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Abstract: The quality of public transport plays an increasingly important role in 
overall quality of life assessment in metropolitan areas. The punctuality of departures 
is classified as one of the primary criteria for passengers, public transport authorities 
and carriers. The paper presents the problem of measuring the punctuality of services 
in view of assessing by different participants of the transportation process. The 
literature references were discussed pointing out the most commonly used measures 
for punctuality assessment and relevance to travel-time reliability. The analytic tool 
designed for transport operator was described, which provides detailed analysis based 
on data registered during the transport services execution. The information support 
model for the transport system operation process was referred, which utilizes the 
available archive timetable execution data to provide the optimized routes based on 
passengers’ query. The importance of reliability assessment was highlighted for the 
interchanges being performed along the journey. 
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Streszczenie: Jakość funkcjonowania transportu publicznego odgrywa coraz większą 
rolę w całościowej ocenie jakości życia w dużych aglomeracjach miejskich. 
Punktualność odjazdów klasyfikowana jest jako jedno z podstawowych kryteriów dla 
pasażerów, organizatora transportu publicznego oraz przewoźnika. W artykule 
przedstawiono problematykę pomiaru punktualności przewozów w kontekście oceny 
przez różnych uczestników procesu transportowego. Omówiono przegląd literatury ze 
wskazaniem najczęściej stosowanych miar oceny punktualności oraz powiązaniem  
z niezawodnością czasu podróży. Przedstawiono narzędzie analityczne opracowane dla 
potrzeb przewoźnika, umożliwiające wykonanie szczegółowych analiz na podstawie 
danych zarejestrowanych podczas realizacji kursów. Zreferowano model wspomagania 
informacyjnego procesu użytkowania systemu transportowego, w którym dostępne 
archiwalne dane o realizacji rozkładu jazdy wykorzystywane są do przedstawienia 
propozycji zoptymalizowanych tras przejazdu w odpowiedzi na zapytanie użytkownika. 
Podkreślono zasadność analizy niezawodności dokonywania przesiadki podczas podróży. 
 

Słowa kluczowe: transport publiczny, pomiar punktualności, niezawodność czasu 
podróży 
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THE SELECTED ASPECTS OF TRANSPORT SERVICES 

PUNCTUALITY MEASUREMENT RATED  

BY THE CARRIER AND PASSENGERS 
 

1. Introduction 

The overall quality of life assessment in metropolitan areas is substantially 

dependent on the quality of public transport system operations. As underlined by 

Rudnicki and Starowicz “the quality of transport system, in particular the public 

transportation is one of the key components of quality of life in the city[18]”. 

The primary task of this system is to meet the transport needs of residents. 

The public transport system functioning in the agglomeration is thus one of the 

essential elements being subject of citizens’ evaluation when being asked whether 

the living is easy and convenient and so on. The system of public transportation 

is rated based on transport requirements, among other including: duration, comfort, 

safety and cost of the journey [31]. The punctuality of public transport services is 

considered at the top position in assessing the preferences of passengers. 

The punctuality of public transport services is evaluated by its end users 

(passengers), the public transport organizer (the appropriate entity of local 

government) as well as by the carrier which operates the services. Each party 

evaluates this measure individually, taking into account its own purposes of 

measurements. The survey performed by the organizer and the carrier has 

a quantitative dimension and is based on the archive data collected using IT 

systems (e.g. ITS, onboard units in vehicles). The evaluation performed by the 

passengers is of more subjective manner and is highly influenced by experience 

gained, even if refers only to sporadic events (e.g. accidental delays which had 

remarkable influence on passengers’ life may decide on his overall negative grade 

for the whole transportation system). Therefore the purpose of this paper is 

to present the problem of punctuality assessment from the passengers’ and the 

carrier’s point of view and to suggest the solutions improving evaluation the 

punctuality of transportation services. 

2. The problem of punctuality measurement of transportation services 

The service punctuality indicator provides information about the transport service 

reliability in different transport branches [16], it is however also the subject of 

measurement in other logistics systems [e.g. 10, 12, 13]. According to the 

definition provided in [19], the punctuality is characteristic defined as approaching, 

passing by or departing the particular point on the route (stop) at the time given in 

the official timetable, with respect to assigned tolerance. Each incompatibility 

exceeding the assigned tolerance margins is defined as early or late departure from 

particular stop.  
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According to Bauer [4] the elementary method of punctuality measurement is the 

deviation from timetable, defined as difference between the planned and real time of 

departure. His observations state also that absolute accordance to the timetable 

(understood as deviation of 0,00 minutes) occurs very sparsely and in fact is not really 

necessary. The rating of departure as late or early depends on the established level of 

tolerance, based on which the departures only slightly performed ahead or behind the 

schedule can be treated as punctual [4]. 

