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Streszczenie. W artykule poruszono problem wpływu jakości odwzorowania sieci trans-
portu zbiorowego na jakość makrosymulacyjnych modeli sieci transportowych. Omówiono czynniki 
wpływające na czas i prędkość przejazdu tramwajów po wydzielonych torowiskach, a następnie 
wyselekcjonowano te czynniki, które w stosunkowo łatwy sposób można uwzględnić podczas mode-
lowania czasu przejazdu poszczególnych odcinków sieci. Wykorzystując metody analizy wariancji 
przeanalizowano zmienność prędkości przejazdu tramwajów w zależności od długości odcinka, 
liczby skrzyżowań z sygnalizacją i zastosowanego priorytetu, stanu torowiska tramwajowego oraz 
natężenia ruchu tramwajów – w oparciu o wyniki pomiarów wykonanych na sieci tramwajowej 
Krakowa. Efektem finalnym jest tabela średnich prędkości tramwajów, która stanowi narzędzie 
wspomagające modelowanie czasu przejazdu tramwajów.

Słowa kluczowe: komunikacja tramwajowa, prędkość przejazdu, model sieci transportowej

1. Wprowadzenie

Wysoka jakość analiz wykonywanych z wykorzystaniem makrosymulacyjnych 
modeli sieci transportowych jest najczęściej efektem wzajemnego powiązania wy-
sokiej klasy modeli analitycznych oraz modeli sieci. Modele analityczne bazują naj-
częściej na strukturze modelu cztero-stadiowego, obejmującego generację podró-
ży, rozkład przestrzenny podróży, podział zadań przewozowych oraz rozkład ruchu 
w sieci transportowej [4,7,8]. Modele te wykorzystują bazy danych zawierające 
między innymi informacje na temat liczby, motywacji i charakteru odbywanych 
podróży [10] oraz wykorzystania środków transportu. Informacje te są agrego-
wane na poziomie zdefiniowanych rejonów komunikacyjnych dla stanu obecnego 
oraz dla określonych przyszłych horyzontów czasowych. 

Natomiast modele sieci mają za zadanie jak najwierniejsze odwzorowanie stanu 
infrastruktury transportowej. Ze względu na mnogość odcinków sieci, jest to za-
zwyczaj zadanie niełatwe. W przypadku komunikacji indywidualnej, wymagane 
jest pozyskanie wiarygodnych informacji na temat przepustowości odcinków oraz 
prędkości, które można na nich osiągać w warunkach ruchu niezakłóconego, jak 
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również wielkości strat czasu na skrzyżowaniach. Szczegółowe określenie tylko tej 
nielicznej wymienionej grupy parametrów w skali dużego miasta jest praktycznie 
niemożliwe. Dlatego, niezbędne parametry odcinków sieci są najczęściej określane 
w sposób przybliżony, na zasadzie dopasowania wartości charakterystycznych dla 
określonych typów odcinków sieci ulic. Przykładowo, w programie komputero-
wym Visum [5], do dyspozycji autorów modeli oddano 99 typów odcinków, dla 
których można zakodować potrzebne informacje.

W przypadku komunikacji zbiorowej, której funkcjonowanie jest ściśle okre-
ślone rozkładami jazdy – są to głównie informacje o zakładanych czasach przejaz-
du odcinków międzyprzystankowych lub co bardziej użyteczne – informacje na 
temat prędkości przejazdu poszczególnych odcinków sieci. Wówczas, niezbędne 
jest również określenie długości czasu postoju na przystankach. W tym celu, za-
zwyczaj wykorzystywane są informacje pochodzące z jednego z poniższych źródeł:
	Rozkładowe czasy przejazdu – stosunkowo najłatwiejsze do pozyskania 

od zarządców lub operatorów transportu zbiorowego. Dzisiejsze programy 
symulacyjne stwarzają na ogół możliwość importowania plików ze szcze-
gółowymi rozkładami jazdy. Jest to jednak podejście obarczone pewnymi 
wadami. Podstawową wadą jest częsty brak dopasowania rozkładów jazdy 
do faktycznych czasów przejazdu linii, co może skutkować budową modelu 
odzwierciedlającego bardziej zamierzenia zarządcy systemu transportowego 
niż faktyczny stan systemu. Kłopotliwy jest również brak możliwości roz-
dzielenia rozkładowego czasu przejazdu na czas przejazdu odcinka między-
przystankowego i czas postoju na przystanku.

