
TRISTAR - Zintegrowany System Zarządzania Ruchem
System TRISTAR jest to obecnie największy projekt z zakresu Inteligentnych Systemów Transportowych realizo-
wanych w Polsce. Inwestycja ta obejmuje swoim zasięgiem aglomerację trzech miast: Gdańska, Gdyni i Sopotu.  
Projekt uzyskał dofinasowanie z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura  
i Środowisko.

Wdrożenie
Zadaniem systemu TRISTAR, na podstawie zebranych 
danych w oparciu o odpowiednie moduły systemowe, 
jest podejmowanie lub wspomaganie decyzji opera-
torów. W tym celu przebudowywano i zmodernizowano 
istniejące sygnalizacje świetlne wraz z urządzeniami do 
priorytetowego sterowania pojazdami transportu zbio-
rowego. 

System opiera się na informacjach z pętli indukcyjnych, 
kamer, komputerów zainstalowanych w pojazdach 
komunikacji miejskiej, 61 kamer monitoringu, kamer 
ARTR, fotoradarów, a także z drogowych stacji meteo-
rologicznych zainstalowanych na terenie Trójmiasta. 
Powstały tablice zmiennej treści, informujące kierow-
ców o ogólnych warunkach na drogach, o czasach do-
jazdu do wybranych punktów oraz o dostępności miejsc 
parkingowych. W miejscach koncentracji podróżnych 
są instalowane terminale informacyjne dla pasażerów 
transportu zbiorowego. Powstał system identyfikacji po-
jazdów wraz z automatycznym rozpoznawaniem tablic 
rejestracyjnych (ARTR).

TRISTAR realizowano w czterech etapach. Pierwsza 
część realizacji to prace, które obejmowały wyposa-
żenie i uruchomienie Centrum Zarządzania Ruchem  
w Gdańsku. Drugi etap realizacji to prace, które objęły 
m.in. przebudowę pomieszczeń, wyposażenie i uru-
chomie-nie Centrum Zarządzania Ruchem w Gdyni.

Kolejne etapy polegały na wdrożeniu informa- 
tyczego systemu zarządzania ruchem pojazdów in-
dywidulanych i transportem zbiorowym. Wybudo- 
wano również dedykowaną dla systemu TRISTAR 
kanalizację kablową w pasie drogowym ulic wraz 
z kablem światłowodowym. Dzięki zarządzaniu 
ruchem obejmującym Trójmiasto zmiany świateł na 
skrzyżowaniach będą następować z uwzględnieniem 
natężenia ruchu w całym systemie dróg. 

Qumak  realizuje  TRISTAR
Jest to realizacja w swojej skali unikatowa. Łączy 
zaangażowanie wielu firm i instytucji. Pracujemy przy 
wsparciu ośrodków akademickich, odpowiedzialnych za 
przygotowanie koncepcji działania ITS w Trójmieście. 
Realizacja tej inwestycji wymaga ścisłej współpracy 
naszej kadry specjalistów, posiadających kompetencje 
w wielu uzupełniających się dziedzinach: inżynierii ru-
chu, teleinformatyki, automatyki, elektroenergetyki. Uni-
kalne w skali kraju połączenie tych obszarów kompeten-
cyjnych pozwala nam mierzyć się z tak zaawansowaną 
inwestycją.

Naszymi partnerami w realizacji systemu TRISTAR  
są  światowi liderzy w  dziedzinie technologii ITS - nie-
mieckie firmy GEVAS i PTV oraz hiszpański GMV.



Qumak S.A.     Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa       www.qumak.pl 

Projekt w liczbachZakres
• wyposażenie i uruchomienie Centrów Zarządzania

Ruchem w Gdańsku i w Gdyni

• dostawa informatycznego systemu zarządzania
ruchem pojazdów (oprogramowanie)

• sieć łączności

• przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnych

• system monitorowania i nadzoru ruchu pojazdów za
pomocą kamer ARTR

• system nadzoru wizyjnego CCTV

• budowa drogowych stacji meteorologicznych

• system informacji dla kierowców

• system informacji parkingowej

• system informacji pasażerskiej, w tym tablice
elektroniczne na przystankach

• wyposażenie wszystkich pojazdów transportu
publicznego w komputery  pokładowe

• system rejestracji wykroczeń

• szkolenia użytkowników systemu

• nadzór autorski.

Wartość kontraktu: 133 762 500 zł (brutto)

Centra Zarządzania Ruchem w Gdańsku i Gdyni

sygnalizacji świetlnych 

pojazdów transportu zbiorowego

km kabli użytych do realizacji (ułożone w jeden 
ciąg pozwoliłyby połączyć Gdańsk z Berlinem)

km kanalizacji teletechnicznej

km kabli światłowodowych

szybkoobrotowych kamer z zoomem optycznym

przełączników sieciowych w węzłach transmi-
syjnych i Centrach Zarządzania Ruchem 

szafki pomiarowo-zasilająco-teleinformatyczne

sygnalizatorów ulicznych świetlnych 
i dźwiękowych

stacji pogodowych badających warunki 
panujące na drodze

rejestratorów przejazdu na czerwonym świetle 
(kamery rozpoznające tablice)

rejestratory przekroczenia prędkości

tablic informacji parkingowej, przekazujących 
dane o kilku parkingach jednocześnie

znaki informacji parkingowej

tablic informacji pasażerskiej na przystankach

terminale informacji pasażerskiej

tablic zmiennej treści

wysokie konstrukcje wysięgnikowe
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Korzyści
• poprawa przepustowości arterii komunikacyjnych

w Trójmieście
• skrócenie czasów podróży transportem indywidual-

nym i zbiorowym
• zmniejszenie liczby wypadków (wynikających m.in.

z wjazdów na czerwonym świetle)
• zadowolenie kierowców (mniejsze zużycie paliwa,

zaoszczędzony czas)
• zadowolenie mieszkańców (sprawniejszy transport

zbiorowy, szybkie znalezienie wolnego miejsca par-
kingowego, zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza).

Inżynieria ruchu
• programy sygnalizacji świetlnej projektowane przy pomocy biblioteki

VTassist

•  zastosowany język programowania TRELAN

•  sterowanie na poziomie lokalnym zapewniane przez algorytm EPICS,
realizowany przez sterownik sygnalizacji świetlnej

•  sprawdzanie programów na poziomie funkcjonalnym i logicznym w
środowiskach testowych TRENDS i pakiecie do mikrosymulacji VISSIM

•  sterowanie na poziomie  obszarowym zapewniane przez  algorytm BAL-
ANCE i realizowane przez serwery w Centrach Zarządzania Ruchem

•  priorytet dla pojazdów transportu zbiorowego realizowany przez wyko-
rzystanie bezpośredniej łączności pomiędzy komputerem pokładowym
pojazdu a sterownikiem.