The punctuality as the element of transport services’ quality assessment is the subject 

of analysis for several researchers in Poland. The particular distinction should be given 

to the achievements of Prof. Wyszomirski [e.g. 31] and Prof. Starowicz [e.g. 21, 22] 

teams. The outcomes of passenger preferences being performed in Polish cities almost 

always indicate the punctuality as one of the three key, and also most recognizable 

characteristics used to describe the public transport system operations [22, 27]. The 

research is most commonly targeted on the assessment of punctuality by the 

passengers, however the increasingly important role is given also to the evaluation of 

the punctuality from the transport services authorities’ [e.g. 17] as well as carriers’ 

point of view [e.g. 26]. 

The subject of punctuality is also present in the international literature, frequently it is 

considered in a broader assessment relating to measure the reliability of services 

performed. The reliability is then defined as the ability to deliver the service in 

accordance to the schedule and usually is defined as the ratio of “lost” mileage due to 

factors like traffic intensity or vehicles’ mechanical failures [29]. The early studies in 

this field were presented by Sterman and Schofer [23], Turnquist [28]. The papers of 

Abkowitz and Engelstein [1, 2] provide the factors influencing the riding time of 

vehicles on particular routes and methods of maintaining even services. They stated, 

among other aspects, that the average travel time is strongly dependent on the length of 

the route, number of passengers getting on and off and traffic signals at intersections. 

The improvements to the planning and control system were suggested by the authors 

including reorganization and shortening of routes which should improve the regularity 

of services. The research performed by Strathman and Hopper [24] proved that the 

probability of failure to meet the punctual service increases during the afternoon peak 

traffic, in accordance with the greater passenger patronage. They have also noted that 

the drivers hired on part-time work basis are more susceptible not to keep the valid 

timetable. Similar outcomes were delivered by Malaysian study, where the survey 

performed showed the particular link of punctuality with higher road traffic [15]. In 

2004 the Yin’s team [30] developed the generic simulation approach to evaluate the 

service reliability, taking into account the interactions between network efficiency and 

passengers’ behavior in regard to route selection. As a result, the following types of 

reliability were defined from society or service organization authorities’ point of view: 
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whole system travel time reliability, timetable reliability and direct waiting time to 

departure reliability. Chen et al. [7] also proposed three measures or travel reliability, 

taking into account the reliability assessment along the route, at stop and at whole 

network level.  

Currently, the typical reliability assessment characteristics include: proportional 

travel time, standard deviation, variability coefficient, the percentage of variation, 

frequency congestion, the failure rate, the rate of travel time. 

When discussing the issue of measurement of transport punctuality, attention 

should be paid to studies of Bates [3]. They were directed at determining the 

fundamental practices on measuring the punctuality of bus transport. Based on 

interviews of 146 carriers evaluated by Bates, it is said that there are significant 

differences in performance measurement punctuality, though in the most systems 

the standard acceptable deviation in the range of 1 minute acceleration - 5 minutes 

delay is used. It should be noted, however, that it is a deviation accepted by 

the carriers, but not necessarily by passengers. 

3. The measurement of punctuality by the carrier 

Transportation companies, interested in raising the quality of their services, attach 

more attention to measuring the punctuality of services. The managers are no 

longer satisfied with at the general information regarding the punctuality of the 

execution of individual runs, assessed on the basis of the punctuality of the arrival 

of the vehicle to the last stop. This information is insufficient for decision-making 

process regarding the improvement of the passenger service system. Managers 

increasingly expect details of the departure time of the vehicle from every stop 

located on a serviced route, taking into account the time of day, type of day and 

sometimes even the driver performing the run. For the purposes of such analyzes 

their own analytical tools are often created, based on a spreadsheet, which provides 

the necessary information for decision-making processes of managers. 

An example of such a solution is a tool developed for the needs of the examined 

transport carrier, providing service under public transport contract in one of the 

large cities in Poland. The carrier acts as limited liability company with single-

member representation of a municipality. The carrier provides transportation 

services for ca. 200 million passengers annually, while their vehicles cover in total 

approximately 34 million kilometers. 

The company performs periodic measurement of the punctuality of transportation 

on the operated routes. The frequency of measurement depends on the criticality 

of the route. The criticality of particular route is assigned based on two factors: (1) 

the significance of the route in the city's transport network and (2) deviations 

registered during previous surveys. Data is collected from the on-board computers 

which records the departure times from each stop of each revenue trip. 
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The following parameters are taken into account during analysis: route number, trip 

number, trip description, vehicle number, relay number, the consecutive numbers 

of stops, stops’ description, timetable departure time, real departure time. 

The analytic procedure is presented on Fig. 1. 