	Wyniki pomiarów czasu przejazdu na liniach komunikacji zbiorowej, 
pochodzące z pomiarów wykonywanych podczas codziennej obsługi linii 
[1]. Szczególnie przydatne są wyniki pomiarów powtarzalnych, na przykład 
prowadzonych za pomocą odbiorników GPS montowanych w pojazdach. 
Takie wyniki gwarantują najwyższy poziom odwzorowania układu linii 
w stanie istniejącym. W większości przypadków, istnieje możliwość takiego 
zaprogramowania badań, aby czasy przejazdu linii były rejestrowane z roz-
dzieleniem na czasy przejazdu i postoju. Jeśli nie jest to możliwe, pomiary 
takie powinny być uzupełniane dodatkowymi wyrywkowymi badaniami, 
których celem jest określenie proporcji czasu jazdy i postoju na przystan-
kach. Niestety, w polskich realiach ciągle problemem jest pokrycie pomia-
rami całej sieci komunikacji zbiorowej.

	Uniwersalne modele czasu (prędkości) przejazdu linii komunikacji 
zbiorowej – budowane na podstawie wyników pomiarów wykonywa-
nych na szeroką skalę. W modelowaniu symulacyjnym obecnego stanu 
sieci transportu zbiorowego są one przydatne głównie w sytuacji, gdy nie 
są prowadzone badania czasu przejazdu lub ich jakość nie jest wystarcza-
jąca. Natomiast ich szczególnym zastosowaniem są modele sieci budowa-
ne dla przyszłych horyzontów czasowych, w których istnieje konieczność 
uwzględnienia nowych inwestycji transportowych oraz zmian ruchowych 
w przypadku tych istniejących. Z oczywistych względów, nie ma wówczas 
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możliwości skorzystania z wyników pomiarów. Problem ten jest często roz-
wiązywany poprzez proste przeniesienie stanu sieci istniejącej na przyszłe 
horyzonty. Modele czasu lub prędkości przejazdu odcinków umożliwiają 
jednak znacznie bardziej wiarygodne określenie przyszłego wykorzystania 
sieci transportowej, a w konsekwencji także lepsze określenie podziału za-
dań przewozowych.

W programie Visum, czas przejazdu każdego odcinka sieci przez pojazd trans-
portu zbiorowego jest określany na podstawie długości tego odcinka oraz pręd-
kości przejazdu, zdefiniowanej dla danego typu pojazdu (np. tramwaju), a także 
typu odcinka. Jest to podejście uniwersalne, gdyż w praktyce długości odcinków 
są być bardzo zróżnicowane. Na etapie modelowania rozbudowanej sieci łatwiej 
więc operować prędkością przejazdu niż czasem. 

Dlatego, w niniejszym artykule skupiono się na estymacji średnich prędkości 
przejazdu, na podstawie których program komputerowy będzie wyznaczał czas 
przejazdu na poszczególnych odcinkach sieci. Ze względu na dużą złożoność za-
gadnienia, ograniczono się do komunikacji tramwajowej korzystającej z wydzielo-
nych torowisk. Prezentowane wyniki stanowią wycinek szeroko zakrojonych ba-
dań poświęconych modelowaniu wszystkich podsystemów komunikacji zbiorowej, 
pracujących w zróżnicowanych warunkach.

2. Czynniki wpływające na prędkość przejazdu tramwaju po wydzielo-
nym torowisku

Prędkości przejazdu tramwajów są na ogół bardzo zróżnicowane w skali mia-
sta. Zróżnicowanie to, choć w mniejszym zakresie, dotyczy również odcinków, na 
których tramwaje korzystają z wydzielonych torowisk. Dzieje się tak, gdyż samo 
wydzielenie torowiska nie zapewnia jeszcze optymalnych warunków przejazdu od-
cinka między-przystankowego. Wynika to z działania wielu czynników, w tym 
o charakterze zakłócającym. Czynniki te można podzielić na kilka grup:
	Czynniki związane z infrastrukturą torowisk i organizacją ruchu, do 

których można zaliczyć: zakres i sposób oddzielenia torowiska od pasów 
ruchu przeznaczonych dla innych pojazdów (oznakowanie, zastosowanie 
fizycznego oddzielenia – pas zieleni, separator), występowanie i rodzaj ste-
rowania zapewniającego priorytet w sygnalizacji świetlnej, liczba i rozmiesz-
czenie skrzyżowań z sygnalizacją świetlną i bez sygnalizacji, liczba i roz-
mieszczenie wydzielonych przejść dla pieszych, stan techniczny torowiska, 
odległości między kolejnymi przystankami – od których zależy możliwość 
rozpędzenia tramwaju.

