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Rozwiązania SMART
Niniejsza  ekspertyza  została  opracowana  na  potrzeby  Gminy  Lublin  w  ramach  projektu
„Strategia  rozwoju  elektromobilności  w  Lublinie”  oraz  zamieszczenia  informacji
o finansowaniu,  w  formie  zapisu:  „Projekt  jest  finansowany  ze  środków  Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w ramach Programu GEPARD II  -
transport niskoemisyjny. Cześć 2) Strategia rozwoju elektromobilności".

Zgodnie z zakresem umowy niniejszy dokument porusza następujące kwestie:
1) Rozwiązania smart dla istniejącej infrastruktury i pojazdów;
2) Potencjalne zadania jednostek samorządu terytorialnego w ramach technologii V2X;
3) Pojazd jako urządzenie wielofunkcyjne, a nie tylko jako środek transportu;
4) Technologie smart w systemie: zarządzania ruchem, rozliczeń za ładowanie pojazdu,

administrowania  flotą  i  logistyką,  dedykowane  dla  transportu  publicznego  i
indywidualnego;

5) Pojazdy „samoładujące” – rekuperacja i odnawialne źródła energii;
6) Innowacyjne  rozwiązania  stosowane  w  systemach  ładowania  i  tankowania  paliw

alternatywnych;
7) Elektromobilność czy wodór i lubelski potencjał wykorzystania wodoru w transporcie

publicznym oraz indywidualnym;
8) Analiza technologii i potencjału wykorzystania pojazdów autonomicznych;
9) Rekomendacje w zakresie rozwiązań smart możliwych do realizacji w Lublinie.

W  dokumencie  opisano  szereg  rozwiązań  dotyczących  technologii  informacyjnych  oraz
transportu. Na zakończenie podano rekomendacje dotyczące rozwiązań smart możliwych do
realizacji w Lublinie.   
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W kierunku inteligentnego miasta
Idea  otwartych  danych  (Open  Data)  polega  na  tym,  że  dane  powinny  być  bezpłatnie
dostępne dla wszystkich do używania, przetwarzania bez restrykcji związanych z prawami
autorskimi,  patentami  lub  innymi  mechanizmami  kontroli  (1).  Opisane  w niniejszym
dokumencie  rozwiązania  w  dużej  mierze  opierają  się  na  tej  koncepcji,  pozwalając  na
współzawodnictwo różnych podmiotów w warunkach równego dostępu do informacji.

Punktem wyjścia  do funkcjonowania  rozwiązań opartych na tej  koncepcji  jest  utworzenie
repozytorium danych, które zasilane jest z różnych źródeł i pozwala na pobieranie danych
w celu ich dalszej  analizy  i  udostępniania.  Dostęp do takiego repozytorium powinien być
możliwy  przy  wykorzystaniu  powszechnie  stosowanych,  łatwych  do  użycia,  otwartych
protokołów transmisji, które skrótowo opisane zostały w dodatku technicznym.

Utworzenie  i  utrzymywanie  repozytorium  uzasadnione  jest  interesem  publicznym
polegającym na poprawie jakości życia mieszkańców miasta dzięki dostępowi do zarówno
surowych  danych,  jak  również  do  serwisów  korzystających  z  tych  danych,  w  celu  ich
zagregowania, przetworzenia i zaprezentowania w formie umożliwiającej podjęcie lepszych
decyzji.

Pierwszym przykładem rozwiązania SMART opartym na koncepcji OpenData jest opisana
niżej  usługa  pozwalająca  na  obniżenie  emisji  spalin  poprzez  informowanie  kierowców
o najszybszych  trasach.  Dane  do  tej  usługi  mogą  pochodzić  zarówno  z  systemu  ITS
w Lublinie (wymagana integracja), jak również być dostarczane z innych źródeł. W dalszej
części pokazano w jaki sposób dane o pracy niektórych rodzajów sygnalizacji świetlnej mogą
zostać  zastosowane  do  gamifikacji  transportu.  W  tym  wypadku  również  integracja
z istniejącym  systemem ITS  byłaby  bardzo  korzystna.  W kolejnym  podrozdziale  opisano
rozwiązanie, które może być zastosowane na izolowanych skrzyżowaniach nie podłączonych
jeszcze do systemu ITS w Lublinie - metodę wzbudzania sygnalizacji świetlnej sterowanej
algorytmem SOTL.

W  dalszej  części  rozdziału  w  pierwszej  kolejności  przedstawiono  wybrane  rozwiązania
dotyczące  wykorzystania  technologii  informacyjnych,  dalej  zaś  rozwiązania  dotyczące
nowoczesnego transportu. 
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Obniżenie emisji spalin poprzez informowanie kierowców o najszybszych trasach
Tezy zawarte w tym rozdziale  stanowią  podsumowanie  rozważań zawartych w pracy  (2)
dostosowane do uwarunkowań Lublina.

Obniżenie emisji dwutlenku węgla
Badania pokazują (3), że emisja dwutlenku węgla może zostać obniżona o 20%, poprzez:

 zredukowanie zatorów, dzięki czemu możliwe jest zwiększenie prędkości przejazdu,
 ograniczenie nadmiernej prędkości,
 zmniejszenie  występowania  zdarzeń  powodujących  konieczność  naprzemiennego

hamowania i przyspieszania związanych z ruchem start-stop.

Zużycie paliwa przez pojazdy na jednostkę pokonanej odległości i wiążąca się z tym emisja
dwutlenku węgla nie są liniowo związane z prędkością pojazdu. Emisja jest najmniejsza przy
około  70km/h.  Gdy  prędkość  pojazdu  spada  poniżej  50km/h  emisja  rośnie.  Po  spadku
średniej prędkości pojazdu poniżej 20km/h emisja rośnie bardzo gwałtownie (4). 

Wykres 1 Emisja dwutlenku węgla w funkcji średniej prędkości pojazdu (4)

Zaprezentowana  na  powyższym  wykresie  emisja  dwutlenku  węgla  w  funkcji  średniej
prędkości  pojazdu  wyraża  emisję  w jednostce  masy na  jednostkę  pokonanej  odległości.
W warunkach  ruchu  miejskiego  bardziej  uzasadnione  jest  zastosowanie  miary  wyrażonej
w jednostce masy na jednostkę czasu, ponieważ pojazdy często pracują na biegu jałowym
(przykładowo oczekując przed światłami).  Taki model został  zaproponowany w pracy  (5).
Autorzy  zaproponowali  funkcję  opisującą  emisję  dwutlenku  węgla w  jednostce  masy  na
jednostkę czasu w zależności od prędkości chwilowej pojazdu i jego przyspieszenia. 
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Wykres 2 Emisja dwutlenku węgla w funkcji prędkości chwilowej i przyspieszenia pojazdu (5)

Z powyższego wykresu można odczytać, że wzrost przyspieszeń pojazdu powoduje bardzo
gwałtowny wzrost emisji dwutlenku węgla. Upłynnienie ruchu i eliminacja cykli zatrzymanie-
ruszenie, nawet przy zachowaniu zbliżonej prędkości średniej powoduje ograniczenie emisji
dwutlenku węgla.

Zagadnieniem,  które  analizowano  w  pracy  (2) jest  wpływ  dostępności  informacji
o najszybszych trasach przejazdu na całkowitą emisję spalin z pojazdów. W pracy dokonano
szeregu założeń, które uprościły modelowanie. Do badań użyto dedykowanego symulatora
ruchu drogowego wykorzystującego kilka topologii dróg. Przy tak uproszczonym podejściu,
symulacje wykazały, że gdy kierowcy korzystają z najszybszych tras przejazdu, to ogólna
emisja dwutlenku węgla spada. Wynik ten nie jest oczywisty, gdyż kierowcy, którzy zamiast
najkrótszej  trasy  wybierają  objazd  pokonują  większą  odległość.  Mimo  to,  w  ogólnym
rozrachunku jest to korzystne dla wszystkich uczestników ruchu.

Należy podkreślić, że zawarte we wspomnianej pracy rozwiązanie przetestowano wyłącznie
w symulatorze. Wdrażając rozwiązania SMART w Lublinie można byłoby wprowadzić jako
jedno  z  ulepszeń  dostarczanie  wszystkim  kierowcom  informacji  nt.  najszybszych  tras
przejazdu  i sprawdzić  w  warunkach  rzeczywistych,  jak  duże  obniżenie  emisji  dwutlenku
węgla to powoduje.

Elementy systemu
Aby wdrożyć to rozwiązanie niezbędne jest zebranie danych na temat czasów przejazdów na
poszczególnych  odcinkach  dróg,  następnie  wyliczenie  najszybszych  tras  przejazdu  oraz
dystrybucja wyników do kierowców.
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Diagram 1 Akwizycja danych, przetwarzanie i dystrybucja informacji do kierowców w systemie dynamicznej nawigacji (DRGS
- ang. Dynamic Route Guidance System)

Sensory
Pozyskiwanie danych o czasach przejazdu może zostać zrealizowane na wiele sposobów,
do najbardziej rozpowszechnionych należą (6):

 używanie pojazdów testowych,
 rozpoznawanie numerów rejestracyjnych pojazdów,
 wykorzystanie danych sieci telefonii komórkowej,
 zastosowanie sensorów drogowych,
 analizę obrazów wykonanych z wysokości.

Szczegółowe omówienie zalet i  wad poszczególnych rozwiązań znajduje się w pracy  (6).
W niniejszym  dokumencie  skoncentrujemy  się  na  relatywnie  najtańszym  rozwiązaniu
wykorzystującym  odbiorniki  Bluetooth.  Warto  nadmienić,  że  rozwiązania  pozwalające  na
analizę ruchu pojazdów wyposażonych w odbiorniki GPS i wysyłających informację o swoim
położeniu  (FCD -  ang.  Floating  Car  Data)  lub  techniki  wykorzystujące dane z  czujników
drogowych są dużo lepiej poznane.

Na marginesie  warto  wspomnieć  o  zdecydowanie  najciekawszym  rozwiązaniu  jakim  jest
analiza  przemieszczeń  pojazdów  w  obrębie  całego  miasta  przy  wykorzystaniu  pojazdu
bezzałogowego.  Rozwiązanie takie zostało opracowane w Lawrence Livermoore National
Laboratory  w Stanach  Zjednoczonych  i  umożliwia  śledzenie  ruchów pojazdów nawet  na
obszarze wielkości województwa przy użyciu pojedynczego statku powietrznego.

Sensory drogowe są powszechnie używane w systemach sterowania ruchem drogowym do
dostosowania pracy sygnalizacji świetlnej do bieżącej sytuacji. Technologie sensorów mogą
zostać  pogrupowane  w  zależności  od  rodzaju  zjawiska  fizycznego,  które  jest
wykorzystywane do detekcji (7):
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Koszt
Pętle indukcyjne + + + Niski
Magnetometr + + Średni
Radary mikrofalowe + + + + Niski do średniego
Aktywna podczerwień + + + + Średni do wysokiego
Pasywna podczerwień + + + Niski do średniego
Ultradźwięki + + + Niski do średniego
Akustyka + + + + Średni
Rozpoznawanie obrazów + + + + Średni do wysokiego

Tabela 1 Porównanie technologii sensorów drogowych. (7)

Pomiar czasów przejazdu
Do pomiaru czasów przejazdu nie wystarczy tylko zmierzenie czasu na konkretnym odcinku.
Ważna jest również informacja dotycząca zarówno rodzaju pojazdu - przykładowo czy pojazd
jest uprawniony do korzystania z buspasów, jak również trasy pojazdu - co ilustruje poniższy
przykład. 