The data is collected for each stop belonging to each ride – for discrete events and 

respectively for each pair of stop – in the case of events with continuous 

characteristics.  

As a result, the actual data are collected by the greatest possible detail, not only the 

global information for the entire trip (calculated based on the total time recorded 

from the starting point to the end stop). This analysis allows to identify location on 

the route in which the vehicle is gaining acceleration / deceleration at particular 

times of the day. These sections of the route are then closely monitored for 

repeatability of travel time and their deviations relating to the times assumed in the 

timetable. 

Based on the analysis performed, the values of following indicators can be 

estimated [26]: 

 the percentage of departures from stops completed on time; 

 the percentage of delayed departures from stops; 

 the percentage of departures from stops ahead of time; 

 the punctuality indicator calculated for each stop divided into different 

timetable periods; 

 number of trips taken into account for analysis; 

 the average travel time between stops divided into real and timetable time; 

 the standard deviation of real travel times between stops compared to timetable 

time; 

 the average time of whole trip execution. 

The particular importance should be given for further analysis on the reasons for 

the lack of punctuality of services as well as the evaluation of the statistical 

recurrence of deviations occurring in selected sections of operated route. 

The conclusions drawn from this analysis are the background for the prepared 

proposals to improve the passenger transportation process. The proposed corrective 

action may refer to elements of the system attributable to the carrier or transport 

organizer (the carrier may submit a change request at the organizing authority), 

e.g. the correctness of travel times between stops foreseen in the timetable or the 

existing timetable day periods as well as time zone within a given type of day. 

The factors that do not depend directly on the carrier and which affect the 

punctuality of transport services should also be taken into account such as the 

volume of traffic at particular times and days of the week or passengers’ exchange 

time at the stops. 
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Fig. 1. The punctuality measurement by the carrier  

based on data from on-board computer 
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4. Tools supporting the passenger and algorithms used. 

In response to the postulated by passengers improvement of the punctuality of 

transport services, the modern tools supporting and planning the journey are 

increasingly being implemented. The passenger as the end user of the system 

obviously has no possibility to interfere in the implementation of the transport 

system process. Thanks to the data available in real time it is however possible to 

plan and update the initially selected journey schedule already during the system 

usage. 

It is essential for the implementation of search algorithms to take into account all 

existing conditions. The primary model of realistic timetable includes [5]: stations 

(stops, terminal, etc.), vehicles (buses, trams, etc.), departure and arrival times at 

stations as well as days of service. The selection of optimal route using the public 

transportation is typically defined as the earliest arrival problem based on given 

timetable. In the most common approach the transportation network is being 

modeled using the directed weighted graph, on which the shortest path algorithm is 

performed (the review of solution given in [14]). Several improvements 

and algorithm modifications were presented e.g. by reducing the less important 

nodes in the graph [8] or implementing the time-expanded graph with multi criteria 

search (the example evaluated on railway network in [20]). On the search for 

optimal paths including the earliest arrival and minimal number of interchanges 

a different approach is also proposed which takes into account only 

interdependencies between the transportation routes, without construction of 

classical graph [9]. 

The need to take account of the disturbances in the planned execution of 

transportation tasks encourages the construction of dynamic models where the 

forecasted data about the time delays is added to the static layer of timetable data. 

In case of public transport system (similarly to the individual transportation [3]) 

travel-time reliability can be defined as the probability, that journey between the 

given nodes in the network will be completed within a given time, and subject to 

the requirements of the user. Also notable is the concept of determination the 

connection not necessarily fastest [11], but resilient also in case of disturbances 

(feasible). 

Based on the passenger’s point of view very important is not only the forecasted 

time of arrival, but also the reliability of interchanges performed along the route. 

If the connection between the trips is not foreseen in the timetable, the delay of 

one of the transportation mode might result in significant prolongation of journey 

time and even lack of possibility to continue the planned travel. 

As part of research of one of the co-authors the information support model for the 

transport system operation process was proposed [6], depicted on the Fig. 2. 
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Fig. 2. The information support model for the transport system operation process. 

 

In the cited paper a strong emphasis was placed on the possibility of practical 

implementation in the form of journey planner support tool for the passengers. 

For the purposes of graph representing the modeled transport network, the database 

schema was designed which ensures storing all needed execution parameters 

describing the revenue trips (the timetable execution model), gained from the 

realistic public transportation system. 

Based on available historical data describing the planned execution of timetable 

the forecast of transportation system state is generated for the moment of defining 

the query by the end user. For this purpose the forecast model was implemented 

which generates the travel times between the network nodes for given day periods 

using the time series theory. 

The next layer of data is constituted from operational data including the reliability 

characteristics: availability, MTBF for particular vehicles serving the revenue rides 

in the system. The values are attached directly as edge weights in the graph. 