	Czynniki związane z organizacją przewozów, między innymi: częstotli-
wość kursowania poszczególnych linii na wspólnym odcinku sieci oraz ich 
wzajemne ułożenie w czasie, poziom realistyczności rozkładowych czasów 
przejazdu, skala i zakres sterowania dyspozytorskiego, częstość kontroli ja-
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kości usług przewozowych, sposób dystrybucji biletów w pojeździe (auto-
mat biletowy, sprzedaż biletów przez prowadzącego pojazd).

	Czynniki związane z ruchem tramwajów: wielkość, zmienność i struk-
tura natężeń ruchu tramwajów, zwłaszcza w krótkich odstępach czasu – 
powodujące skrócenia interwałów pomiędzy kolejnymi pojazdami na cią-
gu (szczególnie w bliskim sąsiedztwie przystanków), wielkość aktualnego 
przyspieszenia lub opóźnienia względem rozkładu jazdy – motywujące do 
wolniejszej lub szybszej jazdy, zdolność do przyspieszania i hamowania [5] – 
mające wpływ na osiągnięcie i utrzymanie pożądanej prędkości jazdy, awa-
ryjność pojazdów.

	Czynniki behawioralne: poziom umiejętności, dyscyplina, cechy psycho-
fizyczne, dyspozycja dnia motorowych oraz ich umiejętność reagowania na 
zmiany warunków ruchu oraz opóźnienia lub przyspieszenia względem roz-
kładu jazdy.

	Czynniki środowiskowe: pora roku, rodzaj i pora dnia, warunki atmosfe-
ryczne.

Pierwsze dwie grupy skupiają głównie czynniki, które w dużej mierze decydują 
o poziomie prędkości osiąganych przez tramwaje. Szerokie zastosowanie rozwiązań 
sprzyjających ruchowi tramwajów (np. fizyczne wydzielenie torowiska, priorytet 
w sygnalizacji, równe rozkładowe odstępy między pojazdami) powoduje, że pręd-
kości przejazdu na odcinku powinny być relatywnie wysokie. Z kolei zastosowanie 
rozwiązań niekorzystnych (np. zbyt krótkie odległości między przystankami) już 
na wstępie zmniejsza prawdopodobieństwo osiągania wysokich prędkości prze-
jazdu. Natomiast czynniki skupione w pozostałych grupach należą zazwyczaj do 
przyczyn odstępstw od przejazdu z oczekiwaną prędkością, najczęstszym skutkiem 
jest jej obniżenie.

Zbadanie wielkości wpływu wszystkich czynników na prędkości przejaz-
du tramwajów jest praktycznie niemożliwe. Sama liczba czynników powoduje, 
że takie badania byłyby bardzo skomplikowane i drogie – a przez to trudne do 
przeprowadzenia na szeroką skalę. Z kolei, niektóre wpływy (np.: cechy psycho-
fizyczne i motoryczne kierujących pojazdami) są niemal całkowicie niemierzalne 
w warunkach rzeczywistych. Dlatego w dalszej części artykułu skupiono się na 
kilku wybranych czynnikach wpływających na prędkości przejazdu tramwajów na 
wydzielonych torowiskach.

3. Badania wpływu wybranych czynników na prędkości przejazdu tram-
wajów po wydzielonych torowiskach – na przykładzie Krakowa

Podstawą prowadzonych analiz prędkości tramwajów były wyniki pomiarów 
czasu przejazdu na liniach komunikacji tramwajowej w Krakowie. Były to po-
miary prowadzone w 2013 roku, przez obserwatorów podróżujących tramwaja-
mi, z wykorzystaniem ręcznych odbiorników GPS – co zapewniło wysoką jakość 
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uzyskanych wyników, z podziałem na czasy przejazdu i postoju na przystankach, 
z zachowaniem jednosekundowej dokładności rejestracji. Ogółem, badaniami ob-
jęto blisko 300 odcinków między-przystankowych, co umożliwiło pozyskanie bazy 
blisko 23 tys. jednostkowych czasów przejazdu. 

