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ANALIZA WARUNKÓW RUCHU DROGOWEGO W PRZYPADKU 
ZAMKNIĘCIA JEZDNI W SIECI ULIC MIEJSKICH 

Tematem publikacji jest analiza czasów przejazdu autobusów miejskich podczas wystąpienia awarii  
w sieci ulic miejskich, w wyniku czego dochodzi do zamknięcia jezdni. Przybliżono również działanie 
systemu TRISTAR w zakresie nadawania priorytetów dla transportu zbiorowego oraz działanie 
systemu zbierania i przetwarzania danych odnośnie do czasów przejazdu transportu zbiorowego. 
Podstawowym zagadnieniem publikacji jest pokazanie, jak za pomocą analizy matematycznej można 
zamodelować moment, w którym występuje odchylenie od normy w sieci drogowej, posiadając dane 
dotyczące czasów przejazdów autobusów poruszających się po sieci miejskiej z zaimplementowanym 
inteligentnym systemem sterowania ruchem. 
Słowa kluczowe: analiza ruchu drogowego, priorytet dla transportu zbiorowego, modelowanie.  

WSTĘP 

 Do zdarzenia doszło 6.10.2015 r., awaria wodociągu na buspasie na ulicy 
Władysława IV w Gdyni spowodowała duże opóźnienie w ruchu nie tylko 
autobusów transportu miejskiego, ale również wszystkich pozostałych uczestników 
ruchu. Buspas na ulicy Władysława IV wynosi niecałe 1000 m, rozpoczyna się 
przy wlocie na skrzyżowanie ulic Obrońców Wybrzeża z Władysława IV w stronę 
Gdańska, a kończy się w pobliżu przystanku autobusowego przy alei Marszałka 
Piłsudskiego. Awaria wodociągu miała miejsce w pobliżu przystanku autobuso-
wego przy ul. Kilińskiego.  

Na rysunku 1 przedstawiono czerwonym kolorem usytuowanie miejsca awarii 
wodociągu. Usterkę usunięto o godz. 17.00. W trakcie prac okazało się, że woda 
wypłukała znaczną ilość piachu, tworząc pod asfaltem sporą wyrwę. Dla 
bezpieczeństwa zamknięto ruch na odcinku ul. Władysława IV, wprowadzając 
objazd ulicą Świętojańską [8]. Trasa pomiaru przebiegała od momentu wyjazdu 
autobusu z przystanku autobusowego przy ul. Armii Krajowej do momentu 
przyjazdu na przystanek Wzgórze Świętego Maksymiliana. Trasa wynosi około 
1000 m, a w jej obszarze znajduje się pięć skrzyżowań, w tym cztery z sygnalizacją 
świetlną. 
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Rys. 1. Umiejscowienie zdarzenia 

Fig. 1. Location of the event 

Rysunek 2 przedstawia wykres czasu przejazdu autobusów w dniu, w którym 
doszło do zdarzenia wraz z porównaniem do czasów przejazdu autobusów w dniu, 
bez zdarzenia (20.10.2015 r.). Współczynnikami powodującymi różnice w czasie 
przejazdu są:  
• czas oczekiwania na zielone światło na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną; 
• różna liczba pasażerów wsiadających oraz wysiadających na przystankach auto-

busowych; 
• natężenie ruchu pojazdów na odcinkach, gdzie autobus nie porusza się po buspasie; 
• liczba pojazdów parkujących na miejscach postojowych wzdłuż buspasa; 
• różnorodność autobusów: pospieszne/normalne. Autobusy pospiesznie nie za-

trzymują się na jednym przystanku (Kilińskiego) w ciągu trasy. Rozkładowy 
czas pomiędzy przystankami na początku i na końcu trasy wynosi 3 minuty  
i 4 minuty w godzinach szczytu.  

Próba 238 pojazdów została porównana w dniu z awarią i w dniu bez awarii, 
czasy przejazdów zostały przedstawione na rysunku 2.  