Diagram 2 Czas przejazdu pomiędzy punktami 1 i 2 jest uzależniony od następnego punktu na trasie

Jak pokazano na powyższym schemacie pojazdy skręcające w lewo mogą mieć znacząco
inny czas przejazdu na odcinku między punktami 1 i 2 niż pojazdy jadące na wprost. Gdyby
pod uwagę brane były wyłącznie średnie wartości czasów przejazdów, wówczas informacja
o czasie  przejazdu,  która nie uwzględnia  następnego punktu na trasie,  byłaby  obciążona
błędem. Z drugiej  strony pomiar czasów przejazdu pomiędzy dalszymi obszarami nie jest
możliwy przy zastosowaniu wielu spośród technologii sensorów, które wymienia  Tabela 1.
Omówienie  różnic  pomiędzy  dwoma rodzajami  pomiaru  czasu  przejazdu  znajduje  się  w
pracy  (8). Po  zebraniu  danych,  koniecznie  jest  ich  przetworzenie,  w  celu  wyliczenia
najszybszych  dróg  przejazdu.  W najprostszym  modelu  bez  predykcji  może  ono  zostać
zaimplementowane przez wykorzystanie  wprost  algorytmów Floyda-Warshalla  lub Dijkstry
(9).

Dostarczanie informacji do kierowców
Ostatnim krokiem niezbędnym do działania systemu jest dostarczenie danych do kierowców.
Z  uwagi  na  konieczność  ciągłego  dostosowania  aplikacji  do  zmieniającej  się  technologii
(rozwój urządzeń mobilnych, integracja z innymi źródłami danych, dostosowanie graficznego
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interfejsu użytkownika) zaleca się, aby ten element systemu był realizowany przez podmioty
zewnętrzne. Rolą miasta byłoby jedynie zapewnienie równego dostępu do otwartych danych,
z  których  korzystałyby  podmioty  zewnętrzne.  Już  w  tej  chwili  istnieją  firmy  i  produkty
oferujące zbliżone rozwiązania:  Google Maps, a nawet produkty polskich firmy takich jak
Yanosik czy NaviExpert. 

Wprowadzenie tej  usługi  SMART w Lublinie  pozwoliłoby na podniesienie jakości  danych,
obniżenie progu wejścia dla nowych, innowacyjnych podmiotów, które mogłyby bezpłatnie
korzystać z tych danych i podniesienie jakości usług dla mieszkańców, dla których dostępne
byłyby aplikacje oferujące jeszcze lepszą i dokładniejszą informację. Dodatkowo, jeśli dane
z symulatora  ruchu  drogowego  znalazłyby  odzwierciedlenie  w  rzeczywistym  ruchu
drogowym,  wówczas  pozwoliłoby  to  na  redukcję  w  Lublinie  emisji  dwutlenku  węgla
pochodzącego ze spalania w pojazdach.

Bezpieczeństwo danych
Dane powinny być przekazywane w sposób uniemożliwiający odtworzenie przemieszczania
się  pojedynczych  uczestników  ruchu.  Wymagana  jest  anonimizacja  danych.  W  celu
zapewnienia, że dane publikowane są wyłącznie przez urządzenia, które rzeczywiście mają
dostęp  do danych  konieczna  jest  autentykacja  klientów,  przykładowo  poprzez  certyfikaty
SSL. Pozwoli to na wykorzystanie publicznej sieci transmisji (przykładowo publicznych APN
w transmisji GPRS).

Minimalny koszt wdrożenia
Podstawowym  kosztem  jest  montaż  infrastruktury  umożliwiającej  akwizycję  danych
o czasach  przejazdu.  Największa  wartość  przy  najmniejszych  nakładach  finansowych
zostanie osiągnięta wtedy, gdy dane o odcinkowych czasach przejazdu będą ofertowane w
czasie zbliżonym do rzeczywistego. Jako platformę komunikacyjną proponuje się protokół
MQTT opisany w dodatku technicznym. Jako technologię akwizycji danych: pomiar czasu i
prędkości przemieszczania przy użyciu odbiorników Bluetooth (10), (11) - z uwagi na bardzo
łatwą  skalowalność,  niski  próg  wejścia  i  dobry  stosunek  pomiędzy  kosztem  wdrożenia
a dokładnością pozyskiwanych danych. Technicznie możliwe jest oczywiście wykorzystanie
danych  pochodzących  z  systemu  ITS  w  Lublinie.  W  miarę  wdrażania  technologii  V2X
w Lublinie  -  również  inne  metody  komunikacji.  Dodatkowo  należy  uwzględnić  koszty
konserwacji urządzeń, pokrycia kosztów transmisji (miesięcznie, rzędu kilku złotych za punkt
w taryfie  telemetrycznej),  zasilania  oraz  administracji  systemem (wymiana  uszkodzonych
czujników, instalacja w nowych punktach w miarę rozwoju miasta) - po stronie miasta część
etatu - etat w zależności od liczby rozległości systemu.
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Komunikacja I2V w kontekście gamifikacji transportu
Idea  przekazywania  informacji  z  infrastruktury  do  pojazdu  (ściślej  do  osoby/urządzenia
kontrolującego  pojazd)  może zostać  zrealizowana w Lublinie  w połączeniu  z  gamifikacją
transportu,  tzn.  z wprowadzeniem  mechanizmów  nagradzających  kierowców  w  formie
odznak,  punktów, nowych numerów poziomów lub listu z podziękowaniem za przepisową
jazdę itp.  za różnego rodzaju  działania  pozwalające  na realizację  celów korzystnych dla
społeczności miasta Lublina.

Opisany  w  poprzednim  podrozdziale  wpływ  dynamiki  jazdy  na  emisję  dwutlenku  węgla
dotyczy wszystkich pojazdów spalinowych: osobowych, ciężarowych, transportu publicznego
i innych.  W  interesie  przedsiębiorców  jak  i  kierowców  indywidualnych  jest  zredukowanie
kosztów energii (paliwa), zaś w interesie mieszkańców jest poprawa jakości powietrza. Oba
te  cele  mogą  zostać  osiągnięte  poprzez  upłynnienie  jazdy,  w  szczególności  poprzez
dostarczanie pojazdom informacji o planowanych czasach zmiany sygnalizacji świetlnej. W
założeniu  ma to  pozwolić  kierowcom  dojeżdżającym  do  świateł  sygnalizacji  świetlnej  na
podjęcie  decyzji  o wcześniejszym  zmniejszeniu  prędkości  pojazdu  tak,  aby  uniknąć
całkowitego zatrzymania pojazdu i konieczności ruszenia. Przy dłuższych czasach zmiany
sygnalizacji  świetlnej  -  pozostawienia  kierowcy  możliwości  wyłączenia  silnika  oraz  jego
uruchomienia  przed  zapaleniem  światła  żółtego,  tak  aby  nie  opóźniać  pozostałych
kierowców. 

Komunikacja zmiany czasu przełączenia sygnalizacji świetlnej
Zaimplementowanie  wprost  mechanizmu  pomiaru  długości  trwania  poszczególnych  cykli
możliwe  jest  w  zasadzie  tylko  na  starszych  sygnalizacjach  stałoczasowych,  gdzie
w określonych  godzinach  (noc,  szczyt  komunikacyjny)  czas  trwania  każdej  z grup
sygnalizacyjnych  jest  stały.  Mimo,  iż  takie  sygnalizacje  są  wypierane  przez  sygnalizacje
acykliczne  lub  podłączone  do  obszarowych  systemów sterowania  ruchem,  to  wdrożenie
systemu  działającego  początkowo  tylko  na  sygnalizacjach  stałoczasowych  jest  zasadne,
gdyż  pozwala  na  sprawdzenie  protokołów  transmisji,  przygotowanie  aplikacji  dla
użytkowników  końcowych  (kierowców)  oraz  zdobycie  doświadczenia  pozwalającego  na
sprawne  przystosowanie  integracji  z  nowszymi  typami  sterowników sygnalizacji  świetlnej
(znacznie kosztowniejszej do zrealizowania).

Aplikacje  tego  rodzaju  mają  przewagę  nad  licznikami  czasu  umieszczanymi  nad
sygnalizatorami z uwagi na to, że pozwalają na przekazanie kierowcom informacji z dużej
odległości,  znacznie  większej  niż  w  przypadku  liczników  czasu  umieszczanych  nad
sygnalizatorami.  Dodatkowo  możliwe  jest  powiadamianie  dźwiękowe  o  czasie  zmiany
sygnalizacji świetlnej, tak aby nie angażować zmysłu wzroku kierowcy.

Przykład aplikacji dla kierowców o czasie zmiany sygnalizacji świetlnej
Jedną z implementacji zrealizowano w pracy dyplomowej (12). Forma aplikacji na urządzenia
mobilne nie jest jedyną możliwą. Inne, relatywnie łatwe do implementacji formy, to choćby
strona  internetowa  wykonana  w  technologii  HTML5.  Z  uwagi  na  konieczność  ciągłego
dostosowania  aplikacji  do  zmieniającej  się  technologii  (rozwój  urządzeń  mobilnych,
integracja  z  innymi  źródłami  danych,  dostosowanie  graficznego  interfejsu  użytkownika)
zaleca  się,  aby  ten  element  systemu był  realizowany  przez  podmioty  zewnętrzne.  Rolą
miasta  byłoby  jedynie  zapewnienie  równego  dostępu  do  otwartych  danych,  z  których
korzystałyby podmioty zewnętrzne.
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Rysunek 1 Zrzut ekranu z aplikacji do powiadamiania kierowców o czasie zmiany sygnalizacji świetlnej (12)

Rysunek  1 przedstawia  przykładowy  widok  ekranu  kierowcy,  który  zbliża  się  do
skrzyżowania.  Element  graficzny  w  formie  paska  zanika,  dając  wyobrażenie  o  długości
trwania obecnego światła (czerwone). Liczby w środku ekranu informują o dokładnym czasie
pozostałym do zmiany świateł (dwie sekundy). W zależności od kierunku, z którego dojeżdża
kierowca, na podstawie informacji z systemu nawigacji urządzenia, na którym uruchomiona
jest  aplikacja  określane  jest,  które  ze  świateł  jest  interesujące  dla  danego  kierowcy.
Przykładowo  może  być  to  światło  do  jazdy  na  wprost  z  danego  kierunku,  choć  można
wyobrazić  sobie  bardziej  zaawansowane  graficzne  interfejsy  użytkownika,  prezentujące
również czasy zmiany na wszystkich dostępnych kierunkach.

Pomiotami, które mogłyby szczególnie skorzystać na tym rozwiązaniu SMART są operatorzy
transportu miejskiego. Ciężkie, wypełnione pasażerami pojazdy przejeżdżające wielokrotnie
w ciągu dnia przez te same skrzyżowania mogą obniżyć spalanie i podnieść komfort jazdy
dla pasażerów. Aby wdrożenie odniosło sukces kluczowe jest powiązanie premii kierowcy
z jego  płynnością  jazdy  w  otoczeniu  skrzyżowań.  Wynikające  z  tego  oszczędności  w
zmniejszeniu spalania korzystne będą dla przewoźnika (oszczędności na kosztach nośników
energii), kierowcy (premia), pasażerów (płynniejsza jazda) i mieszkańców (mniejsza emisja
spalin).