Dependent on the availability of external data sources the model foresees also the 

possibility to update the timetable execution data in real time. 

In the module of optimal paths determination the modified algorithm of k-shortest 

paths applied to the directed weighted graphs was implemented. The results 

are processed by the evaluation model of the system user process, in which 

as the key criterion the effectiveness of performing the interchanges during the 

journey was assumed. 
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For this purpose the analysis utilized the value of buffer time left for fulfilling the 

consecutive interchanges including the realistic (or forecasted) trips execution 

of particular vehicles. 

In response to a query a list of proposed routes is returned, optimized for departure 

or arrival time and number of transfers. 

5. Summary 

From the passenger’s point of view the disruptions in their scheduled result 

primarily in not punctual departures or cancellations. Modern tools supporting the 

trip planning in a real-time help to improve the quality of information provided 

about the offered transport services, in particular the currently existing disturbances 

and related suggestions of alternative routes. In the paper the complex architecture 

if this type of tool was presented with particular attention to the necessity of 

reliability analysis of the transfer reliability being performed along the journey. 

The measurement of punctuality of services conducted by the transport carrier 

focuses on promptness of departures in relation to the scheduled timetable 

departure time. The individual trips are evaluated on routes being analyzed in 

isolation from the interchange connections. The paper discusses a tool used to 

measure the punctuality of transport examined by a transport company. 

The subject of further research of the authors include the complex integration 

of presented information support model with database containing punctuality data 

gathered by the carrier in order to improve the quality of delivered results. 
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WYBRANE ASPEKTY POMIARU PUNKTUALNOŚCI 

PRZEWOZÓW PRZEZ PRZEWOŹNIKA I PASAŻERÓW 
 

1. Wstęp 

Jakość życia mieszkańców dużych aglomeracji miejskich w istotny sposób uzależniona 

jest od jakości funkcjonowania systemu komunikacji miejskiej. Jak podkreślają 

Rudnicki i Starowicz „jakość funkcjonowania transportu, a w szczególności transportu 

zbiorowego, jest jednym z ważniejszych komponentów jakości życia w mieście [18]”. 

Podstawowym zadaniem tego systemu jest zaspokojenie potrzeb transportowych 

mieszkańców. Funkcjonujący w aglomeracji system transportu publicznego jest więc 

jednym z podstawowych elementów ocenianych przez mieszkańców, w sytuacji gdy 

zmuszeni są oni odpowiedzieć na pytanie, czy w danym mieście żyje im się dobrze, 

wygodnie itp. System komunikacji miejskiej oceniany jest przez mieszkańców przez 

pryzmat postulatów przewozowych, do których należą przede wszystkim: czas 

trwania, wygoda, bezpieczeństwo oraz koszt podróży [31]. Punktualność kursowania 

komunikacji miejskiej jest przy tym na czołowej pozycji w ocenie preferencji 

pasażerów.  

Punktualność kursowania komunikacji miejskiej oceniana jest przez jej 

użytkowników (pasażerów), organizatora transportu zbiorowego (właściwa 

jednostka samorządu terytorialnego) oraz przedsiębiorstwo transportowe 

realizujące przewozy. Każda ze stron ocenia ten wskaźnik w sposób indywidualny, 

uwzględniając własne cele pomiarowe. Pomiar realizowany przez organizatora 

i przedsiębiorstwo transportowe ma wymiar ilościowy i opiera się na danych 

historycznych zarejestrowanych przez systemu IT (np. ITS, komputery pokładowe 

w pojazdach). Ocena dokonywana przez pasażerów ma bardziej charakter 

subiektywny i silnie uzależniona jest od nabytych doświadczeń, nawet 

o charakterze sporadycznym (np. jednostkowe przypadki opóźnień, które miały 

istotny wpływ na życie pasażera, mogą decydować o jego negatywnej ocenie 

globalnej systemu transportowego). Z tego też względu celem niniejszego artykułu 

jest przedstawienie problematyki pomiaru punktualności przewozów z punktu 

widzenia pasażerów i przedsiębiorstwa przewozowego oraz zaproponowanie 

rozwiązań podnoszących ocenę terminowości przewozów.  