 

 
Rys. 2. Diagram czasu przejazdu 

Fig. 2. Diagram of travel time 
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1. SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM POJAZDÓW TRANSPORTU 
ZBIOROWEGO W SYSTEMIE TRISTAR 

System Zarządzania Ruchem Pojazdów Transportu Zbiorowego w Inteligent-
nym Systemie Transportowym TRISTAR (szczegółowy opis systemu [4]) odpo-
wiedzialny jest za zapewnienie punktualnych i wykonanych w sposób regularny 
podróży pojazdów transportu zbiorowego. Pojazdy transportu zbiorowego wyposa-
żone są w specjalne sensory w celu umożliwienia śledzenia pojazdów w czasie 
rzeczywistym. Odpowiada za to Moduł Lokalizacji Pojazdów Transportu Zbioro-
wego, który dostarcza lokalizację położenia geograficznego konkretnego pojazdu, 
informację tę otrzymuje komputer pokładowy zlokalizowany w pojeździe. Moduł 
Lokalizacji Pojazdów wraz z modułem Priorytetów dla Pojazdów Transportu 
Zbiorowego zapewnia działanie systemu na prawidłowym poziomie. Moduły 
przesyłają informacje między sobą i na tej podstawie następuje decyzja o udziele-
niu lub nieudzieleniu priorytetu dla transportu zbiorowego.  

1.1. Charakterystyka danych wyjściowych 

Dane czasów przejazdu trasą, gdzie wydarzył się incydent drogowy, pochodzą 
z programu FAS – jednego z programów do zarządzania transportem zbiorowym  
w Trójmieście. Program FAS służy do zasilania i odczytywania danych z punktów 
meldunkowych zlokalizowanych w całej sieci dróg, po których poruszają się po-
jazdy transportu zbiorowego. FAS również daje możliwość monitorowania i analizy 
sygnalizacji świetlnej, a dokładniej długości światła zielonego wykorzystywanego 
przez pojazdy transportu zbiorowego. Program odczytuje telegramy wysyłane 
przez sygnalizację świetlną w wielodostępowej bazie danych, przygotowuje  
i oferuje szeroki zakres możliwości ocen lub analiz. W szczególności FAS tworzy 
tzw. śledzone kursy, w których są wszystkie przejazdy linii transportu zbiorowego, 
na podstawie otrzymywanych telegramów. Na śledzeniu kursu oparte są dalsze 
analizy, np. czasy przejazdu, rozkłady czasu przejazdu czy ocena punktów 
meldunkowych. System FAS składa się z wielu modułów programowych, które 
działają niezależnie, komunikują się ze sobą poprzez bazę danych [1]. 

1.2. Punkty zgłoszeniowe – punkty nadawania priorytetu  
dla transportu zbiorowego 

Najbardziej istotnym elementem do pobrania danych pomiarowych na potrze-
by badania problemu zawartego w tym artykule są punkty zgłoszeniowe dla 
pojazdów transportu zbiorowego. Za pomocą punktów meldunkowych występuje 
nadawanie pojazdom priorytetu w sygnalizacji świetlnej, który polega na modyfi-
kacji czasu trwania fazy światła zielonego w konkretnym programie sygnalizacji. 
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Celem nadawania priorytetu jest możliwość przejechania pojazdu przez skrzyżo-
wanie bez zbędnego zatrzymania się i oczekiwania na światło zielone lub jeżeli już 
oczekuje się na światło zielone, to aby trwało to jak najkrócej (skrócenie czasu 
trwania światła czerwonego). Stosowanie priorytetów ma dobre i złe strony. 
Pozytywne aspekty występują przede wszystkim dla organizatorów transportu 
zbiorowego, ale i dla pasażerów, ponieważ czas przejazdu pojazdu ulega skró-
ceniu. Negatywny aspekt mogą odczuć kierowcy pojazdów indywidualnych, gdyż 
zmuszeni zostaną do oczekiwania na zielone światło dłużej lub ich udział światła 
zielonego w programie sygnalizacji skróci się. W celu zrównoważenia potrzeb  
i wymogów TRISTAR zastosował priorytet względny, który uwzględnia najróż-
niejsze czynniki zewnętrzne.  