W przyszłości z opisanego systemu komunikacji I2V mogą korzystać pojazdy autonomiczne
w celu  potwierdzenia  poprawności  rozpoznania  obrazu  aktualnie  wyświetlanego  światła
w danym kierunku jazdy.

Strona 12 z 41



Bezpieczeństwo i integralność danych
W celu zapewnienia,  że dane o zmianie sygnalizacji  świetlnej  publikowane są wyłącznie
przez urządzenia,  które rzeczywiście mają dostęp do danych konieczna jest  autentykacja
klientów,  przykładowo  poprzez  certyfikaty  SSL.  W celu  zapewnienia  prywatności  danych
zaleca się,  aby miasto udostępniło  interfejs  (proxy) zasłaniający  żądania  poszczególnych
użytkowników. Dostawcy aplikacji wykorzystujących dane miejskie musieliby zapewnić opcję
pozwalającą na to, aby informacja o lokalizacji pojazdu była wysyłana do serwisu miejskiego.
Serwis miejski nie przechowywałby danych o żądaniach użytkowników w powiązaniu z ich
lokalizacją.  Dane  o  przewidywanym  czasie  zmiany  sygnalizacji  świetlnej  powinny  być
dostarczane kierowcy ze znacznikiem czasowym, tak aby zrekompensować czas transmisji.
Dodatkowo zarówno nadawca jak i    odbiorca powinien korzystać z tego samego źródła
czasu (przykładowo systemu GPS).

Minimalny koszt wdrożenia
Podstawowym  kosztem  jest  montaż  infrastruktury  umożliwiającej  dostęp  do  danych
o czasach  zmiany  sygnalizacji  świetlnej.  W  dodatku  technicznym  opisano  koncepcję
urządzenia  umożliwiającego  przeprowadzenie  takiej  integracji.  Dane  o  czasie  zmiany
sygnalizacji świetlnej powinny być przekazywane w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Jako
protokół  komunikacji  proponowany  jest  MQTT opisany  w dodatku  technicznym.  Pierwszy
etap  wdrożenia  powinien  objąć  wyłącznie  sygnalizacje  stałoczasowe.  Koszt  instalacji
urządzeń monitorujących stan sygnalizacji  świetlnej  oszacowano w dodatku technicznym.
Docelowym rozwiązaniem jest pełna integracja z systemem ITS w Lublinie.
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Komunikacja V2I w kontekście samoorganizującej się sygnalizacji świetlnej
W pracy  (13) udowodniono, że zagadnienie optymalnego sterowania sygnalizacją świetlną
należy do klasy złożoności EXP-Complete. Wynik ten sprawia, że niepraktyczne z punktu
widzenia czasu obliczeń i wymaganej pamięci jest poszukiwanie optymalnego rozwiązania.
Z tego  powodu  w  praktyce  stosowane  są  uproszczone  podejścia.  W  skrócie  sposoby
sterowania sygnalizacją świetlną można podzielić na dwie grupy: do pierwszej z nich można
zaliczyć algorytmy pracujące przy uprzednio wyliczonych parametrach długości  cykli  oraz
przesunięciach fazy, pozwalające na maksymalizację przepływu dla oczekiwanego natężenia
ruchu.  Do  drugiej  grupy  należą  algorytmy  adaptacyjne,  w  których  długości  cykli  oraz
przesunięcia fazy zależą od aktualnego natężenia ruchu (14).

Na świecie wdrażane są zarówno systemy pracujące według pierwszej strategii,  takie jak
TRANSYT,  jak  również  drugiej:  SCATS  (Sydney  Coordinated  Adaptive  Traffic  System),
SCOOT  (Split  Cycle  Offset  Optimization  Technique),  OPAC  (Optimization  Policies  for
Adaptive  Control),  PRODYN  (Programming  Dynamic),  SPOT  (System  for  Priority  and
Optimisation of Traffic), UTOPIA (Urban Traffic Optimisation by Integrated Automation) i inne
(15). Z powodu wymaganego poziomu niezawodności, sieci komunikacyjne dla tego rodzaju
sposobów sterowania zwykle stanowią co najmniej dwie-trzecie kosztów scentralizowanych
systemów adaptacyjnego sterowania ruchem (16).

Samoorganizująca się sygnalizacja świetlna SOTL
W  scentralizowanym  podejściu  do  sterowania  ruchem  drogowym,  dane  z  sensorów  są
zbierane, przesyłane i przetwarzane w centrum obliczeniowym, skąd rozsyłane są informacje
dotyczące  korekt  do  programów  sterowania  poszczególnych  sygnalizatorów  (17).
Rozwiązanie takie pozwala na koordynację pracy skrzyżowań, utrudnia jednak reakcję na
lokalne  fluktuacje  w  ruchu  drogowym.  Z  tego  powodu  zaczęto  rozważać  sterowanie
zdecentralizowane,  które  ogranicza  a  niekiedy  nawet  całkowicie  eliminuje  konieczność
scentralizowanej  koordynacji (18).  Jednym  z  rozwiązań  jest  Samoorganizująca  się
sygnalizacja świetlna (SOTL, ang. Self-Organizing Traffic Lights) wynaleziona przez Carlosa
Gershensona (19).  Opis algorytmu znajduje się poniżej.

Rysunek 2 Odległości stosowane w algorytmie samoorganizującej się sygnalizacji świetlnej SOTL (14)

Algorytm SOTL działa według następującej idei:  w każdym kroku czasowym, dla każdego
kierunku  zliczane  są  pojazdy  zbliżające  się  do  skrzyżowania  lub  oczekujące  na  nim
(wszystkie w odległości mniejszej od d) (Rysunek 2). Wartość ta jest dodawana do licznika
dla zadanego kierunku. Jeśli wartość określonego licznika jako pierwsza przekroczy ustaloną
wartość, wówczas światło w danym kierunku zmieniane jest na zielone, zaś licznik dla tego
kierunku jest resetowany. Dodatkowo wprowadzane są pomocnicze liczniki czasu oraz liczby
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pojazdów  w określonych  odległościach  (r  i  e),  które  poprawiają  działanie  algorytmu
(minimalny czas światła zielonego, zabezpieczenie przed zablokowaniem skrzyżowania itp.)
Symulacje wykazały, że ten sposób sterowania jest bardzo efektywny.  

Pojawia się pytanie, czy zasadne jest rozważanie wdrażania SOTL w Lublinie, gdy miasto
realizuje  największy  w  swojej  historii  unijny  projekt  Zintegrowanego  Systemu Miejskiego
Transportu Publicznego, w ramach którego wdrażany jest system ITS. Odpowiedzią jest, że
SOTL doskonale  sprawdza  się  na izolowanych  skrzyżowaniach,  zaś Inteligentny  System
Zarządzania Ruchem (ISZR) w Lublinie ułatwia przede wszystkim przejazd przez główne
trasy komunikacyjne miasta (20).  

Wzbudzanie sygnalizacji niepodłączonych do ITS z dużych odległości
Pojazdy  komunikacji  miejskiej  w  Lublinie  wyposażone  są  w  odbiorniki  GPS  oraz  środki
łączności  umożliwiające  przesyłanie  informacji  o  położeniu  pojazdu  do  systemu  ITS.
Sygnalizatory  świetlne,  które  nie  są  podłączone  do  systemu  ITS  mogłyby  zostać
rozbudowane o funkcję wzbudzania w sposób podobny do działania algorytmu SOTL. Tam,
gdzie w najbliższym czasie nie jest planowane podłączenie sterownika sygnalizacji do ISZR
możliwe  jest  takie  przeprogramowanie  sterownika  sygnalizacji  świetlnej,  aby  była  ona
wzbudzana z zewnątrz za pośrednictwem wejścia binarnego, podłączonego do urządzenia
zbierającego informacje o nadjeżdżających pojazdach komunikacji miejskiej. Wejście binarne
powinno być aktywowane wtedy, gdy pojazd jest w odległości na tyle dużej, że niepraktyczne
byłoby wykorzystanie sensorów drogowych takich jak pętle  indukcyjne lub kamery.  Takie
rozwiązanie  dawałoby  możliwość  zmniejszenia  liczby  zatrzymań  pojazdów  komunikacji
miejskiej na skrzyżowaniach, które nie są podłączone do ISZR. 

Minimalny koszt wdrożenia
Podstawowym  kosztem  jest  dostarczenie  sterownikom  sygnalizacji  świetlnej  nie
podłączonych  do  ISZR informacji  o  nadjeżdżających  pojazdach  komunikacji  miejskiej.  W
dodatku  technicznym  opisano  koncepcję  urządzenia  umożliwiającego  przeprowadzenie
takiej integracji. Informacje z ITS o zbliżaniu się pojazdów komunikacji miejskiej muszą być
przekazywane  w  czasie  zbliżonym  do  rzeczywistego.  Jako  protokół  komunikacji
proponowany  jest  MQTT  opisany  w dodatku  technicznym.  Koszt  instalacji  urządzeń
monitorujących stan sygnalizacji świetlnej oszacowano w dodatku technicznym. 

Przesyłanie danych z pojazdów komunikacji miejskiej
Na marginesie  rozważań  nt.  rozwiązań SMART w transporcie  publicznym warto  docenić
wkład Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie w udostępnianie  statycznych danych nt.
rozkładów  jazdy.  Dane  te  są  dostępne  w  formacie  GTFS  (ang.  General  Transit  Feed
Specification), dzięki czemu różni dostawcy aplikacji mogą oferować usługi planowania tras
przejazdu  mieszkańcom  Lublina.  Dodanie  rozszerzenia  GTFS  Realtime  pozwoliłoby  na
wzbogacenie  oferty dla mieszkańców o możliwość dynamicznego planowania przejazdów
z uwzględnieniem  zakłóceń  w  ruchu  drogowym,  objazdów  itp.  Specyfikacja  GTFS-RT
pozwala w zestandaryzowany sposób przekazywać podmiotom zewnętrznym informację na
temat  bieżącego  położenia  pojazdów  na  linii.  Wdrożenie  Realtime  GTFS  umożliwiłoby
zaoferowanie  osobom  korzystającym  z komunikacji  miejskiej  wysokiej  jakości  usług
dodatkowych. Statyczne dane w formacie GTFS oferuje wiele miast w Polsce, rozszerzenie
Realtime GTFS - tylko nieliczne (między innymi Poznań  (21)). Udostępniając tego rodzaju
dane ZTM Lublin dołączyłby do czołówki liderów cyfryzacji.

Brak  informacji  na  temat  numeru  linii  pojazdu  przypisanego  do  pojazdu  wyposażonego
w odbiornik  GPS utrudnia  tworzenie  aplikacji  do  planowania  przejazdów  uwzględniającej
ruch pojazdów komunikacji miejskiej w czasie rzeczywistym. Opis tego zagadnienia można
znaleźć w pracy (22).
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Rysunek 3 Aplikacja uwzględniającej ruch pojazdów komunikacji miejskiej w czasie rzeczywistym (22)
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W dalszej części przedstawiono pozostałe rozwiązania SMART związane z transportem.

Giełda mocy
Z  węgla  wytwarzana  jest  zdecydowana  większość  energii  elektrycznej  w  Polsce,  choć
pozycja węgla jest osłabiana przez ropę, gaz i odnawialne źródła energii (OZE) (23). Tabela
2 zawiera  dane pozwalające  porównać moc zainstalowaną w podziale  na różne rodzaje
elektrowni w Polsce. Tabela 3 ilustruje trend wzrostu udziału energii pochodzącej z OZE.

