
Urząd Miasta Lublin
Plac Króla Władysława Łokietka 1
PL 20-109 Lublin

t. +48 81 466 1000
f. +48 81 466 1001

SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM

W LUBLINIE



 
 

Szanowni Państwo

Przedstawiciele Miasta Lublin
oraz

zespoły firm Qumak i Star ITS

Postanowiliśmy przygotować dla Was krótki opis Systemu 
Zarządzania Ruchem w Lublinie - czyli projektu z grupy 
Inteligentnych Systemów Transportowych. Skąd ten pomysł? 
Inwestycja jest obecnie realizowana, niestety zdarza się,                            
że remonty czy czasowo wprowadzane zmiany wpływają także 
na Was - codziennych Użytkowników sieci drogowej Lublina.

Z jednej strony chcielibyśmy uspokoić - niedogodności są 
chwilowe, z drugiej - pokazać, jak te czasowe utrudnienia                
w efekcie pozytywnie wpłyną na podniesienie jakości 
poruszania się po Lublinie oraz umożliwią informowanie Was            
o wielu kwestiach związanych z ruchem drogowym.

Mamy nadzieję, że niniejszy materiał pozwoli lepiej poznać 
istotę tej ważnej inwestycji.



Jak to wszystko działa?

Ciekawostka
Dlaczego wszystkie skrzyżowania nie mogą działać w ten sam sposób? Otóż na 
poprawną pracę sygnalizacji świetlnej wpływa wiele elementów. Są to między 
innymi czynniki związane z:

bezpieczeństwem - na skrzyżowaniach przy szkołach czy punktach 
przesiadkowych ważne jest zachowanie bezpieczeństwa pieszych i ich 
regularna obsługa. Często na takich skrzyżowaniach przejścia dla pieszych 
w ciągu dnia wywoływane są w każdym cyklu zmiany świateł jako czynnik 
uspokojenia ruchu.
techniczne - ważna jest także geometria skrzyżowań i ich odległość od 
pozostałych węzłów, chociażby z uwagi np. na krótkie pasy do lewo 
i prawoskrętów oraz małe powierzchnie dla zawracających.

Sterowanie ruchem
Sterowanie ruchem drogowym odbywa się na wielu poziomach - od lokalnego, 
to jest urządzeń w postaci sterowników sygnalizacji świetlnej, przez obszarowy - 
gdzie skrzyżowania z uwagi na swoją specyfikę grupowane są w obszary, do 
centralnego - gdzie polecenia wydawane są z centrów sterowania kilku grupom 
jednocześnie (w sposób automatyczny bądź przez operatora).

Jak zbierane są dane o ruchu?
Jedną z głównych zalet systemu jest możliwość monitorowania stanu ruchu na 
wszystkich skrzyżowaniach włączonych do systemu. Odbywa się to na kilku 
poziomach:



Liczenie w systemie, czyli detekcja pojazdów.
Pętle indukcyjne
są jednym z najczęściej stosowanych czujników w pomiarach parametrów ruchu 
drogowego. Ich popularność tkwi przede wszystkim w znakomitych 
właściwościach użytkowych i metrologicznych. Dzięki temu można je zaliczyć do 
najbardziej dokładnych urządzeń mierzących liczbę pojazdów. Kiedy mamy do 
czynienia z dwiema pętlami - możemy zmierzyć już o wiele więcej, bo oprócz 
liczby pojazdów - także ich prędkość, czy długość. 

Krótkie pętle indukcyjne (wymiary ok. 2x2m) - wykorzystywane są do 
zliczania pojazdów - dzięki temu system może dostosować zielone światło 
dla najbardziej obciążonych kierunków. 
Długie pętle (wymiary ok. 2x4m) - do sprawdzania zajętości strefy detekcji 
- dzięki temu włączane są np. lewoskręty, które nie występują 
w podstawowej sekwencji a tylko wtedy, gdy faktycznie pojawia się takie 
zapotrzebowanie.

Kamery wideodetekcji
W miejscach, gdzie wykonanie pętli indukcyjnych jest niemożliwe (zły stan 
nawierzchni, kostka brukowa) bądź zbyt kosztowne, innym urządzeniem 
zapewniającym wysoką skuteczność w mierzeniu liczby pojazdów jest kamera 
wideodetekcji. Za pomocą zaprogramowanych wirtualnych stref detekcji 
pojazdów oraz analizy obrazu tych stref, urządzenia te są w stanie zarówno 
zliczać pojazdy (krótkie pętle), jak i sprawdzać zajętość pasa (długie pętle).

Pamiętaj
Aby system działał poprawnie musi Cię widzieć. Staraj się najeżdżać na pętle 
indukcyjne (zarówno te rzeczywiste, jak i wirtualne) - szczególnie na relacjach 
skrętnych. Znajdują się one najczęściej w odległości ok. 1,5-2 m od linii 
zatrzymania.