Zastosowany w realizacji ZSZR TRISTAR (ZSZR – Zintegrowany System 
Zarządzania Ruchem) system VTcenter firmy Gevas zapewnia obsługę priorytetów 
dla transportu zbiorowego. Składnikami VTcenter są systemy BALANCE  
i EPICS. EPICS obsługuje poziom lokalny (sterowniki sygnalizacji świetlnej), 
BALANCE optymalizuje ruch w całej sieci, tworząc ramowy program sygnalizacji 
na poziomie makroskopowym. Natomiast EPICS, dokonując optymalizacji mikro-
skopowej, jest w stanie sterować adaptacyjnie, uwzględniając zmienność ruchu  
w rejonie skrzyżowania, w tym priorytet dla transportu zbiorowego [7].  

Połączenie dwóch adaptacyjnych metod optymalizacji – mikroskopowej i ma-
kroskopowej – pozwala na efektywne wykorzystanie potencjału istniejącej sieci 
ulicznej. EPICS został zaprojektowany także do priorytetowej obsługi transportu 
zbiorowego na poziomie lokalnym. Priorytetowa obsługa transportu zbiorowego 
wymaga niezawodnie działającej detekcji pojazdów TZ.  

Jedną z najbardziej popularnych i efektywnych metod są wirtualne punkty 
selektywnej detekcji pojazdów TZ, zwane punktami zgłoszeniowymi. Informacja  
o tym, że pojazd TZ znalazł się w punkcie zgłoszeniowym, jest wysyłana przez 
radio krótkiego zasięgu (rkz) do sterownika sygnalizacji świetlnej na skrzyżo-
waniu. Natomiast w przypadku zastosowanej w systemie TRISTAR detekcji 
poprzez pętle indukcyjne nie można jednoznacznie odróżnić pojazdu TZ w potoku 
wszystkich pojazdów. Warto podkreślić, że wirtualne punkty selektywnej detekcji 
mogą być łatwo przesuwane bez dodatkowych kosztów [2]. 

 1.3. Rodzaje punktów zgłoszeniowych  

Pojazdy transportu zbiorowego mają za zadanie realizować trasy z uwzglę-
dnieniem rozkładu jazdy. Trasy przebiegają przez wiele skrzyżowań, a różne 
autobusy mogą poruszać się po różnych trajektoriach, które składają się z trzech 
punktów zgłoszeniowych: punktu zgłoszenia wstępnego, punktu zgłoszenia głów-
nego, punktu zgłoszenia końcowego.  

W trakcie jazdy komputer pokładowy (OBU) na bieżąco analizuje dane 
uzyskiwane z odbiornika GPS co sekundę oraz zestawia je z innymi informacjami 
uzyskanymi z pojazdu. Dzięki temu komputer pokładowy w każdej chwili zna 
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pozycję pojazdu, kierunek i prędkość jazdy oraz porównuje je z informacją  
o lokalizacji punktów zgłoszeniowych, zapisaną w swojej pamięci. Kluczowym 
elementem technicznym, niezbędnym do realizacji priorytetu jest radio krótkiego 
zasięgu (rkz). Jest ono instalowane zarówno w pojazdach TZ, jak i sterownikach 
sygnalizacji świetlnej w obszarze systemu TRISTAR. Rkz zapewnia bezpośrednią 
łączność radiową pomiędzy pojazdem TZ a sterownikiem bez konieczności 
korzystania z jakiejkolwiek dodatkowej infrastruktury (np. stacje bazowe, prze-
kaźniki itp.) [1]. 

2. MODEL CZASU PRZEJAZDU 

Na trasie przejazdu (buspas) zlokalizowane są przystanki oraz pięć skrzy-
żowań z sygnalizacją świetlną. 

Czas przejazdu autobusu (Tp) jest zmienną losową daną wzorem: 

   światłaprzysśredniep TTTT ++=  (1) 

gdzie: 
Tśrednie  –  średni czas przejazdu odcinków pomiędzy przystankami, 
Tprzys  –  czas postoju na przystankach, 
Tświatła  –  czas czekania na światłach na fazę zieloną.  

Czas czekania na światłach jest zmienną losową o rozkładzie z funkcją 
dystrybuanty postaci 
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gdzie: 
tc  –  czas międzyzielony,  
tz  –  minimalny czas zielony. 