Wyszczególnienie Moc  elektryczna  zainstalowana
[MW] 

Elektrownie zawodowe cieplne 34 054,4
z tego:
- na węglu brunatnym 9 292,4
- na węglu kamiennym 22 792,2
- gazowe 1 237,1
-biomasowe/biogazowe 732,8
Elektrownie zawodowe wodne 2 291,0
- w tym: szczytowo - pompowe 1 413,0
Elektrownie zawodowe wiatrowe 1 391,4
Elektrociepłownie przemysłowe 3 392,6
Elektrownie niezależne OZE 6 248,6
Ogółem 47 378,0

Tabela 2 Moc zainstalowana (na dzień 31.12.2019) (24) za (25)

Wyszczególnienie 2018 2019 Zmiana
GWh %

Elektrownie zawodowe cieplne 139
650

128 565 92,1

- na węglu brunatnym 49 434 41 726 84,4
- na węglu kamiennym 81 274 76 911 94,6
- gazowe 6 026 6 328 105,0
- biomasowe/biogazowe 2 917 3 600 123,4
Elektrownie zawodowe wodne 2 141 2 392 111,7
- w tym szczytowo-pompowe 417 706 169,2
Elektrownie zawodowe wiatrowe 2 915 3 470 119,0
Elektrownie przemysłowe 14 296 16 168 113,1
Elektrownie niezależne - instalacje OZE 11 006 13 111 119,1
Produkcja ogółem 183

824
181 576 98,8

Tabela 3 Produkcja energii elektrycznej w latach 2018-2019 (24) za (25)

Rynek energii elektrycznej w Polsce podzielony jest na (26):
 rynek kontraktowy, gdzie warunki i ceny zawarte w kontrakcie zależą wyłącznie od

stron kontraktu, kontrakty podlegają tajemnicy handlowej, zaś strony kontraktu nie
mają obowiązku powiadamiać o warunkach operatorów systemów dystrybucyjnych
(OSD) ani operatorów systemów przesyłowych (OSP),

 rynek giełdowy, gdzie ceny ustalane są jako krańcowe, odzwierciedlające równowagę
podaży i popytu,

 rynek  bilansujący,  który  działa  w  czasie  rzeczywistym,  na  którym  OSP  dokonuje
zakupu i sprzedaży energii elektrycznej w celu zapewnienia zbilansowania.

Strona 17 z 41



Zmiany w popycie na energię, jak również trudno przewidywalny charakter podaży energii
elektrycznej wytwarzanej z OZE jest wyzwaniem dla systemów elektroenergetycznych.

Systemy elektroenergetyczne cechuje zmienność obciążenia. Rozróżnić można (26):
 mierzone w sekundach chwilowe wahania obciążeń spowodowane okresową pracą

wielkich odbiorników,
 dobową zmienność obciążenia, na którą ma wpływ struktura przemysłu, zmianowość

jego  pracy,  struktura  odbiorów  szczytowo-komunalnych  oraz  wpływ  czynników
meteorologicznych,

 tygodniową zmienność obciążeń szczytowych w poszczególnych dniach (dni robocze,
świąteczne),

 sezonową zmienność obciążenia.

Wykres  3 przedstawia  godzinowe  zapotrzebowanie  Krajowej  Sieci  Energetycznej  oraz
produkcję elektrowni krajowych. Widoczne są okresy nadprodukcji energii w nocy i niedoboru
energii w dzień.

Wykres 3 Zapotrzebowanie Krajowej Sieci Energetycznej (KSE) i produkcja elektrowni krajowych (27)

Zgodnie  z raportem Ministerstwa Energii  (27) cyt.  "Związany z elektromobilnością  rozwój
magazynowania  energii  poprzez  baterie  samochodowe  oraz  magazyny  energii
zlokalizowane  przy  punktach  ładowania  pojazdów,  umożliwi  w  przyszłości  traktowanie
infrastruktury  pojazdów  elektrycznych  jako  zasobników  energii,  które  oddają  energię
w momencie  szczytowego  zapotrzebowania  i  ładują  się  w  tzw.  dolinie  nocnej.  Z  punktu
widzenia  wytwarzania  energii  rozwój  elektromobilności  będzie  dodatkowym  elementem
umożliwiającym optymalizację pracy KSE w okresie szczytowego zapotrzebowania,  a tym
samym stanowi oszczędność polegającą na braku konieczności utrzymywania części mocy
wytwórczych, które są nierentowne ze względu na fakt, że pracują jedynie kilkaset godzin
rocznie."
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W  skali  kraju  rozbieżność  podaży  i  popytu  energii  elektrycznej  widoczna  jest  w  cyklu
dobowym.  W  kontekście  Lublina  podobne  zjawisko  można  obserwować  w  skali  mikro
w trolejbusowej  sieci  trakcyjnej.  Hamujące  elektrodynamiczne  trolejbusy  oddają
rekuperowaną  energię  elektryczną  do  sieci  trakcyjnej.  Jeśli  w  tym  czasie  inny  pojazd
przyspiesza, energia ta jest przez niego odbierana i zamieniana na ruch. Jeśli jednak nie jest
to  możliwe,  energia  ta  jest  bezpowrotnie  tracona  na  rezystorze  hamowania.  Skuteczne
rozwiązania  problemu  magazynowania  energii  w  skali  mikro  mogłoby  stanowić  cenne
doświadczenie przy opracowaniu rozwiązania nadającego się do zaadoptowania w większej
skali. 

W odróżnieniu od wymienionych wcześniej  w niniejszym dokumencie rozwiązań SMART,
zamiast  propozycji  konkretnego  rozwiązania  technicznego,  przedstawione  zostanie
działanie,  mające  na  celu  zachęcenie  podmiotów  zewnętrznych  do  konkurencji
i wypracowania  najlepszego  rozwiązania  (zgodnie  z  metodologią  DARPA  (ang.  Defense
Advanced Research Projects Agency)).

Opłacalność i koszt wdrożenia
Z  punktu  widzenia  operatora  transportu,  energia  elektryczna  przesłana  na  rezystor
hamowania do ogrzania atmosfery jest stratą. Możliwość sprzedania tej energii - zyskiem,
zaś możliwość kupienia energii elektrycznej po niższej cenie - oszczędnością.

Przy założeniu,  że operator  transportu nie ponosiłby  kosztów inwestycyjnych związanych
z budową  infrastruktury  umożliwiającej  chwilowe  magazynowanie  energii  -  możliwość
skorzystania przez operatora z takiej funkcjonalności jest równoznaczna z oszczędnościami
w kosztach operacyjnych, nie mówiąc już o korzystnym efekcie środowiskowym.

Podmioty, zainteresowane tymczasowym magazynowaniem energii mogłyby oferować taką
usługę operatorowi po cenie określonej w błyskawicznej aukcji elektronicznej. Obecny etap
rozwoju technologii informacyjnych oraz energoelektroniki umożliwia przeprowadzenie takiej
operacji (określenie możliwości magazynowania energii oraz nawiązanie komunikacji w celu
zatwierdzenia transakcji) w czasie rzędu milisekund.

Dobór dostawców
Wyłonienie wykonawców może odbywać się w formie partnerstwa innowacyjnego zgodnie
z art. 73a prawa zamówień publicznych, które daje możliwość etapowego doprecyzowania
przedmiotu zamówienia w trakcie prowadzonych z wykonawcami negocjacji oraz daje prawo
do wyłączenia z procesu najsłabszych wykonawców na określonych wcześniej zasadach.

Z punktu widzenia sukcesu giełdy mocy dla sieci trakcyjnej wydaje się dopuszczenie wielu
podmiotów świadczących usługi magazynowania energii (w literaturze usługa taka znana jest
pod pojęciem ESaaS (ang. Energy storage as a service)).

Może pojawić się pytanie - dlaczego podmioty miałyby skupować energię. Odpowiedzią na to
jest to, że mogą kupić ją po niższej cenie. W trzech kolejnych podrozdziałach przedstawione
zostaną  dodatkowe  rozwiązania  SMART,  które  mogą  być  wykorzystane  w  połączeniu
z giełdą mocy.

Możliwości wdrożenia
Podstawowym  warunkiem  umożliwiającym  wykorzystanie  pojazdów  bateryjnych  do
gromadzenia  energii  w  dolinie  nocnej  i  oddawanie  jej  w  razie  potrzeb,  przykładowo
wykorzystując  opisaną  w  tym  podrozdziale  giełdę  mocy,  jest  zastosowanie  ładowarek
dwukierunkowych.  Ładowarki  takie są niewiele droższe od ładowarek jednokierunkowych,
a umożliwiają  zarówno  ładowanie  pojazdu  jak  również  oddawanie  energii  do  sieci,  w
chwilach  wzmożonego  zapotrzebowania.  Jako  ciekawostkę  można  podać  możliwość
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wykorzystania  pojazdów  samoładujących  się,  przykładowo  wyposażonych  w  ogniwa
fotowoltaiczne, które po naładowaniu pojazdu, w słoneczne dni, mogłyby dostarczać energii,
przynosząc zysk swoim właścicielom.
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Wymienne magazyny energii
Przez  pojazdy  elektryczne  rozumiemy  te  pojazdy  samochodowe,  które  do  napędu
wykorzystują silniki elektryczne. Pojazdy elektryczne można podzielić ze względu na rodzaj
magazynu, w którym gromadzona jest energia potrzebna na cele trakcyjne. Wyróżnia się
między innymi (28):

 HEV (ang.  Hybrid Electric Vehicle)  -  pojazdy,  w których spala się  paliwo w silniku
spalania wewnętrznego w celu zamiany energii chemicznej na energię elektryczną,
w celu jej dalszej zamiany na ruch pojazdu.

 BEV (ang. Battery Electric Vehicle) - pojazdy, w których energia przechowywana jest
w akumulatorach stanowiących chemiczne magazyny energii.

 FCH (ang.  Fuel Cell  Vehicle)  -  pojazdy,  w których ogniwa zamieniają w procesach
elektrochemicznych wodór, metan lub inne paliwo na energię elektryczną.

W pojazdach BEV energia na cele trakcyjne w całości przechowywana jest w akumulatorach
pokładowych.  Magazyny energii  stosowane (akumulatory)  uważa  się  za  nieprzydatne  do
celów trakcyjnych, gdy ich pojemność spadnie poniżej 80% początkowej pojemności. Choć
taki  magazyn  energii  powinien  zostać  zastąpiony  nowym,  to  nadal  może on jednak  być
użyteczny w zastosowaniach stacjonarnych.

W przetargach na zakupy bateryjnych pojazdów transportu publicznego zamawiający zwykle
określają parametry techniczne magazynów energii specyfikując ich pojemność, minimalną
liczbę  cykli  ładowania,  niekiedy  wskazując  na  technologię  wykonania  ogniw.  Po  okresie
eksploatacji  magazyny energii  posiadają  ujemną wartość rezydualną,  gdyż pokryć należy
koszty ich utylizacji. 

Propozycją rozwiązania SMART w tym zakresie jest wprowadzenie wymogu standaryzacji
w zakresie  wymiennych  magazynów  energii  w  jednym,  dwóch  lub  wszystkich  trzech
obszarach wymagań: elektrycznych, dotyczących sposobów komunikacji pomiędzy baterią a
pojazdem oraz opcjonalnie mechanicznych (wymiarów fizycznych).

