

CZR

dane rozkładowe

dane rozkładowedane rozkładowe

identyfikatory relacji,
przekroje

charakterystyczne

Sterownik
sygnalizacji

przekrój
charakterystyczny

lolkalizacja,
opóźnienie,

kurs
Sterownik

sygnalizacji

GPS

Zarząd
Komunikacji

Przewoźnik

komunikaty
filtrowanie

komunikatów

Rys. 2. Przepływ danych w przypadku zapisu danych o identyfikacji opóźnienia w systemie zarządzania ruchem
Źródło: oprac. własne.



inteligentne systemy transportowe 

32 Autobusy 1– 2 /2016

macji wewnątrzpojazdowej, umieszcza się również dane na temat 
miejsc, w jakich powinny się zgłaszać pojazdy przed dojazdem 
do skrzyżowania, aby mógł być dla nich przygotowany przejazd 
priorytetowy. Zazwyczaj w danych przesyłanych wprowadza się 
również informacje o relacji, w jakiej pojazd będzie przemierzał 
skrzyżowanie, tak by było możliwe otwarcie adekwatnej grupy sy-
gnalizacyjnej [5]. Największą wadą tej metody jest konieczność 
odpowiedniego wyprzedzenia w przygotowaniu nowych rozkła-
dów jazdy. Muszą one bowiem zostać wzbogacone o wspomnia-
ne dane służące sterowaniu ruchem. W przypadku zmian tras 
(w tym oczywiście tymczasowych, wynikających np. z objazdów) 
po przygotowaniu tychże rozkładów wprowadza się dodatkowe 
dane w porozumieniu z zarządzającym ruchem i dopiero wów-
czas są one przesyłane do komputerów pokładowych (rys. 1). Co 
więcej, jeżeli w danych wystąpi błąd, jego usunięcie zazwyczaj jest 
niemożliwe, zanim pojazdy nie zjadą do zajezdni. 

Nowsze technologie, wykorzystujące kanały informacyjne 
o znacznie większych przepustowościach, pozwalają przenieść 
element decyzyjny pojawienia się zgłoszenia z pojazdu na sys-
tem zarządzający. Oznacza to, że każdy pojazd wysyła komunikaty 
o swoim położeniu już nie okazjonalnie, gdy stwierdzone zostanie 
przejście przez wybrane miejsce, ale cyklicznie (np. co sekundę 
lub nawet częściej). Na podstawie analizy danych lokalizacyjnych 
system zarządzania ruchem stwierdzi, którą informację uznawać 
za zgłoszenie, a którą nie. Analiza opóźnienia przejazdu w stosun-
ku do obowiązującego rozkładu jazdy odbywa się dzięki powiąza-

niu miejsca z identyfikatorem realizowanego kursu, wysyłanego 
z komputera pokładowego wraz z danymi o położeniu. Nie jest 
konieczne również przekazywanie informacji o relacji, jaką pojazd 
będzie przemierzał skrzyżowanie, albowiem ta wynika z rodza-
ju kursu, a więc jest identyfikowalna z ogólnego zasobu danych. 
Schemat takiego postępowania przedstawiono na rys. 2. Wadą tej 
metody jest konieczność aktualizowania danych na temat identy-
fikatorów kursów i odpowiadających im relacji na poszczególnych 
skrzyżowaniach. Zazwyczaj ogranicza się to do dodawania kursów 
o przebiegach nigdy wcześniej niedefiniowanych, niemniej jest to 
żmudne i czasochłonne zajęcie.