W niniejszej analizie wykorzystano tylko wyniki pomiarów, pozyskane na od-
cinkach między-przystankowych z wydzielonymi torowiskami tramwajowymi 
(ale bez torowisk tramwajowo-autobusowych) na całej długości. Takich odcinków 
było 147. Pod uwagę wzięto wyniki uzyskane w dni robocze, w umownie przyję-
tym okresie szczytu popołudniowego (od godz.15:00 do godz. 19:00). Na każdym 
z analizowanych odcinków zarejestrowano od 16 do 65 czasów przejazdu – na 
podstawie których wyznaczono średnie czasy przejazdu w okresie szczytu popołu-
dniowego. Znacząca liczba obserwacji zmniejszyła prawdopodobieństwo pozyska-
nia fałszywych danych o czasach przejazdu poszczególnych odcinków, co wpłynęło 
pozytywnie na wiarygodność prowadzonych analiz.

Średnie prędkości przejazdu odcinków międzyprzystankowych wyznaczono 
jako ilorazy długości odcinków i średnich czasów przejazdu. Tym samym dokona-
no uśrednienia prędkości przejazdu odcinków, która jest zmienna (różne prędkości 
podczas przyspieszania, jazdy ze stałą lub zmienną prędkością i hamowania). Takie 
podejście wydaje się być wystarczające dla opracowania modeli średnich prędkości 
przejazdu tramwajów, które mogłyby być wykorzystywane dla potrzeb modelo-
wania symulacyjnego systemów transportu zbiorowego w skali makro. Na rys. 1 
przedstawiono rozkład średnich prędkości przejazdu odcinków w zgromadzonej 
próbie pomiarowej, natomiast podstawowe charakterystyki prędkości przejazdu 
tramwajów, wyznaczone na podstawie średnich prędkości przejazdu poszczegól-
nych odcinków) zamieszczono w tabeli 1.

Rys. 1. Rozkład średnich prędkości tramwajów na odcinkach z wydzielonymi torowiskami – na pod-
stawie badań przeprowadzonych w Krakowie (2013).
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Tabela 1. Podstawowe charakterystyki prędkości przejazdu odcinka międzyprzystankowego [km/h] (na 
podstawie średnich czasów przejazdu oraz długości poszczególnych odcinków)

Minimum Maksimum Wartość średnia Odchylenie standardowe

13,7 40,9 26,6 6,0

Mimo, iż analizie poddano wyłącznie odcinki z wydzielonymi torowiskami, 
uzyskano bardzo duże zróżnicowanie średnich prędkości przejazdu odcinków. 
Prowadzi to do wniosku, że analiza wpływu czynników różnicujących prędkości 
przejazdu jest zasadna. Wybór czynników był podyktowany z jednej strony do-
tychczasowymi doświadczeniami w tej dziedzinie [2], z drugiej zaś możliwościa-
mi technicznymi wykonania pomiarów. Część czynników została zagregowana już 
we wstępnej fazie prowadzonych analiz. Finalnie, pod uwagę wzięto tylko cztery 
czynniki:
	długość odcinka międzyprzystankowego,
	liczba skrzyżowań z sygnalizacją świetlną na odcinku oraz występowanie 

priorytetu dla tramwajów w sygnalizacji,
	natężenie ruchu tramwajów na odcinku między-przystankowym,
	 stan techniczny torowiska tramwajowego.
Poniżej przedstawiono wyniki analiz wpływu tych czynników na wielkości 

średnich prędkości przejazdu na odcinkach międzyprzystankowych. Zostały one 
wykonane przy wykorzystaniu testu analizy wariancji oraz testów porównań wie-
lokrotnych [3].

3.1. Wpływ długości odcinka na prędkość przejazdu tramwaju

Długość odcinka międzyprzystankowego jest chyba najbardziej naturalnym 
czynnikiem wpływającym na prędkość przejazdu tego odcinka. Im dłuższy odci-
nek – tym potencjalnie większa możliwość szybszego przejazdu, zwłaszcza w przy-
padku wydzielenia torowiska [9]. Długość odcinka została uwzględniona już na 
etapie obliczania prędkości przejazdu odcinków w oparciu o czasy przejazdu, co 
jednak nie dyskwalifikuje jej jako czynnika wpływającego na zmienność średniej 
prędkości w ujęciu ogólnym.