Dzięki  temu po zakończeniu eksploatacji  magazynu energii  w transporcie możliwe będzie
wykorzystanie  go  jako  standardowego  elementu  w  zastosowaniach  stacjonarnych,  bez
konieczności kosztownego każdorazowego dostosowania instalacji energoelektronicznej (na
podstawie być może niedostępnej  po kilku lub kilkunastu latach od zakupu dokumentacji
technicznej baterii).

Standaryzacja magazynów energii
Wszystkie  bateryjne  źródła  zasilania  używane  na  cele  trakcyjne  powinny  spełniać
ujednolicone  wymagania  przygotowane  przez  MPK  Lublin  i  ZTM  Lublin,  szczególnie  w
zakresie specyfikacji elektrycznej. Jako punkt wyjścia do specyfikacji może służyć poniższa
lista:
 

1) Wymagania ogólne
i) Magazyn  energii  elektrycznej  musi  być  tak  konstrukcyjnie  zabudowany

i zabezpieczony,  aby  zminimalizować  ryzyko  jego  uszkodzenia  w  przypadku
wystąpienia kolizji drogowej.

ii) Wszystkie moduły bateryjne muszą posiadać homologacje UN ECE R100.2 oraz UN
ECE R10.05. 

iii) Baterie trakcyjne muszą być wyposażone w układ kontroli temperatury ogniw, który
umożliwia  ich  pracę  w optymalnych  warunkach  w  odniesieniu  do  trwałości  i
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wydajności  prądowej,  niezależnie  od  temperatury  zewnętrznej,  w polskiej  strefie
klimatycznej.

2) Wymagania mechaniczne
i) Moduł bateryjny musi być zgodny z wymiarami podanymi na rysunku niżej. 

ii) Złącza umieszczone na panelu przednim i tylnym, mogą wystawać co najwyżej 20 cm
z każdej strony.

3) Złącza elektryczne i inne
i) W  przedniej  części  modułów  bateryjnych  powinny  znajdować  się  następujące

elementy (kolejno od lewej do prawej): 
i. Uziemienie baterii,

ii. Wlot czynnika chłodzącego/podgrzewającego: przyłącze zgodne z ISO 16028
o średnicy 1/2 cala dla czynnika chłodzącego/podgrzewającego. 

iii. Złącze wysokonapięciowe ujemnego bieguna baterii, powierzchnia kontaktu
dla każdego ze złączy biegunów bateryjnych - 70mm2. Złącza przystosowane
do pracy pod napięciami do 1kV (zalecane wyższe).

iv. Złącze wysokonapięciowe dodatniego bieguna baterii.
v. Wylot czynnika chłodzącego/podgrzewającego: przyłącze zgodne z ISO 16028

o  średnicy  1/2  cala  dla  czynnika  chłodzącego/podgrzewającego.  Zarówno
wlot jak i wylot umieszczone w tej samej odległości od płaszczyzny górnej jak
i dolnej obudowy modułu bateryjnego.

vi. Gniazdo  M12  żeńskie,  pięcio-pinowe  do  komunikacji  za  pośrednictwem
protokołu CAN-BUS,

4) Wymagania dotyczące komunikacji z modułem bateryjnym
i) Cała  komunikacja  z  modułem  bateryjnym  może  odbywać  się  wyłącznie  za

pośrednictwem  protokołu  CAN-BUS  poprzez  złącze  M12 umieszczone  w przedniej
części modułu bateryjnego.

ii) Wymagana jest zgodność z systemem foxBMS (http://www.foxbms.org) w zakresie:
i. Notyfikowania o stanie modułu bateryjnego: 

1. State of charge (SOC), 
2. State of health (SOH), 
3. State of function (SOF).

ii. Notyfikowania o stanie poszczególnych celi:
1. napięcia, 
2. temperatury,
3. prądu,
4. statusu balansowania ogniw.
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Rysunek 4  Przykład wymiarów zestandaryzowanego modułu bateryjnego

Wiodący krajowi producenci akumulatorów trakcyjnych realizują obecnie projekty dotyczące
standaryzacji  baterii  modularnych  (29).  W  realizowanych  przez  te  podmioty  projektach
możliwe  jest  zastosowanie  ogniw wykonanych  w różnych technologiach  chemicznych do
zastosowań  w  sektorze  transportu  publicznego  i  ich  ponowne  użycia  w zastosowaniach
stacjonarnych. Magazyny energii o zestandaryzowanych rozmiarach, sposobach komunikacji
są dostępne w technologiach chemicznych: NCM / HC (żywotność), NCM / Ni (niska cena)
i LTO (wysoka moc, częste / szybkie ładowanie). Wszystkie mają tę samą obudowę i ten
sam  system  zarządzania  baterią  (BMS -  ang.  battery  management  system).  Magazyny
energii są wzajemnie zastępowalne.
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Ładowanie bezprzewodowe
W przywołanym w poprzednim rozdziale raporcie Ministerstwa Energii  (27) cyt. "Włączenie
pojazdów elektrycznych w bilansowanie systemu elektroenergetycznego może doprowadzić
do  przesunięcia  obciążenia  KSE  w  taki  sposób,  aby  obniżyć  zapotrzebowanie  na  moc
w szczytach, a zwiększyć w okresach pozaszczytowych." Nadprodukcja energii w nocy ma
zostać  przekierowana  do  magazynów  energii  w  pojazdach.  Transfer  energii  pomiędzy
inteligentną siecią energetyczną a pojazdem (G2V - ang.  grid to vehicle oraz V2G - ang.
vehicle to grid), do którego odwołuje się raport ministerstwa może być realizowana na kilka
sposobów.  Jednym  ze  sposobów  jest  ładowanie  bezprzewodowe.  Pozwala  ono  na
ujednolicony sposób ładowania różnego rodzaju pojazdów. Punkty ładowania indukcyjnego
mogą  być  umieszczone  pod  asfaltem,  betonem,  płytami  chodnikowymi.  Istniejące
technologie pozwalają na pracę w deszczu i śniegu (28). Sprawność ładowania G2V jest na
poziomie 90-93% (28).

Rozwinięciem tej technologii jest ładowanie bezprzewodowe podczas jazdy. Ten sposób ma
taką przewagę nad ładowaniem na stacjach ładowania (metodą plug-in lub przez pantograf),
że  pozwala  na  ładowanie  bez  zatrzymywania  pojazdu.  Dzięki  temu  przy  odpowiednio
rozbudowanym systemie ładowania pozwala na ograniczenie pojemności baterii instalowanej
w pojeździe  (której  cena  przykładowo  dla  pojazdów transportu  publicznego  zbliża  się  do
połowy ceny całego pojazdu).  Pozwala to także na obniżenie jednej  z barier  związanych
z wprowadzaniem na rynek pojazdów elektrycznych - mianowicie obawy kierowców przed
niemożnością uzupełnienia magazynów energii.

Na świecie jest realizowanych kilka projektów związanych z bezprzewodowym przesyłaniem
energii  elektrycznej do ładowania pojazdów. Przykładem takiego projektu jest realizowany
w Stanach Zjednoczonych "Bi-Directional  Wireless Power Flow for  Medium Duty Vehicle-
Grid  Connectivity"  identyfikator  projektu:  GI188,  finansowany  przez  Departament  Energii
USA, który zakłada uzyskanie efektywności powyżej 85% i przesyłanie energii z pojazdu z
powrotem do sieci na poziomie 6.6kW mocy (29).

Przykładem wdrożenia technologii  ładowania bezprzewodowego podczas jazdy jest  (30) -
zbudowano 1km ładowania indukcyjnego pomiędzy uniwersytetem a stacją kolejową w Tel
Avivie (Izrael) do ładowania pojazdów 

W ramach unijnego projektu Fabric (ang.  Feasibility analysis and development of on-road
charging solutions for future electric vehicles) zbudowano miejsca testowe w Szwecji, Francji
i Włoszech oraz opracowano analizy (między innymi kosztów i korzyści), wytyczne i raporty,
które w części zostały upublicznione  (31).  W ogólnodostępnej dokumentacji  tego projektu
omówiono  standardy  które  powinny  być  uwzględnione  przy  planowaniu,  projektowaniu
i budowie odcinków ładowania w drodze.

W  kontekście  Lublina,  który  posiada  rozbudowaną  trolejbusową  sieć  trakcyjną,  warto
rozważyć wykorzystanie istniejącej sieci dystrybucji energii elektrycznej do stacji trakcyjnych
do  doprowadzenia  zasilenia  do  odcinków  ładowania  indukcyjnego.  Pozwoliłoby  to  na
zmniejszenie kosztów budowy. 

Należy  podkreślić,  że  sama technologia  bezprzewodowego zasilania  pojazdów w trakcie
jazdy jest ciągle rozwijana. Z uwagi na swoje zalety, warto rozważyć ją jako strategiczny
kierunek rozwoju w Lublinie.
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Wodór
Gęstość energii wodoru na jednostkę masy jest o rząd wielkości większa niż węglowodorów
–  143  MJ/kg,  benzyna  –  46  MJ/kg,  metan  –  55  MJ/kg.  Na  jednostkę  objętości  jest
porównywalny z  gazem  ziemnym  tylko  w  przypadku  ciekłego  wodoru  (kriogenicznego)
wymagającego specjalnych warunków przechowywania – 10 MJ/l, benzyna – 34 MJ/l, wodór
gazowy (350 bar) – 3.78 MJ/l.  Zastosowany w ogniwach paliwowych umożliwia wytwarzanie
ciepła i elektryczności, a jedynym produktem reakcji jest woda.

Produkcja
Na świecie wodór  wytwarzany jest  głównie  w procesie  reformingu parowego metanu (co
stanowi 48% udział w produkcji wodoru (32)). Koszt produkcji przy tej metodzie to obecnie
$16/kg przy małej skali produkcji przy cenie metanu mniejszej niż $2/kg, oraz $7.5/kg przy
produkcji wielkoskalowej. Wydajność produkcji 1 kg wodoru w zależności od źródła (33):

 Metan: 156k BTU (około 4.331 m3)
 Węgiel: 7.9kg
 Biomasa (stała): 13kg
 Wiatr – 46 kWh (elektryczność)
 Słońce – 46 kWh (elektryczność)

Wodór  stosowany  w  wodorowych  ogniwach  paliwowych,  przy  obecnie  stosowanych
technologiach  wymaga  wysokiej  czystości  (99.999%).  Wodór  wytworzony  z  elektrolizy
charakteryzuje  się  taką  czystością.  Otrzymywany  w  innych  procesach  -  często  wymaga
oczyszczenia.

Na  Lubelszczyźnie  zdolność  produkcji  wodoru  o  gwarantowanej  czystości  99,99%  mają
zakłady  w Puławach.  Należą  one  do  Grupy Azoty,  która  jest  największym producentem
wodoru w Polsce (34).

Dystrybucja
Obecnie stosowane są dwie metody dystrybucji wodoru:

 butlowozami ze stacji wytwarzania do stacji tankowania lub
 gazociągami  wodorowymi  do  stacji  przechowywania  ze  stacji  wytwarzania,  a

następnie butlowozami.

Gazociągi  wodorowe  cechuje  najniższy  koszt  transportu  przy  wolumenie  większym  niż
100,000 kg na dzień (obecnie ponad 2,400 km stalowych gazociągów wodorowych w USA),
wymagają  one  jednak  największych  nakładów  inwestycyjnych  (35).   Koszt  zamiany  do
postaci  ciekłej  jest  trzykrotnie  większy  od sprężenia  dodatkowym mankamentem jest,  że
utrzymanie wodoru w niskiej temperaturze podczas przewozu wiąże się z jego częściowym
odparowaniem i stratą (36). 