Kolejne rozwiązanie jest funkcjonalnie zbliżone do poprzed-
niego. W nim również komunikaty z pojazdów wysyłane są w spo-
sób ciągły. Zasadnicza różnica polega na tym, że identyfikator 
kursu jako taki jest zbędny. Wystarczające są dane o numerach 
przystanków (od jakiego i do jakiego zmierza pojazd) w danym 
momencie oraz o tym, ile pozostało czasu do odjazdu z kolejne-
go przystanku. W tym przypadku to również system zarządzania 
ruchem analizuje, jaką relacją będzie przebiegał kurs (rys. 3). 
Przy przyjęciu wystarczająco dokładnej miary czasu pozostające-
go do odjazdu z kolejnego przystanku można bardzo dokładnie 
kalibrować, dla każdego skrzyżowania i każdego połączenia przy-
stanków, granice reakcji (np. który kurs uznaje się za opóźniony 
na tyle, by wdrożyć specjalne reakcje – por. rys. 4). W tym przy-
kładzie inne wartości opóźnienia w stosunku do rozkładu jazdy 
odpowiadają linii 1 i inne linii A, albowiem, mimo pokrywających 

się tras, zgłaszana wartość czasu pozostającego do 
odjazdu z kolejnego przystanku odnosi się do innego 
przystanku. Oczywiście różne wartości progowe będą 
odpowiadać różnym skrzyżowaniom, niezależnie od 
faktu, iż mieszczą się one między tymi samymi przy-
stankami (tab. 1).

W ostatnim rozwiązaniu bardzo wiele czasu nale-
ży poświęcić pierwotnej definicji relacji na poszcze-
gólnych skrzyżowaniach. Ewidentną korzyścią jest 
rzadsze korygowanie – zmiany tras poszczególnych 
linii odgrywają rolę jedynie w momentach stworzenia 
nowych przystanków lub nigdy wcześniej niewykony-
wanych połączeń kolejnych przystanków. Oznacza 
to, że jeśli przez dany fragment trasy przebiegała 
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kiedykolwiek jakakolwiek linia, nie będzie konieczna korekta. 
Baczną uwagę należy natomiast zwrócić na linie przyspieszone, 
pospieszne itp., nieobsługujące wszystkich przystanków, gdyż 
samo pokrywanie się trasy nie stanowi połączenia wektorowego 
przystanków (rys. 5). 

Rzeczywiste rozwiązania mogą oczywiście odbiegać od tych 
modeli, niemniej podstawowa zasada jest podobna. W przypadku 
tego kryterium przyznawania priorytetu należy odpowiedzieć na 
podstawowe pytanie, czy w ogóle brać je pod uwagę. Oczywiście 
priorytetowanie pojazdów opóźnionych w naturalny sposób pro-
wadzi do zwiększania punktualności. Hipotetycznie można nawet 
wprowadzać wydłużanie oczekiwania na przejazd przez skrzyżo-
wanie pojazdów przejeżdżających przed czasem. Sama zasada 
jednak oznacza, że potencjał priorytetowania będzie słabo wyko-
rzystany. Pojazdy przyjeżdżające o czasie (w granicach ustalonej 
tolerancji) nic nie zyskują. Oznacza to, że poprawa jakości obsługi 
mieszkańców komunikacją zbiorową jest niewielka. W przypadku 
wydzielonych pasów ruchu dla komunikacji zbiorowej (czy to w po-
staci wydzielonych torowisk, czy pasów autobusowych i autobuso-
wo-tramwajowych) raczej należy się skłaniać ku priorytetowaniu 
jak największej liczby pojazdów.

Nieco inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku braku wy-
dzielonych pasów. Wówczas priorytetowanie oznacza między inny-

mi ułatwianie przejazdu pojazdów indywidualnych, co również re-
latywnie zaniża wartość dodaną priorytetu komunikacji zbiorowej 
[7]. Szczególnie w mniejszych miastach, przy gęstej zabudowie, 
gdzie brak wydzielenia pasów autobusowych wynika z braku fi-
zycznej możliwości, priorytetowanie każdego pojazdu komunikacji 
zbiorowej może skutkować bardzo silnymi perturbacjami dla ru-
chu na ulicach poprzecznych. Wówczas warto rozważać wprowa-
dzenie zależności od punktualności. W każdym jednak przypadku 
wiele uwagi warto przyłożyć do indywidualnej kalibracji progów 
zadziałania priorytetu. 

