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Struktura 

funkcjonalna 



System Zarządzania Ruchem Miejskim 

 



Rozpoczęcie realizacji projektu – 
2012 rok 

Koszt – 133 mln PLN 
Dofinansowanie – 85% 

 
Zakres obszarowy projektu:  

ciągi ulic 
 

Łączność: 
 

137 km kanalizacji teletechnicznej 
 

148 km łączy światłowodowych, w 9 
ringach 

 
Łączność zapewnią: 

 
łącze światłowodowe (TCP/IP – 
Ethernet) lub za pośrednictwem 
radia krótkiego zasięgu/GPRS 
(parkingi i pojazdy transportu 

zbiorowego)  



TRISTAR w liczbach (Gdynia): 

72 skrzyżowania 

31 kamer szybkoobrotowych 

9 Tablic Zmiennej Treści 

5 Znaków Zmiennej Treści 

5 Drogowych Stacji Meteorologicznych 

6 Tablic i Znaków Dynamicznej 

Informacji Parkingowej (4 parkingi) 

2 odcinki objęte Modułem Wykrywania 

Zdarzeń Drogowych 

22 lokalizacje kamer ANPR, w tym: 

 rejestracja przejazdu na czerwonym 

świetle  – 15 

 rejestracja przekroczenia prędkości 

– 7 

34 Tablice Informacji Przystankowej 

autobusowej 

7 Terminali Informacji Pasażerskiej 



System Sterowania Ruchem Drogowym 

Inteligentne sterowanie ruchem – algorytmy 

niemieckiej firmy GEVAS Software 

 

 

BALANCE – sterowanie obszarowe 

 – sterowanie ruchem w grupie skrzyżowań 

(ciągu) 

  – optymalizacja makroskopowa (funkcja celu) 

  – prognozy krótkoterminowe 5-15 min  

EPICS – sterowanie lokalne 

 – sterowanie ruchem na skrzyżowaniu 

  – optymalizacja mikroskopowa 

  – prognozy 1-minutowe – możliwość 

wydłużenia/skrócenia bieżącej fazy w cyklu 

krótkoterminowe 

 – priorytet dla transportu zbiorowego 

. 



System Sterowania Ruchem Drogowym 

  

 

TRENDS – rdzeń w sterowniku, narzędzie 

wykonawcze realizujące logikę sterowania 

ruchem 

  – programowanie sekwencji programowych w 

języku openTRELAN 

 – projektowanie zmian ze stacją testową 

 

. 





System Monitorowania i Nadzoru Ruchu 

Pojazdów 

Celem systemu jest zbieranie danych o sytuacji na drodze: 

 – zbieranie danych o ruchu (natężenia, prędkość, struktura rodzajowa), 

 – wykrywanie incydentów 

 – rodzaje detektorów: 

• pętle indukcyjne, 

• optyczne (wideodetekcja), 

• bluetooth, Wi-Fi. 

  



Nadzór programów 

sygnalizacji 





Monitorowanie pracy 

sterowników 



Koordynacja i dane o ruchu 



Priorytety 

 Bezwzględny – karetki, straż pożarna, policja (w przyszłości)  

  – szczególne przypadki dla pojazdów transportu zbiorowego 

 Względny – pojazdy transportu zbiorowego opóźnione w stosunku do 

rozkładu jazdy (algorytm EPICS) 

 

  

. 



Priotytety dla 

komunikacji miejskiej 



Priotytety dla 

komunikacji miejskiej 



Priotytety dla 

komunikacji miejskiej 



Priotytety dla pieszych 



System Nadzoru Wizyjnego 



System Informacji dla Kierowców 



Znaki Zmiennej Treści 



Tablice Zmiennej Treści 





System Informacji Parkingowej 



System Zarządzania Transportem Zbiorowym 

 Informacja pasażerska: 

  – tablice informacyjne na przystankach 

  – terminale informacji pasażerskiej 

  – strona www 

 

  

. 



System Zarządzania Transportem Zbiorowym 
 Zarządzanie ruchem pojazdów 

 

  

. 



Centrum Zarządzania i Sterowania Ruchem 
 

  

. 
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