Wodór jako nośnik energii przyszłości
Całkowity koszt własności (TCO - ang. total cost of ownership) dla pojazdów elektrycznych
z ogniwami  paliwowymi  jest  już  teraz  w niektórych  zastosowaniach  niższy  niż  pojazdów
bateryjnych (BEV -  ang.  battery electric  vehicle)  nawet  biorąc  pod uwagę koszt  budowy
infrastruktury  (37). Z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju, zastosowanie wodoru do
napędu pojazdów skutkuje redukcją zużycia ropy naftowej o 95-99% (38). Państwa takie jak
Japonia  czy  Stany  Zjednoczone  prowadzą  programy,  badające  możliwości  produkcji
i wykorzystania  wodoru  na  szeroką  skalę  w  sektorach:  energetycznym,  transportowym
i produkcyjnym, które w założeniu skutkować mają uniezależnieniem się gospodarki od paliw
kopalnych,  podniesieniem konkurencyjności  przemysłu i  tworzeniem nowych miejsc pracy
(39). 
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Diagram 3 Koncepcja H2@Scale realizowana przez Departament Energii USA (39).

Wdrożenie w Lublinie
Propozycją  rozwiązania  SMART  dla  Lublina,  które  mogłoby  być  punktem  startu  do
uwzględnienia  wodoru  w  sektorze  transportowym  jest  wybudowanie  stacji  tankowania
wodoru  w Lublinie.  W Puławach  znajduje  się  zakład  Grupy  Azoty  produkujący  wodór  w
czystości  99.99%.  Aby  możliwe  było  jego  zastosowanie  w  wodorowych  ogniwach
paliwowych  używanych  obecnie  w  pojazdach  elektrycznych  wykorzystujące  pokładowe
wodorowe ogniwa paliwowe niezbędne jest jego oczyszczenie do poziomu 99.999%.

W kontekście paliw alternatywnych, warto wspomnieć, że pomiędzy Świdnikiem a Lublinem
znajduje się stacja tankowania sprężonym gazem ziemnym CNG. W całej Polsce znajduje
się  kilkanaście  tego rodzaju  stacji.  Doświadczenia  Krakowa,  Radomia,  Tarnowa i  innych
miast, w których pozwolono na wykorzystanie stacji  tankowania gazem ziemnym nie tylko
pojazdom transportu  publicznego,  ale  również  pozostałym pojazdom wskazują  na to,  że
poprawia  to  efektywność  ekonomiczną  przedsięwzięcia.  W kontekście  budowy  stacji
tankowania wodorem, warto wziąć to pod uwagę i pozwolić zarówno pojazdom transportu
publicznego jak również pozostałym pojazdom na korzystanie z takiej stacji.

Wytyczne dotyczące referencyjnej stacji wodorowej zostały opracowane przez Laboratorium
NREL (40). Dostępne jest również narzędzie do wykonania analizy finansowej budowy stacji
wodorowej (41). 
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Pojazdy autonomiczne
Organizacja  SAE  zajmująca  się  standaryzacją  w  przemyśle  samochodowym  opracowała
dokument  oznaczony  jako  J3016  opisujący  poziomy  automatyzacji  jazdy:  począwszy  od
poziomu "0", w której automatyzacja nie występuje w ogóle, do poziomu "5", w której pojazd
porusza się autonomicznie tak jak człowiek-kierowca. Poziomy autonomiczności opisane we
wspomnianym  dokumencie  są  powszechnie  stosowane  w  kontekście  pojazdów
samosterownych, z tego powodu w tabeli zawarto porównanie poziomy autonomiczności (na
podstawie (43)).

Klasyfikacja pojazdów autonomicznych
Pozio
m

Rola  człowieka  w
pojeździe

Funkcjonalności Przykładowe scenariusze

0 

Człowiek  aktywnie
prowadzi  pojazd:
nawet  jeśli
bezpośrednio  nie
trzyma nogi na pedale
gazu  ani  rąk  na
kierownicy.  Człowiek
musi  w sposób  ciągły
nadzorować jazdę.

Ostrzeżenia dla kierowcy. Informacja o zmianie 
pasu ruchu bez 
włączonego 
kierunkowskazu. 
Ostrzeżenie o pojeździe 
znajdującym się w 
martwej strefie.

1

Pojazd  ma  możliwość
wykonywania  ruchów
kierownicą  lub
hamowania/przyspieszania
w  celu  ułatwienia  pracy
kierowcy.

Aktywny  tempomat:
dostosowuje prędkość do
pojazdu poprzedzającego
lub aktywne korygowanie
położenia  pojazdu  do
środka pasa ruchu. 

2

Pojazd  ma  możliwość
zarówno  wykonywania
ruchów  kierownicą  jak
również
hamowania/przyspieszania
w  celu  ułatwienia  pracy
kierowcy.

Jednoczesne  działanie
aktywnego  tempomatu
dostosowującego
prędkość  do  pojazdu
poprzedzającego  oraz
aktywne  korygowanie
położenia  pojazdu  do
środka pasa ruchu w tym
samym czasie.

3

Człowiek  nie  musi
prowadzić  aktywnie
pojazdu  cały  czas.
Musi  jednak  przejąć
kontrolę  nad
pojazdem,  kiedy  ten
zakomunikuje  taką
potrzebę. 

Pojazd potrafi jeździć sam
o  ile  spełnione  są
wymagane  warunki
(należy przez to rozumieć
pewne konteksty jazdy: np.
jazdę  w  korku,  na
autostradzie lub w po kilku
ulicach w mieście).

Jazda  w  korku:  pojazd
samodzielnie  rusza,  gdy
ma  możliwość  jazdy
i zatrzymuje  się,  gdy
poprzedzający  pojazd
staje.

4

Nie  ma  potrzeby,  aby
człowiek  w  ogóle
kierował  pojazdem,
jeśli tylko spełnione są
określone  warunki.
Jeśli warunki te nie są
spełnione,  wtedy
pojazd  nie  ruszy  w
ogóle.

Autonomiczne  taksówki,
w  których  nie  są
zainstalowane  ani
kierownica,  ani  pedały
hamulca ani gazu.

5 Nie  ma  potrzeby,  aby
człowiek  w  ogóle
kierował pojazdem.

Pojazd  potrafi
samodzielnie  jeździć
wszędzie  tam,  gdzie

Pojazd  potrafi
samodzielnie  jeździć  po
dowolnych  drogach  oraz
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człowiek-kierowca. w  dowolnych  warunkach
pogodowych.

Tabela 4 Poziomy autonomiczności pojazdów wg SAE J3016

W skróconej formie cechy poszczególnych poziomów automatyzacji przedstawia Tabela 5.

Poziom Nazwa

Skręca
kierownicą,
przyspiesza
i hamuje

Monitoruje
otoczenie

Odpowiedzialny
za sterowanie

Możliwości
prowadzenia
pojazdu

0
Brak
automatyzacji

Człowiek

Człowiek
Człowiek

Brak

1
Asystent
kierowcy

Człowiek
i system

Niektóre
scenariusze

2
Częściowa
automatyzacja

System
3

Automatyzacja
warunkowa

System4
Wysoka
automatyzacja

System
5

Pełna
automatyzacja

Wszystkie
scenariusze

Tabela 5 Poziomy autonomiczności pojazdów wg SAE J3016

Wiele  miast  europejskich  podejmuje  inicjatywy  mające  na  celu  autonomizacji  transportu.
Pośród głównych korzyści płynących z autonomizacji transportu wymienia się (44): 

1. Zmniejszenie liczby pojazdów jeżdżących po mieście.
2. Zmniejszenie potrzebnej liczby miejsc parkingowych.
3. Poprawienie wykorzystania zasobów (ang. sustainability).
4. Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.

Wymienione  korzyści  zależne  są  od  modelu  wykorzystania  (własności/współdzielenia)
pojazdów autonomicznych (45):
Model własności Korzyści Wady
Osobiste  pojazdy
autonomiczne

Ciągła  dostępność  dla
użytkowników.  Najwyższy
komfort użytkowania.

Wysoki  koszt  zakupu  dla
jedynego  korzystającego
z pojazdu.

Autonomiczne  pojazdy
współdzielone  (typu
taksówki)

Możliwość  każdorazowego
wybrania rodzaju pojazdu w
zależności  od  chwilowych
potrzeb.

Możliwa  konieczność
oczekiwania  na  pojazd,
którym  jedzie  ktoś  inny.
Możliwe  zabrudzenia  po
poprzednich użytkownikach.

Autonomiczne autobusy Najniższy koszt. Najniższy  komfort
użytkowania.  Najdłuższy
czas podróży.

Tabela 6 Modele współdzielenia pojazdów autonomicznych

Do chwili  obecnej  nie  opracowano  jeszcze  pojazdów  potrafiących  poruszać  się  w  pełni
autonomicznie  (na poziomie  5).  Jednym z czynników (poza kwestią  sztucznej  inteligencji
zdolnej rozpoznać otoczenie i podjąć odpowiednie decyzje dotyczące kierowania pojazdem)
jest  niezawodność  i  dokładność  odwzorowania  otoczenia.  Pomocne  w  tym  mogą  być
dokładne  mapy  cyfrowe  sieci  dróg,  jak  również  platforma  (repozytorium  cyfrowe)  do
gromadzenia i wymiany danych typu chmura punktów o sieci drogowej. 
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Pojazdy autonomiczne w transporcie publicznym
Na świecie zrealizowano kilka wdrożeń, w których pojazdy transportu publicznego poruszają
się bez kierowcy. W styczniu 2020 roku przeprowadzono próby autonomicznego transportu
publicznego w Krakowie. Pojazd linii 18 podejmował decyzje o otwieraniu i zamykaniu drzwi,
włączeniu  dzwonka,  ruszaniu  z  przystanku,  doborze  odpowiedniej  prędkości.  Pojazd
poruszał  się  bez  udziału  motorniczego  (47). Narodowe  Centrum  Badań  i  Rozwoju
realizowało  w  latach  2017-2020  program  "Bezemisyjny  Transport  Publiczny",  w  którym
ogłosiło  wspólnie  z  miastem  Lublin  oraz  innymi  miastami  przetarg  w  trybie  partnerstwa
innowacyjnego na opracowanie i dostawę innowacyjnych pojazdów transportu publicznego.
Jednym  z wymogów,  jakie  miały  spełniać  dostarczane  pojazdy  było  wyposażenie  ich  w
moduł  jazdy  autonomicznej,  który  umożliwiałby  jazdę  po  obszarze  zajezdni  bez  udziału
kierowcy.  Wymaganie  to  było  odpowiedzią  na  potrzeby  miast  związane  z  obniżeniem
kosztów  eksploatacji  pojazdów  (szczególnie  podczas  pracy  na  zajezdni)  oraz  z
ograniczonymi  możliwościami  zatrudniania  nowych  kierowców.  Oba  te  wymagania  są
aktualne w kontekście miasta Lublin. Z tego powodu w ogłaszanych przetargach na zakup
pojazdów  transportu  publicznego  warto  dodatkowo  punktować  oferty  tych  wykonawców,
którzy oferują możliwość jazdy autonomicznej, choćby tylko w obszarze zajezdni.