Może być również zasadne zróżnicowane progu priorytetu 
od stopnia wykorzystania przepustowości na pozostałych wlo-
tach skrzyżowania lub ogólnie pory dnia i dnia tygodnia. Przy 
większej swobodzie ruchu priorytetowaniem można objąć, bez 
większych konsekwencji, większą liczbę pojazdów. Jednakże nie 
należy zapominać, że priorytet największą rolę kształtowania za-
chowań komunikacyjnych odgrywa właśnie w okresach szczytu 
przewozowego.

Dyskusyjne jest również ustalenie progu maksymalnego opóź-
nienia. Można uznać, że pojazd znacznie opóźniony wykonu-
je przejazd już na tyle zły jakościowo, że zysk od kilkunastu do 
kilkudziesięciu sekund niewiele zmieni. Jest to podejście znane 
w zarządach kolejowych, gdzie zazwyczaj pociąg opóźniony musi 
ustąpić temu, który porusza się rozkładowo. Oczywiście wynika 
to ze specyfiki prowadzenia ruchu kolejowego, niemniej i w tym 
przypadku może mieć to uzasadnienie.

Liczba osób korzystających z kursu
Pochodną opisanego wyżej dążenia niektórych samorządów do 
obejmowania priorytetowaniem wybranych linii komunikacyjnych, 
odpowiadających największym strumieniom podróżnych, jest 
uzależnianie uprzywilejowania od liczby pasażerów korzystają-
cych z danego środka transportu. Wydaje się to rozwiązaniem 
pożądanym. Nie stawia się w tym przypadku jedynie na przewidy-
wania, poparte statystykami wykorzystania poszczególnych linii, 
a na dane dotyczące konkretnych kursów. Co istotne, dotyczy to 
danych rzeczywistych, dotyczących konkretnego kursu realizowa-
nego w danym momencie, a nie danych historycznych. Technika 
wychodzi oczywiście naprzeciw takim potrzebom, oferując bram-
ki zliczające pasażerów. Odpowiednią informację o napełnieniu 
można bez przeszkód przesłać wraz z innymi danymi w komuni-
katach zgłoszeń wysyłanych poprzez komputer pokładowy.

W tym rozumowaniu występuje jedna – bardzo istotna – wada. 
Liczba pasażerów w pojeździe tak naprawdę nie jest w żadnym 
razie odzwierciedleniem potrzeb pasażerów. Bez trudu można 
wyobrazić sobie sytuację, w której do skrzyżowania zbliżają się 2 
pojazdy. W jednym znajduje się np. 20 pasażerów, a w drugim – 

tylko 3. Naturalne wydaje się, że priorytetem objęty 
zostanie ten pierwszy. Jednocześnie jednak może się 
okazać, że pierwszy z pojazdów właśnie kończy kurs, 
a drugi dopiero rozpoczyna i na kolejnych przystan-
kach będzie nań czekać przykładowo 100 kolejnych 
osób, o czym oczywiście pojazd przesłać informacji 
nie może. Jeżeli weźmie się pod uwagę, iż sytuacja 
ma miejsce w porze jesiennej bądź zimowej i zesta-
wia się 20 pasażerów zajmujących miejsca wewnątrz 
ogrzanego pojazdu ze 100 oczekującymi na mrozie, 
w słocie, przypisanie większej wagi pierwszemu z po-
jazdów może nie być trafionym rozwiązaniem.

W związku z powyższym jeżeli chce się wykorzy-
stywać tego typu dane, korzystniejsze jest czerpa-