2. Problematyka pomiaru punktualności przewozów  

Wskaźnik terminowości realizacji usługi informuje o niezawodności przewozów 

w poszczególnych gałęziach transportu [16], ale również jest przedmiotem pomiaru 

w innych systemach logistycznych [np. 10, 12, 13]. Zgodnie z definicją 

prezentowaną przez [19], punktualność określana jest jako cecha polegająca na 

tym, że pojazd osiąga, mija lub opuszcza zadany punkt linii (przystanek)  

w momencie określonym w opublikowanym rozkładzie jazdy, w ustalonych 

granicach tolerancji.  
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Każda niezgodność z rozkładem jazdy, wykraczająca poza przyjęte ramy tolerancji 

jest określana jako przyspieszenie lub opóźnienie względem planowanego odjazdu 

z przystanku. Wg Bauera [4] najprostszą miarą punktualności jest odchyłka od 

rozkładu jazdy, wyrażająca różnicę między rozkładowym i rzeczywistym 

momentem odjazdu. Zauważył on również, że bezwzględne dotrzymywanie 

rozkładu jazdy (oznaczające odchyłkę równą 0,00 minut) ma miejsce niezwykle 

rzadko i wcale nie jest potrzebne. To, czy odjazd z przystanku musi być 

potraktowany jako opóźniony lub przyspieszony, zależy od przyjętego poziomu 

tolerancji, wtedy odjazdy o relatywnie małych opóźnieniach i przyspieszeniach 

względem rozkładu jazdy są traktowane jako punktualne [4].  

Punktualność jako element oceny jakości przewozów jest przedmiotem analiz 

wielu badaczy w Polsce. Na szczególne wyróżnienie zasługuje tutaj dorobek 

zespołu prof. Wyszomirskiego m.in. [31] oraz zespołu prof. Starowicza m.in.  

[21, 22]. Wyniki badań preferencji pasażerów, przeprowadzonych w polskich 

miastach, niemal zawsze wskazują punktualność jako jedną z trzech najważniejszy, 

a także najbardziej rozpoznawalnych cech opisujących funkcjonowanie miejskiego 

transportu zbiorowego [22, 27]. Zazwyczaj są to badania ukierunkowane na ocenę 

punktualności przez pasażerów, ale coraz częściej napotkać można również 

opracowania dotyczące problematyki pomiaru punktualności przewozów z punktu 

widzenia organizatora przewozów np.[17], jak i przedsiębiorstwa transportu 

pasażerskiego np. [26].  

Również w innych krajach jest to aktualny temat, który niejednokrotnie rozpatrywany 

jest w szerszej ocenie odnoszącej się do pomiaru niezawodności świadczonych usług. 

Niezawodność ta jest przy tym definiowana jako zdolność do dostarczenia usługi 

zgodnie z planem i jest zazwyczaj wyrażana jako proporcja „utraconego” przebiegu, ze 

względu na takie czynniki jak natężenie ruchu lub awarie mechaniczne pojazdu [29]. 

Wczesne badania w tym obszarze przedstawione zostały m.in. przez Stermana i Schofera 

[23] oraz Turnquista [28].  Abkowitz i Engelstein [1, 2] w swoich pracach badali 

czynniki wpływające na czas jazdy pojazdów na obsługiwanych trasach i metody 

utrzymania regularności usług przewozowych. Stwierdzili oni między innymi, iż średni 

czas przejazdu jest silnie uzależniony od długości trasy, wsiadających i wysiadających 

ludzi oraz sygnalizacji na skrzyżowaniach. Zaproponowali przy tym doskonalenie 

systemu planowania i kontroli w czasie rzeczywistym oraz planowanie krótszych tras,  

w celu poprawy regularności przewozów.  Badania modelowe przygotowane przez 

Strathmana i Hoppera [24] udowodniły, że prawdopodobieństwo niedotrzymania 

terminowości przewozów wzrasta w okresach popołudniowego szczytu 

komunikacyjnego, wraz ze zwiększonym poziomem aktywności pasażerów. Zauważyli 

oni również, że kierowcy zatrudniani w niepełnym wymiarze czasu mają większą 

skłonność do niedotrzymywania obowiązującego rozkładu jazdy. Podobne wnioski 

sformułowali badacze z Malezji, którzy na podstawie przeprowadzonych pomiarów 

stwierdzili, iż wskaźniki terminowości przewozów zmienia się w ciągu dnia, ale przede 

wszystkim z powodu zwiększonego natężenia ruchu na ulicach miast [15]. 
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W 2004 r. Yin wraz z zespołem [30] opracowali ogólne podejście wykorzystujące 

symulację do oceny  niezawodności obsługi, biorąc pod uwagę interakcje 

pomiędzy wydajnością sieci a zachowaniem pasażerów w zakresie wyboru trasy. 

W efekcie zdefiniowali oni trzy typy niezawodności określanej z punktu widzenia 

społeczeństwa lub administracji odpowiedzialnej za organizację transportu, 

a mianowicie: niezawodność czasu podróży w całym systemie, niezawodność 

względem rozkładu jazdy, niezawodność względem bezpośredniego czasu 

oczekiwania na odjazd. Również Chen z zespołem [7] opracowali trzy typy miar 

niezawodności przewozu, biorąc pod uwagę ocenę niezawodności na trasie, na 

przystanku oraz na poziomie sieci. Obecnie do typowych miar niezawodności 

zalicza się [25]: procentowy czas podróży, odchylenie standardowe, współczynnik 

zmienności, procent zmienności, częstotliwość kongestii, wskaźnik awaryjności, 

wskaźnik czasu podróży. 