Rekomendacje
Z  punktu  widzenia  jednostki  samorządu  terytorialnego  pożądane  byłoby  zachęcanie
wykonawców do dostarczania pojazdów posiadających wyższe poziomy autonomii (poprzez
przyznawanie  w  przetargach  dodatkowych  punktów)  jak  również  oferujących  możliwość
dzielenia się danymi pozyskanymi z otoczenia pojazdu (traktowanie pojazdu jako platformy
wielofunkcyjnej do zbierania danych z otoczenia).

Przy  ogłaszaniu  przetargów  na  zakup  pojazdów  transportu  publicznego  pożądane  jest
przyznawanie  dodatkowych  punktów  za  gotowość  pojazdu  do  jazdy  autonomicznej  na
terenie zajezdni oraz możliwości zdalnego kierowania pojazdem w obszarze zajezdni.
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Technologie V2X
Stosowane  w  literaturze  oznaczenie  V2X  odnosi  się  do  standardów  i  technologii
umożliwiających pojazdom interakcję z infrastrukturą drogową oraz je użytkownikami  (46).
Zakres komunikacji V2X (ang. Vehicle-to-Everything) uwzględnia:

 V2V - pojazd-poazd (ang. Vehicle-to-Vehicle),
 V2I - pojazd-infrastruktura (ang. Vehicle-to-Infrastructure),
 V2P - pojazd-pieszy (ang. Vehile-to-Pedestrian).

Komunikacja V2V zwiększa bezpieczeństwo jazdy dzięki wymianie komunikatów pomiędzy
pojazdami, przykładowo podczas wjeżdżania na skrzyżowanie, przy zbliżaniu się do miejsca
wypadku,  wczesnego  ostrzegania  o  możliwej  kolizji  drogowej  przy  jadących  za  sobą
pojazdach w przypadku konieczności nagłego hamowania. 

V2P pozwala na wykorzystanie komunikacji  bezprzewodowej do poprawy bezpieczeństwa
pieszych zbliżających się do pojazdów. Informacje o nadjeżdżającym pojeździe mogą być
sygnalizowane pieszemu, zaś kierujący pojazdem może otrzymać informację o obecności
pieszego. V2I pozwala pojazdowi na komunikację z czytnikami do poboru opłat za przejazd,
światłami sygnalizacji świetlnej, oświetleniem drogowym, parkometrami itp. 

Kluczowe elementy potrzebne do realizacji komunikacji V2X to moduł pokładowy (ang. OBU
-  on-board  unit),  moduł  drogowy  (ang.  RSU  -  roadside  unit)  oraz  kanał  do  komunikacji
pomiędzy  tymi  modułami.  OBU zawiera  interfejs  radiowego  (przykładowo  pracującego  w
systemie  DSRC  -  ang.  dedicated  short-range  communication),  system  pozycjonowania
(przykładowo GPS - ang.  Global Positioning System), procesor przetwarzający dane oraz
nadzorujący komunikację zarówno z RSU jak i z innymi OBU znajdującymi się w pobliżu.
RSU zawiera podobny interfejs radiowy (przykładowo DSRC), procesor przetwarzający dane
oraz nadzorujący komunikację, oraz interfejs łączności z siecią (dzięki czemu możliwa jest
wymiana informacji z innymi systemami - przykładowo pobierania opłat, pomiarów ruchu itp.)
Komunikaty  wymieniane  pomiędzy  modułami  najczęściej  są  kolejkowane  względem
priorytetów. W ten sposób dane dotyczące bezpieczeństwa mają najwyższy priorytet przy
transmisji, zaś dane dotyczące rozrywki lub informacji ogólnych - najniższy (46).

Podobnie jak w dowolnym innym systemie komunikacyjnym, użyteczność sieci jest funkcją
liczby użytkowników/urządzeń podłączonych do sieci. Jedną z pierwszych metryk służących
do pomiaru użyteczności sieci telekomunikacyjnej w funkcji urządzeń było prawo Metcalfe'a,
później rozwinięte i zastąpione przez inne metryki. Abstrahując od formuł matematycznych,
wartość  sieci  telekomunikacyjnej  rośnie  szybciej  niż  liczba  podłączonych  do  niej
użytkowników/urządzeń. Z punktu widzenia efektów wdrożenia technologii V2X oznacza to
bardzo  duże  korzyści  przy  zastosowaniu  ujednoliconego/zestandaryzowanego  sposobu
komunikacji  pomiędzy urządzeniami.  Poniżej  przedstawione zostaną wybrane technologie
komunikacji bezprzewodowej, które mogą zostać użyte w tym celu (47).

Obszar Kategoria Zalecane technologie
Bezpieczeństwo Unikanie kolizji DSRC

Powiadomienia  o  znakach
drogowych

DSRC, Li-Fi

Zarządzanie kryzysowe DSRC, GSM
Efektywność Zarządzanie ruchem DSRC, GSM

Monitorowanie ruchu DSRC, GSM, Li-Fi, 802.15.4
Komfort Rozrywka DSRC, DSRC, GSM, Li-Fi,  802.15.4,

Bluetooth
Informacja kontekstowa DSRC, GSM, Li-Fi

Tabela 7 Technologie zalecane do zastosowań V2X za (47)
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Zastosowania technologii V2X są szerokie i obejmują takie zagadnienia jak między innymi
wspomaganie zarządzania ruchem, rejestracji ładowania pojazdów elektrycznych, śledzenie
pojazdów  flotowych  oraz  inne  usługi  dedykowane  dla  transportu  publicznego  i
indywidualnego.

Rekomendacje
W kontekście zadań jednostki samorządu terytorialnego zaleca się ujednolicenie wymagań
przy zakupie pojazdów oraz wyposażenia infrastruktury drogowej dotyczących standardów
łączności V2X, przykładowo poprzez przyznawanie w przetargach dodatkowych punktów za
obecność w zamawianym w przetargu pojeździe systemu łączności takiego jak DSRC IEEE
802.11p.  Działania  w  tym  kierunku  pozwolą  w  przyszłości  lepiej  przygotować  się  do
wdrożenia  rozwiązań  smart  w  systemach  zarządzania  ruchem,  administrowania  flotą  i
logistyką i innych.

Pojazd jako urządzenie wielofunkcyjne
Producenci  oprogramowania - firmy takie jak Google,  Apple -  prowadzą prace dotyczące
opracowania  własnych  pojazdów,  które  szczególności  mają  mieć  możliwość  jazdy
autonomicznej. Obie korporacje, jak również inne firmy, takie jak Microsoft, we współpracy
z producentami  pojazdów  pracują  nad  technologiami  umożliwiającymi  integrację  telefonu
oraz sztucznej  inteligencji  z pojazdem. Nacisk na doświadczenie użytkownika (ang. UX -
User Experience) w połączeniu z infotainmentem, w którym kluczową rolę odgrywa sposób
prezentacji  informacji,  ma  ułatwiać  kierowcy  korzystanie  z  auta,  pasażerom  dostarczać
rozrywkę  oraz  bieżące  informacje.  W  koncepcji  producentów  systemów  operacyjnych,
oprogramowania i telefonów, pojazd ma być zintegrowany z telefonem do tego stopnia, aby
zarówno aplikacje w telefonie jak i same funkcjonalności telefonu były dostępne dla kierowcy
poprzez interfejsy auta (np.  wyświetlacze HUD (ang.  Head-Up Display)).  Taka koncepcja
pozwala  producentom  pojazdów  na  skoncentrowanie  się  na  autach  i  pozostawienie
zagadnień dotyczących UX producentom oprogramowania. Niektórzy producenci pojazdów,
szczególnie w segmencie premium, wychodzą z założenia, że ich użytkownicy mają mieć
dostęp do wysokiej jakości dedykowanego oprogramowania do kontroli pojazdu.

Rekomendacje 
Z punktu  widzenia  podniesienia  bezpieczeństwa  i  komfortu  użytkowania  pojazdów warto
wymagać  w  przetargach  na  nowe  pojazdy  funkcjonalności  rozpoznawania  głosowych
poleceń użytkownika wydawanych w języku polskim oraz możliwości połączenia z telefonem
komórkowym,  przynajmniej  z systemem  operacyjnym  Android  lub  iOS  do  wykonywania
połączeń  telefonicznych  przynajmniej  za  pośrednictwem  połączenia  Bluetooth  pomiędzy
telefonem a pojazdem.
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Dodatek techniczny
W niniejszym dodatku opisano przykład rozwiązania dotyczącego otwartego repozytorium
danych,  które  może  ułatwić  wdrażanie  koncepcji  SMART  opisanych  w  niniejszym
dokumencie.  Pierwsza  część  opisuje  standard  komunikacji  MQTT  pozwalających  na
realizację  procesu  wymiany  danych  z  zewnętrznymi  podmiotami.  Część  druga  opisuje
wymagania prostego systemu akwizycji danych o ruchu pojazdów, które może być wdrożone
jako przykład rozwiązania SMART. 

MQTT - komunikacja w czasie rzeczywistym
MQTT  (ang.  MQ  Telemetry  Transport/Message  Queuing  Telemetry  Transport)  jest
zestandaryzowanym  (42) protokołem  łączności  zbudowanym  wokół  koncepcji  publikacji
danych, subskrypcji danych oraz brokerów wiadomości. Sam protokół jest niezwykle łatwy do
implementacji nawet na najprostszych urządzeniach. Mnogość dostępnych bibliotek pozwala
na relatywne proste dodanie jego obsługi do urządzeń. Dostępne bezpłatne implementacje
brokerów pozwalają na zestawienie środowiska testowego niewielkim nakładem kosztów.

Komunikacja
Komunikacja  odbywa  się  w  czasie  rzeczywistym.  Komunikacja  odbywa  się  pomiędzy
klientami a brokerem wiadomości. Klienci podłączają się do brokera, zapisują się u niego na
określony  temat  i czekają  na  wiadomości  na  ten  temat  (ang.  subscribers).  Klienci  mogą
również wysłać wiadomość na określony temat do brokera (ang.  publishers). Możliwe jest
łączenie ról (subskrypcja na jedne tematy i publikowanie na inne). Zadaniem brokera jest
zbieranie  wiadomości  od  klientów  publikujących  i  rozsyłanie  ich  do  właściwych
subskrybentów. 

Publikowanie danych
Każda wiadomość wysyłana przez klienta do brokera posiada treść oraz hierarchiczny temat.
Przykładowo dane o ruchu drogowym mogą być wysyłane z czujników zajętości pasa mając
w temacie ciąg znaków "Lublin/traffic/crossroads/Zana/Walenroda/NW", zaś w treści "3". Taki
komunikat po odebraniu przez brokera wiadomości może zostać rozesłany do wszystkich
klientów, którzy subskrybują temat "Lublin/traffic#". 

Subskrybowanie danych
Wiadomości odebrane od brokera przez subskrybentów mogą być na bieżąco przetwarzane.
Wyniki  obliczeń  (przykładowo  prognozowane  obciążenie  dróg  dojazdowych),  mogą  być
rozsyłane  za  pośrednictwem  brokera  do  aplikacji  zainstalowanych  na  urządzeniach
użytkowników  końcowych  (w  tym  wypadku  kierowców).  Możliwe  jest  również  zasilenie
danymi  strony  internetowej,  która  automatycznie  prezentować  będzie  nowe  dane  bez
konieczności 'odświeżenia strony'.

Bezpieczeństwo danych
W  celu  zapewnienia,  że  dane  publikowane  są  wyłącznie  przez  urządzenia,  które
rzeczywiście  mają  dostęp  do  danych  konieczna  jest  autentykacja  klientów,  przykładowo
poprzez certyfikaty SSL. Subskrybenci nie muszą być autentykowani.