Rys. 5. Niezależnie od istnienia w systemie wektorów połączeń międzyprzystankowych 
dla linii zwykłej (kolor niebieski) dodanie dodatkowego przystanku dla linii pospiesznej 
(kolor czerwony) wymusza wprowadzenie do systemu dodatkowego wektora (linia prze-
rywana), o ile nie pokrywa się on ze zdefiniowanym wcześniej (linia niebiesko-czerwona
Źródło: oprac. własne.
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*– wartość opóźnienia względem odjazdu z kolejnego przystanku).
Źródło: oprac. własne.
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nie wiedzy o kursach, mimo wszystko, z danych historycznych. 
Oczywiście opierać się w tym przypadku warto na danych doty-
czących konkretnych kursów realizowanych w danej porze dnia 
i rodzaju dnia (dzień roboczy, sobota, niedziela, ew. dzień targowy 
itp.). Wszak wykorzystanie oferty przewozowej w poszczególnych 
kierunkach różni się w bardzo istotny sposób w porze dojazdów 
do szkół i pracy, w porze powrotów do miejsc zamieszkania, nie 
wspominając o różnicach w kierunkach podróży w celach zarob-
kowych i wypoczynkowych.

Przy tym opieranie się na zagregowanej pojedynczej liczbie 
charakteryzujących poszczególne kursy byłoby obciążone błę-
dem analogicznym do popełnianego w opisanej wyżej sytuacji, 
gdyż pod koniec trasy brano by pod uwagę również pasażerów, 
którzy opuścili już pojazd. Agregacja poprzez uśrednianie hiso-
tyczne jest zasadna, lecz musi się odnosić do pasażerów, któ-

rzy korzystają z kursu bądź dopiero zamierzają 
podróżować. Najprościej można uzyskać taką 
informację poprzez zsumowanie oczekiwanej 
(uśrednionej) liczby pasażerów wysiadających 
do końca kursu. Jak diametralne różnice wyni-
kają z właściwego doboru danych, pokazano na 
rys. 6. Jako liczbę pasażerów zainteresowanych 
kursem podano liczbę pasażerów, którzy dopiero 
wysiądą z pojazdu (niezależnie od tego, czy już 
do niego wsiedli).

Oczywiście można korygować dane historycz-
ne, wspierając się danymi bieżącymi. Najbar-
dziej przejrzystą metodą jest zsumowanie liczby 
pasażerów, którzy przewidywalnie skorzystają 
z kursu (oczekiwaną liczbą wsiadających do 
pojazdu na kolejnych przystankach wg danych 
historycznych), z liczbą pasażerów znajdujących 
się w pojeździe w danym momencie (rys. 7).

Ostatnie podejście ma tę pozytywną cechę, iż 
może przynajmniej w pewnym zakresie korygo-
wać błędy wynikające z takich zjawisk, jak np.:

 � brak wykonania kursu poprzedniego na 
skutek awarii pojazdu (zdecydowanie wyż-
sze napełnienie obserwowanego kursu niż 
przewidywane);

 � wykonanie kursu za kursem linii pokrywają-
cej się na skutek opóźnienia (zdecydowanie 
niższe napełnienie obserwowanego kursu niż 
przewidywane);

 � przestoje w fabryce czy dodatkowe dni wol-
ne w konkretnej szkole (zdecydowanie niż-
sze napełnienie obserwowanego kursu niż 
przewidywane).

Wykorzystanie danych ruchowych 
w dynamicznej informacji przystankowej
Dotychczas w artykule opisywano przeniesie-
nie danych z systemu nadzorowania transportu 
publicznego do systemu zarządzania ruchem. 
Byłoby niewłaściwe pominięcie możliwej do wy-
korzystania przeciwnej wymiany informacji.

Wadą wielu systemów dynamicznej informacji 
przystankowej jest ignorowanie bieżącej sytuacji 
ruchowej. W niektórych miastach jedynym jej 
przełożeniem są komunikaty wysyłane manual-
nie z centrum dyspozytorskiego na poszczególne 

tablice informacyjne o panujących utrudnieniach. Wysoce skom-
plikowane, lecz możliwe, jest stworzenie algorytmu uwzględnia-
jącego, na tle danych historycznych, czasu przebywania przez 
pojazdy komunikacji zbiorowej poszczególnych fragmentów tras 
przy danych warunkach ruchowych (rys. 8). W innym przypadku 
często się zdarza, że pasażerowie widzą na tablicach komuni-
kat o przewidywanym przyjeździe oczekiwanego pojazdu np. za 
2 min przez 5 kolejnych minut…