Ponieważ długości analizowanych odcinków sieci charakteryzują się bardzo 
dużym zróżnicowaniem (od 190 [m] do 1244 [m]) – dokonano ich pogrupowa-
nia w przedziałach o rozpiętościach 100 [m], tak aby środki tych przedziałów 
były krotnościami liczby 100 (przedziały: (150; 250], (250; 350], (350; 450], 
(450; 550], …, (1150; 1250]. Stosując jednoczynnikową analizę wariancji ustalo-
no, że na poziomie istotności 0,05 istnieją statystycznie istotne różnice pomiędzy 
prędkościami przejazdu w poszczególnych przedziałach długości odcinków. Jednak 
duża liczba przedziałów (11) spowodowała znaczne rozwarstwienie próby pomia-
rowej, dodatkowo niektóre przedziały były reprezentowane przez zaledwie kilka 
odcinków. Dlatego dokonano agregacji przedziałów. Wykorzystując testy porów-
nań wielokrotnych (w tym test Duncana [3]) udało się ustalić, że średnie prędkości 
przejazdu odcinków międzyprzystankowych w tych grupach zmieniają się istotnie 
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jedynie w przypadku odcinków dłuższych niż 350 [m] i krótszych niż 550 [m]. 
Odcinki krótsze i dłuższe od wymienionych zaliczono więc do tylko dwóch grup. 
W oparciu o te ustalenia możliwe było wyodrębnienie czterech typów odcinków, 
zróżnicowanych pod względem długości (przedziały: (150; 350]), (350; 450]), 
(450; 550], (550; 1250]). Porównanie prędkości przejazdu tramwajów dla powyż-
szych typów odcinków zamieszczono w tabeli 2.

Tabela 2. Prędkości przejazdu tramwajów dla zdefiniowanych czterech typów odcinków między-przy-
stankowych, zróżnicowanych pod względem długości

Typ 
odcinka

Zakres 
długości

[m]

Liczba 
odcinków

[-]

Prędkość przejazdu odcinka [km/h] Grupy 
jednorodne 

wg testu 
Duncana

Min Max Średnia Odchylenie 
standardowe

D1 [190-350] 33 14,3 29,5 22,4 3,6 X--
D2 (350-450] 24 13,7 32,5 23,9 4,9 XX
D3 (450-550] 26 15,7 35,4 26,0 5,8 --X
D4 (550-1244] 64 15,8 40,9 29,9 5,6 -----X

Wyniki obliczeń potwierdziły oczekiwany wpływ długości odcinków na osią-
gane prędkości tramwajów korzystających z wydzielonych torowisk. Im dłuższy 
odcinek tym możliwości osiągania wyższych prędkości są większe. Wykonane po-
nownie testy porównań wielokrotnych wskazały, że w przypadku odcinków typu 
D1 i D2 oraz odcinków typu D2 i D3 nie ma statystycznie istotnych różnic po-
między średnimi prędkościami przejazdu, są natomiast różnice pomiędzy D1 i D3. 
Jednak ponieważ różnica na poziomie 1,5 [km/h] jest intuicyjnie znacząca i może 
mieć istotne znaczenie w procesie modelowania makro-symulacyjnego – ostatecz-
nie postanowiono utrzymać powyższy podział odcinków. Wykorzystanie tego po-
działu umożliwia lepsze odwzorowanie prędkości tramwajów w modelowaniu linii 
tramwajowych korzystających z wydzielonych torowisk.

3.2. Wpływ liczby skrzyżowań z sygnalizacją oraz występowania priorytetu na 
prędkość przejazdu tramwaju

Wydzielonym torowiskom w obrębie skrzyżowań niemal zawsze towarzyszy 
sygnalizacja świetlna, brak jej zastosowania na ogół świadczy o niskim wpływie 
pracy skrzyżowania na ruch tramwajów, które w tej sytuacji mają pierwszeństwo 
względem innych pojazdów. Pod uwagę wzięto ten sam zestaw 147 odcinków 
między-przystankowych, co w poprzedniej analizie, skupiający zarówno odcin-
ki, na których nie ma żadnych skrzyżowań z sygnalizacją, jak również takie, na 
których zlokalizowano nawet 4 takie skrzyżowania. Przyjęto przy tym zasadę, że 
jeśli przystanek znajdujący się na początku odcinka znajduje się bezpośrednio na 
wlocie skrzyżowania, to skrzyżowanie to nie jest brane pod uwagę, gdyż straty 
czasu na nim ponoszone są uwzględniane w czasie postoju na przystanku, a nie 
w czasie przejazdu odcinka. Na części badanych odcinków, podczas prowadzonych 
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pomiarów były zapewnione priorytety dla tramwajów – co także uwzględniono 
w niniejszej analizie. 