Minimalny koszt wdrożenia
Oprogramowanie brokera jest dostępne bezpłatnie (przykładowo Apache ActiveMQ). Broker
może być zainstalowany na serwerze wirtualnym bądź fizyczny z systemem operacyjnym
(Unix/Linux/Windows lub inny), stosownie zabezpieczonym przy dostępie do sieci Internet.
Koszty  obsługi  dotyczą  zarządzania  podpisywaniem  certyfikatów  SSL,  aktualizacją
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oprogramowania  oraz  zarządzeniem  dostępem  do  tematów  przez  określonych  klientów
(ułamek etatu - etat w zależności od liczby zgłoszeń przez użytkowników).

Zbieranie informacji z otoczenia skrzyżowań
Do realizacji części usług SMART opisanych we wcześniejszych rozdziałach potrzebny jest
system  zapewniający  dane  na  temat  przemieszczania  się  pojazdów  oraz  posiadający
możliwość  transmisji  danych  do  wskazanego  punktu  dostępowego  dla  podmiotów
zewnętrznych. 

Podstawowe elementy takiego systemu to:
 Zestaw  urządzeń  umożliwiających  zbieranie  danych  na  temat  przemieszczania  się

pojazdów  (przykładowo  za  pośrednictwem  odbiorników  Bluetooth)  oraz
monitorowanie  stanu sygnalizacji  świetlnej  (przykładowo  za  pośrednictwem wejść
binarnych).

 Konsola administracyjna zrealizowana najlepiej w technologii HTML5, z dostępem po
protokole HTTPS umożliwiająca administrowanie systemem oraz dostęp do raportów.

 Oprogramowanie serwerowe zbierające dane od urządzeń oraz przekazujące je do
serwera dystrybuującego dane do subskrybentów (najkorzystniej z wykorzystaniem
protokołu MQTT opisanego w poprzedniej części).

Proponowaną  architekturę  systemu  przedstawia  poniższy  diagram.  Prostota  rozwiązania
pozwala  na  szybkie  wdrożenie  bez  konieczności  pracochłonnej  integracji  z  innymi
systemami.  Po przyjęciu  się  systemu -  gdy  podmioty  zewnętrzne zaczną wykorzystywać
źródła  danych  do świadczenia  nowych usług SMART uzasadnione  będzie  rozbudowanie
systemu i jego integracja z ITS.  

Diagram 4 Przepływ informacji w prostym systemie umożliwiającym zbieranie danych z otoczenia skrzyżowań

Urządzenia
Jeśli  urządzenia  wykorzystywać  będą  technologię  Bluetooth  do  zbierania  danych
o prędkościach  i  obecności  pojazdów,  wówczas  urządzenie  musi  posiadać  odbiornik
Bluetooth podłączany do anteny zewnętrznej.  Oczywiście  urządzenie  może zbierać dane
w dowolny  inny  sposób,  w  szczególności  wykorzystując  jedną  bądź  wiele  technologii
sensorowych wymienionych wcześniej.

Niezbędnym  elementem  urządzeń  jest  moduł  komunikacji  pozwalający  na  przesyłanie
danych na wskazany serwer.  Zalecane  jest,  aby  moduł  posiadał  nadajnik  GSM. W celu
dodawania  znaczników  czasowych  do  transmitowanych  danych,  zalecane  jest,  aby
urządzenia były wyposażone w odbiornik GSM (GLONASS, GALILEO).
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Urządzenia  powinny  być  montowane  w  bezpośrednim  otoczeniu  skrzyżowań,  najlepiej
wewnątrz szaf sterowniczych. Urządzenia powinny być przystosowane do pracy w zakresie
temperatur od -40 do 85 st. C.

Do odczytu  stanu  sygnalizacji  świetlnej  urządzenie  powinno  być  wyposażone  w wejścia
binarne o wysokiej impedancji wejściowej dostosowane do pracy z sygnałami 40-250V/50Hz.
Wejścia binarne powinny być w liczbie wystarczającej do monitorowania stanu wszystkich
grup na skrzyżowaniu.

Wzbudzanie sygnalizacji świetlnej nie podłączonej do systemu ISZR może być realizowane
przez  wyjścia  binarne  kompatybilne  z  wejściami  sterownika.   Na  zdjęciu  poniżej
zaprezentowano  przykład  urządzeń  umożliwiających  śledzenie  pracy  pojedynczej  grupy
sygnalizacyjnej. Szczegółowy opis urządzenia zawiera (2).

  
Zdjęcie 1 Wnętrze szafy sterowniczej z zamontowanym urządzeniem do monitorowania stanu sygnalizacji świetlnej

Konsola administracyjna
Konsola administracyjna ma pozwalać na bieżące śledzenie pracy urządzeń, w tym na:

 dostęp do informacji o wszystkich urządzeniach zarejestrowanych w systemie wraz
z informacją o miejscu ich montażu,

 pokazywać  datę  i  czas  ostatniej  transmisji  danych  z  wybranego  urządzenia  oraz
bieżący status połączenia do serwera, do którego przekazywane są dane.

 zapewniać dostęp do ostatnich danych, które odebrano od urządzenia.
 dodatkowo ma zapewniać:

o dostęp do systemu po wprowadzeniu loginu i hasła użytkownika,
o zróżnicowany dostęp do funkcjonalności systemu w zależności od nadanych

użytkownikowi uprawnień,
o możliwość nadawania uprawnień użytkownikom systemu do poszczególnych

funkcjonalności  systemu,  zmianę  hasła,  przypomnienie  hasła,  możliwość
dodawania i usuwania użytkowników. 

o przypisywanie urządzeń do obszaru geograficznego (skrzyżowania),
o konfigurację parametrów systemowych.

Oprogramowanie serwerowe
Ta część oprogramowania jest odpowiedzialna za udostępnienie podmiotom zewnętrznym
metadanych opisujących źródła informacji w systemie - przykładowo lokalizację sensorów,
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ich parametry pracy, dokładność, itp. Oprogramowanie to powinno być konfigurowalne za
pośrednictwem konsoli administracyjnej opisanej wyżej. 

Strona 35 z 41



Podsumowanie
W niniejszymi dokumencie opisano kilka propozycji  rozwiązań SMART, których wdrożenie
można rozważyć w Lublinie. Niektóre z nich wymagają minimalnych nakładów kosztów, inne
wielomilionowych inwestycji. 

Otwarty dostęp do danych umożliwia obniżenie progu wejścia dla nowych innowacyjnych
podmiotów korzystających z danych udostępnianych przez miasto Lublin. Konkurencja w tym
obszarze  powinna  pozytywnie  wpłynąć  na  pojawienie  się  nowych  usług  dostępnych  dla
mieszkańców  Lublina,  szczególnie  w  obszarach  takich  jak  aplikacje  pozwalające  na
obniżenie  emisji  spalin  poprzez  informowanie  kierowców  o  najszybszych  trasach  czy
gamifikację transportu.

W ogłaszanych przez miasto przetargach warto dodatkowo punktować te rozwiązania, które
wiążą się z wprowadzeniem wyższego zaawansowania technologicznego w szczególności
w kontekście jazdy autonomicznej oraz zgodności z ogólnoświatowymi standardami wymiany
danych (przykładowo dotyczących systemów V2X).

Wykorzystanie ogólnodostępnych wyników prac B+R z innych projektów może być również
pomocne w rozwinięciu koncepcji giełdy mocy, ładowania indukcyjnego oraz wykorzystania
wodoru jako nośnika energii w transporcie.
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Rekomendacje w zakresie rozwiązań SMART
1. Wprowadzenie  nowych  rozwiązań  smart  dla  istniejącej  infrastruktury  i  pojazdów,

w szczególności  uruchomienie  otwartej,  ogólnodostępnej  (do  odczytu)  platformy
wymiany danych umożliwiającej realizację idei smart city.

2. Standaryzacja  wymagań  wszystkich  jednostek  budżetowych  miasta  w zakresie
wyposażania  kupowanych  pojazdów  w systemy  łączności  bezprzewodowej
pozwalającej na realizację ujednoliconej komunikacji V2X w mieście.

3. Standaryzacja  wymagań  wszystkich  jednostek  budżetowych  miasta  w zakresie
zestandaryzowanych magazynów energii w pojazdach bateryjnych, które po okresie
eksploatacji w pojazdach będą mogły zostać wykorzystane stacjonarnie, przykładowo
jako  magazyny  energii  do  stabilizacji  sieci  elektroenergetycznej  (przynajmniej
w zakresie komunikacji z BMS).

4. Podjęcie działań zmierzających, przygotowanie studium wykonalności wykorzystania
wodoru  produkowanego  w  Zakładach  Azotowych  w  Puławach  (lub  przez  inne
podmioty)  i  jego  oczyszczenia  w  celu  wykorzystania  jako  nośnika  energii  (ze
szczególnym  uwzględnieniem  możliwości  wykorzystania  w  pojazdach  transportu
publicznego w wodorowych ogniwach paliwowych). 

5. Wydanie  zaleceń  dla  jednostek  budżetowych  miasta  dotyczących  przyznawania
dodatkowych punktów w przetargach dotyczących zakupu pojazdów, które posiadają
możliwość jazdy autonomicznej  oraz  mają funkcję przesyłania danych dotyczących
otoczenia  (parametrów  środowiskowych,  map  przestrzennych  itp.)  do
ogólnodostępnego repozytorium miasta Lublin.

6. Przy ogłaszaniu przetargów na zakup pojazdów transportu publicznego przyznawanie
dodatkowych  punktów  za  gotowość  pojazdu  do  jazdy  autonomicznej  na  terenie
zajezdni oraz możliwości zdalnego kierowania pojazdem w obszarze zajezdni.

7. Wprowadzenie  wymogu  instalacji  ładowarek  dwukierunkowych  oraz  opracowanie
reguł  umożliwiających  różnym  podmiotom  korzystanie  z  giełdy  mocy  na  terenie
miasta.
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Wybrane akronimy
Akronim Rozwinięcie skrótu Wyjaśnienie
BEV Battery Electric Vehicle Bateryjne pojazdy elektryczne 
BMS Battery Management System System zarządzania baterią
DARPA Defense Advanced Research 

Projects Agency
Agencja Zaawansowanych Projektów 
Badawczych w Obszarze Obronności 
Stanów Zjednoczonych

DRGS Dynamic Route Guidance System Dynamiczna nawigacja
DSRC Dedicated short-range 

communication
System komunikacji bezprzewodowej 
do zastosowań w transporcie 
samochodowym

ESaas Energy storage as a service Usługa gromadzenia energii
FCH Fuel Cell Vehicle Pojazdy z ogniwami paliwowymi
GSM Global System for Mobile 

Communications
Standard telefonii komórkowej

GPS Global Positioning System System nawigacji satelitarnej
HEV Hybrid Electric Vehicle Pojazdy hybrydowe
IEEE Institute of Electrical and Electronics 

Engineers
Instytut Inżynierów Elektryków i 
Elektroników 

ITS Intelligent transportation system System informacyjny wspomagający 
wykorzystanie sieci transportowej

MQTT Message Queuing Telemetry 
Transport

Protokół transmisji danych

HTTP Hypertext Transfer Protocol Protokół przesyłania dokumentów
HTTPS Hypertext Transfer Protocol Secure Szyfrowana wersja protokołu HTTP
UX User Experience Doświadczenie użytkownika [podczas 

korzystania z produktu]
V2X Vehicle to Everything Pojazd [komunikujący się] ze wszystkim
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