Omawiając problematykę pomiaru punktualności przewozów, należy zwrócić 

uwagę również na badania Bates’a [3]. Były one ukierunkowane na określenie 

podstawowych praktyk dotyczących pomiaru punktualności w przewozach 

autobusowych. W oparciu o wywiady przeprowadzone wśród 146 przewoźników, 

Bates stwierdził, iż istnieją istotne różnice w pomiarze wyników punktualności, 

choć w większości systemów stosuje się standardowo dopuszczalne odchylenie  

w przedziale 1 minuta przyspieszenia – 5 minut opóźnienia. Należy jednak 

podkreślić, że jest to odchylenie akceptowane przez przewoźników, ale już nie 

koniecznie przez pasażerów. 

3. Pomiar punktualności przewozu przez przewoźnika 

Przedsiębiorstwa transportowe, zainteresowane podnoszeniem jakości swoich 

usług, przywiązują coraz więcej uwagi do pomiaru punktualności realizowanych 

przewozów. Zarządzającym nie wystarcza już przy tym ogólna informacja 

dotycząca punktualności realizacji poszczególnych kursów, ocenianej na podstawie 

terminowości przybycia pojazdu do ostatniego punktu przystankowego. Informacja 

taka jest bowiem niewystarczająca dla procesu decyzyjnego dotyczącego 

doskonalenia systemu obsługi pasażerów. Menedżerowie coraz częściej oczekują 

szczegółowych danych dotyczących czasu odjazdu pojazdu z każdego punktu 

przystankowego znajdującego się na obsługiwanej trasie, z uwzględnieniem pory 

dnia, typu dnia, a czasami nawet kierowcy realizującego dany kurs. Na potrzeby 

takich analiz niejednokrotnie tworzone są własne narzędzia analityczne, oparte na 

arkuszu kalkulacyjnym, które dostarczają niezbędnych informacji dla procesów 

decyzyjnych menedżerów. 

Przykładem takiego rozwiązania jest narzędzie opracowane na potrzeby badanego 

przedsiębiorstwa transportowego, świadczącego usługi przewozowe w ramach 

komunikacji miejskiej w jednej z dużych aglomeracji w Polsce. Przedsiębiorstwo 

jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, działającą jako jednoosobowa 

Spółka Gminy. Spółka przewozi rocznie prawie 200 milionów pasażerów, a jej 

pojazdy przejeżdżają łącznie około 34 mln km.  
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Przedsiębiorstwo dokonuje okresowego pomiaru terminowości realizacji 

przewozów na obsługiwanych trasach. Częstotliwość pomiaru uzależniona jest od 

krytyczności danej trasy. Wskaźnik krytyczności trasy ustalany jest na podstawie 

dwóch elementów: (1) znaczenia trasy w siatce komunikacyjnej miasta oraz (2) 

rejestrowanych odchyleń w poprzednich pomiarach. Dane do pomiaru pobierane są 

z komputera pokładowego, który rejestruje czasy odjazdu z każdego z przystanków 

w każdym obsługiwanym kursie. Przy analizowaniu punktualności 

wykorzystywane są następujące dane pochodzące z komputera pokładowego: 

numer linii, numer kursu, opis kursu, numer pojazdu, numer brygady, numery 

kolejnych przystanków, opisy przystanków, czas według rozkładu, rzeczywisty 

czas opuszczenia przystanku. Postępowanie analityczne przedstawiono na rys. 1.  

Pomiary wykonywane są dla każdego przystanku w obrębie każdego kursu – 

w przypadku zdarzeń mających charakter punktowy lub dla każdej pary 

przystanków – w przypadku zdarzeń mających charakter ciągły. Dzięki temu 

pozyskiwane są faktyczne dane o możliwie największej szczegółowości, a nie 

jedynie informacja globalna dla całego kursu (liczona na podstawie całkowitego 

czasu zarejestrowanego od punktu startowego do przystanku końcowego). Analiza 

taka pozwala zidentyfikować miejsca na trasie, w których pojazd nabiera 

przyspieszenia / opóźnienia w poszczególnych porach dnia. Te odcinki trasy są 

później szczegółowo monitorowane pod kątem powtarzalności czasów przejazdów 

oraz ich odchyleń odnoszących się do czasów założonych w rozkładzie jazdy. 