Czas postoju na przystanku jest zmienną losową o rozkładzie jednostajnym  
z funkcją dystrybuanty postaci 
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światłaprzys TT  i  są to niezależne zmienne losowe odpowiednio o dystrybuantach 
)(tF światłaT  i )(tF przysT , wówczas średniep TT −  ma rozkład o dystrybuancie [7] 
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Zmienna losowa Tp jest zmienną o przesuniętym rozkładzie trójkątnym  
z parametrami zależnymi od ograniczeń na minimalne czasy zielone oraz 
modalnych wartości liczby pasażerów czekających na przystanku. 

3. ANALIZA STATYSTYCZNA DANYCH  

Analiza statystyczna czasów przejazdu autobusów (dane s_normal), z wyko-
rzystaniem programu Statgraphics, pozwoliła na opracowanie modelu rozkładu 
czasów. Rozkład czasów opisany jest rozkładem trójkątnym z parametrami 
przedstawionymi w tabeli 1 oraz na rysunku 3. 

Tabela 1. Parametry rozkładu modelowego 
Table 1. Parameters of model distribution 

Rozkład trójkątny 

minimum = 127,736 

dominanta = 209,0 

maksimum = 368,408 
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Rys. 3. Histogram z próby i gęstość rozkład trójkątnego 

Fig. 3. Histogram of the trial and the density distribution of the triangular 

Wyniki przeprowadzonych testów zgodności zawarto w tabeli 2. Wykorzystano 
testy: 
• Kuipera – modyfikacja testu Kołmogorowa-Smirnowa poprawiająca jego 

właściwości w krańcowych obszarach rozkładu; 
• Cramera-von Misesa – porównuje obserwacje w próbce z próbą losową pobraną 

z hipotetycznego rozkładu;  
• Andersona-Darlinga – ocenia stopień dopasowania dystrybuanty testowanego 

rozkładu do obliczonej na podstawie próby dystrybuanty empirycznej [3]. 
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Tabela 2. Porównanie testów zgodności 
Table 2. Comparison of compliance tests  

Kuiper V Cramer-Von Mises W^2 Anderson-Darling A^2 
V 0,114365 W^2 0,321581 A^2 2,12943 
Modified Form 1,51971 Modified Form 0,321132 Modified Form 2,12943 
P-Value >=0.10 P-Value >=0.10 P-Value <0.10 

 
Wartość statystyki P wskazuje, że żaden z testów nie daje podstaw do odrzu-

cenia hipotezy o dopasowaniu rozkładu trójkątnego.  
Na rysunku 4 przedstawiono porównanie kwantyli empirycznych (z próby)  

i obliczonych dla rozkładu trójkątnego. 
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130 170 210 250 290 330 370
Triangular distribution

130

170

210

250

290

330

370

s
_n

o
rm

a
l

Distribution
Triangular

 
Rys. 4. Wykres kwantyli empirycznych (z próby) i obliczonych dla rozkładu trójkątnego 

Fig. 4. Chart empirical quantile (the sample) and calculated for the triangular distributions 
 

Analiza czasów przejazdów autobusów zarejestrowanych w czasie trwania 
awarii pozwoliła na stwierdzenie, że można je opisać rozkładem trójkątnym o para-
metrach przedstawionych w tabeli 3. 

Tabela 3. Parametry rozkładu trójkątnego dla danych z okresu awarii 
Table 3. Parameters triangular distribution for the data from the crash 

Rozkład trójkątny 
minimum = 230,537 
dominanta = 323,0 
maksimum = 1126,04 

 

Wyniki przeprowadzonych testów zgodności zawarte są w tabeli 4.  

Tabela 4. Porównanie rozkładu trójkątnego 
Table 4. Comparison triangular distribution 

Kuiper V Cramer-Von Mises W^2 Anderson-Darling A^2 

V 0,208783 W^2 0,140163 A^2 0,74098 

Modified Form 1,57341 Modified Form 0,135423 Modified Form 0,74098 

P-Value >=0.10 P-Value >=0.10 P-Value >=0.10 
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Wartość statystyki P wskazuje, że żaden z testów nie daje podstaw do odrzu-
cenia hipotezy o dopasowaniu rozkładu trójkątnego.  