System obejmuje 
aktualnie blisko 69 

skrzyżowań 
z sygnalizacją świetlną. 
Obecnie jest to prawie 

połowa węzłów w Lublinie. Do 
sprawnego zarządzania ruchem 

drogowym niezbędne jest jednak 
włączenie jak największego obszaru.

W dzisiejszych czasach coraz częściej nowe technologie stają się niezauważalne dla osób, które z nich 
korzystają. Obecność różnorodnych rozwiązań podnoszących jakość życia wydaje się dla nas tak oczywista, 
że z czasem staje się niewidoczna. Zapewne wielu z nas ciężko byłoby wyobrazić sobie życie bez telefonu 
czy Internetu, a większości z pewnością - bez samochodu czy komunikacji miejskiej. Jednak aby codzienne 
podróżowanie nie było coraz bardziej uciążliwe dla użytkowników ruchu drogowego z powodu stale 
rosnącej liczby samochodów na drogach, niezbędnym jest wprowadzanie Inteligentnych Systemów 
Transportowych, które zapewnią sprawne zarządzanie ruchem drogowym, zwłaszcza w czasie jego dużego 
natężenia. Jednak w trakcie wdrażania takiego nowoczesnego rozwiązania, trzeba uzbroić się w odrobinę 
cierpliwości, ponieważ aby system przyniósł mieszkańcom realne korzyści, trzeba na początku przetrwać 
pewne niedogodności. 

Z uwagi na to, że prace związane z wdrożeniem ITS Lublin toczą się na „żywym organizmie” - bo sieć 
drogowa ciągle się zmienia, nawet drobne remonty, czy zamknięcie jednego pasa powoduje duże zatory, 
chcielibyśmy Was uspokoić - wszelkie utrudnienia są chwilowe. Okres przejściowy związany jest z wymianą 
wielu urządzeń na nowe, montażem dodatkowych, a także pracami związanymi z wprowadzeniem 
oprogramowania systemu. Po zakończeniu tych prac z pewnością zauważycie poprawę płynności ruchu na 
drogach.

ITS czyli SMART na START



Wcześniej wspominaliśmy o kamerach wideodetekcji. Podobnie jak pętle indukcyjne, służą one do zliczania 
pojazdów. Teraz kilka słów o pozostałych rodzajach kamer.

Monitoring wizyjny
Kamery CCTV (ang. Closed-circuit television) służą do 
rejestrowania obrazu. W lubelskim systemie kamery mogą 
zostać skierowane na konkretne miejsce bądź pracować 
w automatycznym trybie szybkoobrotowym. Monitoring 
może wspomagać pracę inżynierów ruchu, Policji jak 
również centrum zarządzania kryzysowego.

Kamery ANPR
Urządzeniami wywołującymi największe emocje wśród 
Użytkowników systemu są kamery ANPR (ang. Automatic 
Number Plate Recognition) - czyli kamery odczytujące 
numery rejestracyjne pojazdów. 
W ramach wdrożenia systemu w Lublinie obecnie służą one jednak wyłącznie do celów statystycznych przy 
obliczaniu czasów przejazdu wybranymi trasami. Wszelkie dane są traktowane jak dane wrażliwe, a dostęp 
do nich mają jedynie uprawnione jednostki. W przyszłości kamery ANPR mogą rozszerzyć swoje 
zastosowanie - wymaga to jednak szeregu uzgodnień i specjalistycznego oznakowania. 
Istnieją ponadto inne korzyści z pojawienia się kamer ANPR, będące jednocześnie pewnego rodzaju 
„skutkiem ubocznym” ich instalacji - należy do nich chociażby fakt, iż od czasu pojawienia się kamer wielu 
kierowców jeździ wolniej, przez co możemy czuć się bezpieczniej.

Nie taki system straszny …
czyli jak to jest z tymi kamerami?

„A co ja z tego mam?”
… czyli realne korzyści dla każdego!

Nie stoisz
w korku

Dzięki elektronicznym tablicom 
i znakom zmiennej treści 

kierowcy na bieżąco 
informowani są o czasach 

przejazdu oraz o dopuszczalnej 
prędkości obowiązującej na 

danym odcinku.

System zagwarantuje tzw. 
niezawodność czasu przejazdu, 

co oznacza, że pozwoli na 
dotarcie do celu w określonym 
czasie, unikając spóźnień np. do 

pracy czy szkoły.

Masz pewność,
że dotrzesz do

celu na czas

Jesteś zawsze poinformowany
Część dotycząca zarządzania ruchem drogowym - to tylko niewielki element całego wdrożenia. Miasto dzięki 

prowadzonej inwestycji zyskało szereg nowych pojazdów komunikacji miejskiej oraz tablic informujących 
pasażerów na przystankach. Docelowo - dostępna będzie także strona www, gdzie każdy z nas będzie mógł 
sprawdzić, jak wygląda ruch w mieście, jakie komunikaty pojawiają się obecnie na tablicach zmiennej treści, 

co pokazują kamery monitoringu wizyjnego. Przydatna lektura przy porannej kawie czy przed wyjściem            
z pracy do domu. Sprawdzenie tych informacji zajmie tylko chwilę, a pozwoli uniknąć 

korków dzięki wybraniu trasy alternatywnej.