W wyniku przeprowadzonej analizy możliwa jest oszacowanie wielkości 

następujących wskaźników[26]: 

 procentowy udział odjazdów z przystanków zrealizowanych punktualnie; 

 procentowy udział spóźnionych odjazdów z przystanków; 

 procentowy udział przyspieszonych odjazdów z przystanków;  

 wskaźnik punktualności liczony dla każdego przystanku kursu w podziale na 

obowiązujące pory rozkładowe, 

 liczbę kursów przyjętych do analizy; 

 średni czas przejazdu między przystankami, w podziale na rzeczywisty i rozkładowy; 

 średnie odchylenie rzeczywistych czasów przejazdów pomiędzy kolejnymi 

przystankami w stosunku do czasów przewidzianych w rozkładzie jazdy; 

 średni czas realizacji całego kursu. 

Szczególnego znaczenia nabiera w tym przypadku dalsza analiza dotycząca przyczyn 

braku terminowości przewozów oraz ocena statystycznej powtarzalności 

występujących odchyleń na wybranych odcinkach obsługiwanej trasy. Wnioski 

płynące z tej analizy stanowią bowiem podstawę dla przygotowywanych propozycji 

usprawniających proces przewozów pasażerskich. Proponowane działania naprawcze 

odnosić się mogą do elementów systemu zależnych od przewoźnika lub organizatora 

transportu (przewoźnik może wystąpić z wnioskiem o zmianę do organizatora), np. 

poprawność doboru rozkładowych czasów przejazdów pomiędzy przystankami lub 

obowiązujące podziały rozkładu jazdy na typy dni oraz na strefy czasowe w obrębie 

danego typu dnia.  
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Uwzględniać jednak powinny również czynniki, które nie zależą bezpośrednio od 

przewoźnika, a które wpływają na punktualność przewozów, jak np. natężenie 

ruchu drogowego w poszczególnych porach i dniach tygodnia lub czas wymiany 

pasażerów na przystankach. 
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pojazdu

Porządkowanie danych
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Rys. 1. Pomiar punktualności przewozów przez przewoźnika  

na podstawie danych z komputera pokładowego pojazdu 
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4. Narzędzia wspierające pasażera i stosowane algorytmy 

W odpowiedzi na postulowaną przez pasażerów poprawę punktualności 

wykonywanych przewozów coraz powszechniej wdrażane są nowoczesne 

narzędzia wspomagania i planowania podróży. Pasażer jako użytkownik końcowy 

systemu w oczywisty sposób nie ma możliwości ingerencji w realizację procesu 

transportowego. Dzięki dostępności danych w czasie rzeczywistym pasażer może 

jednak zaplanować, a także aktualizować przebieg wybranej trasy przejazdu już 

w trakcie użytkowania systemu. 

Niezwykle istotne dla implementacji algorytmów wyszukiwania jest uwzględnienie 

wszystkich występujących uwarunkowań. Podstawowy model rzeczywistego 

rozkładu jazdy obejmuje [5]: stacje (przystanki, terminale, itp.), pojazdy (autobusy, 

tramwaje, itp.), czasy przyjazdu i odjazdu pojazdów ze stacji oraz dni kursowania. 

Wybór optymalnej trasy przejazdu z wykorzystaniem transportu publicznego 

zwykle definiowany jest jako problem wyznaczenia najszybszego połączenia na 

podstawie założonego rozkładu jazdy. W najczęściej spotykanym podejściu sieć 

transportowa modelowana jest w postaci skierowanego ważonego grafu, w którym 

wykonywany jest algorytm najkrótszej ścieżki (przegląd rozwiązań w [14]). 

Przedstawiono liczne propozycje usprawnień i modyfikacji algorytmu, np. poprzez 

ograniczenie liczby mniej znaczących węzłów w grafie [8], implementację grafu 

rozszerzonego w czasie z wyszukiwaniem wielokryterialnym (przykład dla sieci 

kolejowej w [20]). W poszukiwaniu optymalnych tras uwzględniających 

najszybszy czas dojazdu oraz minimalną liczbę przesiadek proponuje się także 

odmienne podejście oparte wyłącznie o wzajemne zależności linii 

komunikacyjnych, bez konstruowania grafu [9]. 

Potrzeba uwzględnienia zakłóceń w planowej realizacji zadań przewozowych 

skłania do budowy modeli dynamicznych, w których do statycznej warstwy 

rozkładu jazdy dodano informację o prognozowanych opóźnieniach czasów 

odjazdów. Dla systemu transportu publicznego (podobnie jak w przypadku 

transportu indywidualnego [3]) zdefiniować można niezawodność czasu podróży 

(eng. travel-time reliability) jako prawdopodobieństwo, że przejazd między 

zadanymi węzłami sieci zostanie zrealizowany w założonym czasie oraz przy 

spełnieniu wymagań użytkownika. Warta uwagi jest koncepcja wyznaczania 

połączenia niekoniecznie najszybszego [11], ale cechującego się odpornością także 

w sytuacji występowania opóźnień (możliwego do realizacji). 