Na rysunku 5 przedstawiono porównanie kwantyli empirycznych (z próby)  
i obliczonych dla rozkładu trójkątnego. 
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Rys. 5. Wykres kwantyli empirycznych (z próby) i obliczonych dla rozkładu trójkątnego 

Fig. 5. Chart empirical quantile (the sample) and calculated for the triangular distributions 
 

Porównanie parametrów dla obu prób wykazało, że nie pochodzą one z jednej 
populacji (rys. 5 i tab. 4). 

Box-and-Whisker Plot
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Rys. 6.  Wykresy parametrów statystycznych dotyczące położenia, rozproszenia  

i kształtu rozkładu empirycznego badanej cechy [9] 
Fig. 6. Graphs of statistical parameters relating to the location, dispersion and shape  

of the empirical distribution of the characteristic [9] 
 

Test zgodności Kołmogorowa-Smirnowa (tab. 5, rys. 6) wykazał, że dystry-
buanty empiryczne obu rozkładów są statystycznie istotnie różne. Test ten  
w przypadku dwóch prób pozwala na porównanie rozkładów dwóch zmiennych 
losowych. Jest on wrażliwy zarówno na różnice w położeniu, jak i w kształcie 
dystrybuant empirycznych porównywanych próbek [3]. 

Tabela 5. Wartości statystyk testowych (test Kołmogorowa-Smirnowa) 
Table 5. The values of test statistics, Kolmogorov-Smirnov test 

Estimated overall statistic DN 0,928079 

Two-sided large sample K-S statistic 5,94966 

Approximate P-value 0 
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Wartość statystyki testowej P = 0 daje podstawy do odrzucenia hipotezy  
o zgodności rozkładów. Rysunek 7 przedstawia histogram obu prób.  
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Rys. 7. Histogram dla obu prób  
Fig. 7. Histogram for both trials 

PODSUMOWANIE 

 Dane z normalnego okresu eksploatacji i z okresu awarii istotnie się różnią  
w zakresie parametrów statystycznych (średnie, odchylenia standardowe, mediany), 
jak i rozkładów czasów przejazdu. 

Wykrywanie incydentów na drogach na podstawie zmian czasów przejazdu 
wymaga:  
• zdefiniowania wzorcowych parametrów potoków ruchu (na podstawie pomia-

rów wstępnych);  
• określenia progów dla średnich czasów przejazdu na odcinkach w różnych 

warunkach ruchu (różne pory doby, w różnych dniach tygodnia), wyznaczenia 
czasów przejazdu w warunkach ruchu swobodnego [5]; 

• dopasowania objazdu przez drogi alternatywne do sieci dróg w pobliżu. 
Przeprowadzone analizy rozkładu czasów przejazdu przed i w trakcie awarii 

wskazują, że w przypadku autobusów poruszających się po buspasie można ich 
czas przejazdu wykorzystać do wykrywania awarii. Zarządzanie ruchem w czasie, 
kiedy występują awarie w ruchu drogowym, powinno skupić się nie tylko na 
wykrywaniu zdarzeń, zarządzaniu drogami alternatywnymi, ale również na 
sprawnej informacji dla uczestników ruchu poprzez: radio, tablice zmiennej treści, 
tablice informacji pasażerskiej itp. W momencie odchylenia kwartyla dolnego od 
wartości referencyjnej od ruchu niezakłóconego przekroczy on założony poziom 
procentowy i w momencie tym można wskazać wystąpienie awarii. Precyzyjne 
określenie poziomu wymagałoby przeprowadzenia pomiarów w różnych 
warunkach, w celu ograniczenia czynników pogodowych i chwilowych zmian  
w natężeniu ruchu. 
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ANALYSIS OF BUS TRAVEL TIME IN CASE OF CLOSURE  
THE ROAD NETWORK IN CITY STREETS 

Summary 

The theme of the publication is to analyze the traffic conditions when the error occurred in the 
network of city streets as a result comes to closing the road. Also brought closer system operation 
TRISTAR in particular prioritization for public transport and the system operation of collecting and 
processing of data on travel times of public transport. The main issue of the publication is to show 
how using mathematical analysis can be modeled moment in which there is a deviation from the norm 
in the road network, having data on travel times of buses circulating in the urban network of the 
implemented intelligent traffic control system. 
Keywords: analysis of traffic priority for public transport, modeling.  
 
 