Długofalowe
korzyści z projektu!

Wizja rozwoju
Chcemy zmieniać się dla Was!

Lepsze
zarządzanie

Miasto będzie posiadało dostęp do bieżących 
informacji o stanie urządzeń w całej sieci - pozwoli 
to na monitorowanie ich pracy, bardziej efektywne 

działania operacyjne, możliwość oszacowania 
awaryjności i kosztów utrzymania każdego z nich. Podniesienie

standardu życia
Informacje przekazywane kierowcom czy 

pasażerom w miarę rozwoju terytorialnego 
systemu będą obejmowały coraz większy obszar 

miasta. Dzięki temu wyznaczanie tras 
alternatywnych kierowcom, kierowanie na 

wolne miejsca parkingowe czy 
wskazywanie czasu przyjazdu 

autobusu będzie coraz bardziej 
dokładne.

Ekologia
i oszczędność

Większa płynność ruchu to mniej czasu 
traconego na zatrzymania, to również mniejsze 

zużycie paliwa, a co za tym idzie - profity  dla 
środowiska. Wdrożenie systemu i wymiana 

urządzeń na te nowego typu pozwoli zmniejszyć 
koszty energii oraz zniwelować ich częste 

uszkodzenia. 

Zasoby
  na przyszłość 

Cała sieć światłowodowa, która zostanie 
wybudowana w ramach wdrożenia 

projektu będzie posiadała zapasy, które 
będą mogły być wykorzystane przez 

miasto na potrzeby innych projektów 
w przyszłości.

Radość z życia czerpiemy nie tylko z prywatnych sukcesów. 
Ważne jest także zadowolenie z miejsca, w którym się je spędza 
- mieszkania, domu, pracy, wreszcie - miasta. Chcemy, aby stało 
się ono szczególnie przyjazne nie tylko dla kierowców, ale dla 
wszystkich jego mieszkańców. Jak można sprawić, by System 
Zarządzania Ruchem w Lublinie pomógł zrealizować ten cel? 
Trafne okażą się tu następujące działania:

Rozbudowa systemu o kolejne ciągi (skrzyżowania) - 
pozwoli to na pełniejszy obraz ruchu drogowego 
i zwiększenie jego płynności

Rozbudowa systemu o drogi dojazdowe do aglomeracji - 
dzięki temu możliwe będzie dotarcie z informacją nie tylko 
do mieszkańców, ale i do turystów

Rozbudowa systemu informacji kierowców - umożliwi 
dotarcie do kierowców zarówno poruszających się po 
Lublinie, jak i tych podróżujących przez niego

Rozbudowa o kolejne moduły funkcjonalne - jak na przykład 
transport rowerowy, informacja parkingowa, informacja 
meteo - pozwoli to na pełne wykorzystanie infrastruktury 
i informacji dotyczących różnych środków transportu, 
a w konsekwencji przełoży się na zrównoważony rozwój.

Ciekawostka
Wskaźnik motoryzacji w ostatnich 
latach nieustannie wzrasta. Dzięki 

rozbudowie systemu i wiedzy 
o stanie sieci drogowej  w całym 

mieście będzie można kierować ruch 
na trasy alternatywne oraz lepiej 

wykorzystywać inne dostępne 
środki transportu.
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Qumak to spółka informatyczno-technologiczna wdrażająca 
innowacyjne rozwiązania IT w przedsiębiorstwach usługowych oraz 

sektorach: przemysłowym, infrastrukturalnym, edukacyjnym 
i administracji publicznej.

Star ITS to spółka w grupie kapitałowej Qumak, specjalizująca się
w sferze Inteligentnych Systemów Transportowych. W swoim 

zakresie firma odpowiada za kompleksowe wdrożenie, kalibrację 
i utrzymanie systemów sterowania i zarządzania ruchem. 

Nasze rozwiązania zwiększają bezpieczeństwo ruchu drogowego, 
jego płynność, a co za tym idzie - wygodę podróżujących. Obniżają 

również koszty utrzymania ponoszone przez miasta. Zajmujemy się 
zarówno transportem indywidualnym, jak i zbiorowym we 

wszystkich jego formach, począwszy od ruchu rowerowego, po linie 
kolei podmiejskich. Dodatkowo ukierunkowaliśmy nasze działania na 

sferę edukacyjną i informacyjną związaną z naszą działalnością 
pamiętając, że systemy, jakie wdrażamy, mają pomagać na co dzień 

tysiącom osób. 

Wasza opinia jest dla nas niezwykle istotna.
W razie wszelkich pytań, wątpliwości czy wskazówek z Waszej 

strony będziemy zobowiązani za kontakt z nami.

Kilka słów 
o wykonawcy.