Równie istotną kwestią jest uwzględnianie przewidywanego 
czasu pozostającego do otwarcia fazy sygnalizacyjnej. Przy dużej 
skali akomodacji jest to trudne zadanie, niemniej w wielu przy-
padkach warto je zaimplementować. Przy długich cyklach, cha-
rakterystycznych dla sygnalizacji wielofazowych, autobus może 
oczekiwać na wlocie np. 80 s mimo braku długiej kolejki pojaz-
dów oczekujących na przejazd. W efekcie pasażerowie np. przez 
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Rys. 6. Wykres obrazujący istotę liczby osób zainteresowanych kursem jako danej wejściowej 
do sterowania ruchem
Źródło: oprac. własne.
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Rys. 7. Wykres obrazujący różnicę bazowania wyłącznie na danych historycznych oraz po-
łączenia danych bieżących i historycznych w szacowaniu zainteresowania realizacją kursu
Źródło: oprac. własne.
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2 kolejne minuty widzą na tablicach informacyjnych komunikat 
„za 3 min”, po czym bezpośrednio zmienia się on na „za 1 min”, 
a w szczególnych przypadkach pojazd ten po nawet kilkunastu 
sekundach może pojawić się na przystanku. Pojawia się zatem 
w pewnej mierze dezinformacja.

Podsumowanie
W artykule przedstawiono wiele aspektów powiązań danych 
z systemów nadzoru transportu publicznego i zarządzania ru-
chem w celu poprawy jakości obsługi transportowej mieszkań-
ców. Zwrócono uwagę na to, że rozwiązania intuicyjne wcale nie 
muszą być optymalne. Pojazd większej pojemności wcale nie 
oznacza, że jego obsługa jest ważniejsza, podobnie jak w kon-
kretnych miejscach obsługa pojazdów linii uzupełniających może 
być istotniejsza niż pojazdów linii układu podstawowego. Jak 
wspomniano, pojazd z większą liczbą pasażerów na pokładzie 
wcale nie musi być ważniejszy. Jednocześnie w miejscach szcze-
gólnych, jak np. przed centrami przesiadkowymi, uprzywilejowa-
nie kursu, który się kończy (zainteresowanych nim jest relatywnie 
niewielu pasażerów), może być bardzo istotne dla całego syste-
mu komunikacji publicznej.

Najważniejsze jest zatem dobieranie i kalibrowanie rozwiązań 
do konkretnego miejsca, czasu i warunków. Konsensus w zakre-
sie ustalania zasad priorytetowania powinni w każdym przypadku 
wypracowywać eksperci ruchu drogowego wraz z ekspertami zaj-
mującymi się transportem publicznym w danym ośrodku.

Ogólnie należy podkreślić wielką wagę powiązania poszcze-
gólnych podsystemów Inteligentnych Systemów Transportu. Nie 
ma ani realnej możliwości, ani sensu tworzenia aplikacji odpo-
wiadającej za całość problematyki transportowej w mieście. Moż-
na tworzyć nakładki łączące, lecz należy sobie zdawać sprawę 
z faktu, iż za każdą część systemu będą odpowiadać zupełnie 
oddzielne moduły aplikacyjne. Najważniejsze jest zapewnienie 
dla nich platformy bieżącej wymiany informacji.
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Increase of public transport quality through connection  
of PT and traffic lights management applications

There were created a few ITS in Poland in last years. Many more are 
at the stage of preparation, design or construction. They fit in with 
the worldwide trend of the pursuit of sustainable development. Ob-
viously one of the main goals which puts before them is to support 
public transport. They allows to use multiple criteria. What is the way 
to select the optimal ones? The article does not give a clear answer, 
but includes conditions which are worth to be taken into account 
and consequences of those choices.

Rys. 8. Schemat przepływu informacji dotyczących ruchu i predykcji czasu oczekiwania na pojazd 
komunikacji miejskiej
Źródło: oprac. własne.
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