Z punktu widzenia pasażera niezwykle istotny jest nie tylko prognozowany czas 

dotarcia do celu, ale również niezawodność przesiadek dokonywanych na trasie 

przejazdu. W przypadku braku rozkładowego skomunikowania między kursami, 

znaczne opóźnienie jednego środka podróży może skutkować istotnym 

wydłużeniem czasu trwania lub wręcz brakiem możliwości kontynuowania 

zaplanowanego przejazdu.  

W ramach prac jednego ze współautorów zaproponowano model informacyjnego 

wspomagania procesu użytkowania systemu transportowego [6] przedstawiony na 

Rys. 2. 
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Rys.2. Model informacyjnego wspomagania procesu użytkowania 

systemu transportowego. 

 

W przytoczonym opracowaniu duży nacisk położono na możliwość praktycznej 

implementacji w formie narzędzia wspomagającego planowanie podróży przez 

pasażera. Dla potrzeb grafu reprezentującego modelowaną sieć transportową 

zaprojektowano schemat bazy danych zapewniający przechowywanie wszystkich 

parametrów eksploatacyjnych dotyczących kursów handlowych (model realizacji 

rozkładu jazdy), które pozyskano z rzeczywistego systemu transportu publicznego.  

W oparciu o dostępne dane historyczne dotyczące realizacji planowego rozkładu 

jazdy generowana jest prognoza stanu systemu transportowego w chwili 

definiowania zapytania przez użytkownika końcowego. W tym celu 

zaimplementowano moduł prognostyczny generujący czasy przejazdu między 

węzłami sieci dla zadanych interwałów godzinowych z wykorzystaniem teorii 

szeregów czasowych. 
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Kolejną warstwę stanowią dane eksploatacyjne opisujące charakterystyki 

niezawodnościowe: gotowość, MTBF dla poszczególnych pojazdów realizujących 

zadania przewozowe w systemie. Wartości te uwzględniane są bezpośrednio 

w formie wagi przypisanej do krawędzi grafu. 

W zależności od dostępności zewnętrznych źródeł danych w modelu przewidziano 

także możliwość bezpośredniego aktualizowania realizacji rozkładu jazdy o dane 

pozyskiwane w czasie rzeczywistym. 

W module wyznaczania optymalnych tras zaimplementowano zmodyfikowany 

algorytm k-najkrótszych ścieżek w grafie skierowanym o ważonych krawędziach.  

Wyniki przetwarzane są przez model oceny procesu użytkowania systemu, 

w którym za kluczowe kryterium przyjęto skuteczność dokonywania przesiadek 

w trakcie podróży. W tym celu analizie poddano wartość bufora czasu pozostałego 

na dokonanie kolejnych przesiadek po uwzględnieniu rzeczywistej (lub 

prognozowanej) realizacji wskazanych kursów przez zadysponowane pojazdy. 

W odpowiedzi na zapytanie zwracana jest lista propozycji tras przejazdu 

zoptymalizowanych pod kątem czasu odjazdu lub przyjazdu oraz liczby 

przesiadek. 

5. Podsumowanie 

Z punktu widzenia pasażera zakłócenia w realizacji rozkładu jazdy skutkują przede 

wszystkim niepunktualnymi lub odwołanymi odjazdami. Nowoczesne narzędzia 

wspomagające planowanie podróży w czasie rzeczywistym umożliwiają poprawę 

jakości przekazywanej informacji o dostępnej ofercie przewozowej, w tym 

w szczególności o aktualnie występujących utrudnieniach i związanymi z tym 

sugestiami tras alternatywnych. W artykule przedstawiono kompleksową 

architekturę takiego narzędzia, w szczególności zwrócono uwagę na konieczność 

analizy niezawodności dokonywania przesiadki podczas podróży.  

Pomiar punktualności przejazdu realizowany przez przewoźnika koncentruje się 

natomiast wokół terminowości opuszczenia przystanku przez pojazd względem 

rozkładowego czasu odjazdu. Ocenie podlegają przy tym poszczególne kursy 

realizowane na obsługiwanych trasach, analizowane w odizolowaniu od połączeń 

przesiadkowych. W artykule przedstawiono przykład narzędzia wykorzystywanego 

do pomiaru punktualności przewozów przez badane przedsiębiorstwo 

transportowe. 

Celem dalszych badań autorów jest kompleksowa integracja przedstawionego 

modelu wspomagania informacyjnego z bazą danych wyników pomiaru 

punktualności przewozów zgromadzoną przez przewoźnika. 
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