Rozróżniono przy tym dwa szczególne przypadki odcinków bez skrzyżowań 
z sygnalizacją świetlną: z uprzywilejowaniem oraz bez uprzywilejowania w sygna-
lizacji. Pozornie, te dwa typy odcinków nie różnią się od siebie, w praktyce już sam 
fakt uprzywilejowania na ciągu komunikacyjnym może wpływać na zachowania 
prowadzących tramwaje. 

Uzyskano w ten sposób aż 10 typów odcinków, które można opisać dwójka-
mi zmiennych: (0 skrzyżowań z sygnalizacją na odcinku; NIE ma priorytetu), 
(0; TAK), (1; NIE), (1; TAK), itd. Następnie, za pomocą analizy wariancji (na 
poziomie istotności 0,05) wykazano zasadność wprowadzenia klasyfikacji odcin-
ków pod względem liczby skrzyżowań i występowania priorytetu w sygnalizacji. 
Okazało się jednak, że niektóre typy (z 3 lub 4 skrzyżowaniami) są reprezentowa-
ne przez zaledwie kilka odcinków. Dlatego dokonano agregacji typów – odcinki 
z dwoma, trzema lub czterema skrzyżowaniami połączono w grupy, które w ten 
sposób stały się liczniejsze. a w wyniku zastosowania testów porównań wielokrot-
nych, ostatecznie zaproponowano tylko 4 typy odcinków: (0; NIE), (1, NIE), (2, 3 
i 4; NIE), (0, 1, 2, 3 i 4; TAK). Okazało się wówczas, że w przypadku występowa-
nia priorytetu w sygnalizacji – liczba skrzyżowań na odcinku nie ma statystycznie 
istotnego wpływu na średnią prędkość przejazdu tramwaju (tabela 3).

Tabela 3. Prędkości przejazdu dla czterech typów odcinków między-przystankowych, zróżnicowanych 
pod względem liczby skrzyżowań z sygnalizacją świetlną i występowania priorytetu dla 
tramwajów

Typ 
odcinka

Liczba skrzyżowań 
z sygnalizacją; 

priorytet

Liczba 
odcinków

[-]

Prędkość przejazdu odcinka [km/h] Grupy 
jednorodne 

wg testu 
Duncana

Min Max Średnia Odchylenie 
standardowe

S1 0; NIE 45 18,2 35,4 26,0 4,6 --X--
S2 1; NIE 30 13,7 36,0 24,0 5,8 X----
S3 2-4; NIE 12 15,8 30,8 22,6 5,1 X----
S4 0-4; TAK 60 16,5 40,9 29,0 6,2 ----X

Średnia prędkość przejazdu na odcinkach z zapewnionym uprzywilejowaniem 
tramwajów w sygnalizacji jest zdecydowanie wyższa od prędkości osiąganych 
na odcinkach, na których priorytetu nie zapewniono. W przypadku jego braku, 
prędkość spada wraz ze wzrostem liczby skrzyżowań, co potwierdziło oczekiwa-
nia. Różnice pomiędzy prędkościami (choć statystycznie istotne) nie są jednak tak 
duże, jak można się było spodziewać.

3.3. Wpływ stanu technicznego torowiska na prędkość przejazdu tramwaju

Bieżąca ocena stanu technicznego torowisk jest zadaniem zarządcy infrastruk-
tury tramwajowej i z uwagi na zakres oraz złożoność – zazwyczaj nie jest możliwa 
do wykonania w ramach prac przy budowie modelu. Ocena ta musi być wykony-
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wana rzetelnie, z wykorzystaniem zaawansowanej aparatury, a jej ustalenia powin-
ny prowadzić do rankingów torowisk, które z kolei stanowią podstawę planowania 
remontów. Efektem oceny mogą być też ograniczenia prędkości tramwajów, jeśli 
stan torowiska stwarza niebezpieczeństwo wykolejenia. Często też, prowadzący 
pojazdy sami ograniczają prędkość jazdy mimo braku takich ograniczeń.

W niniejszym artzkule, oparto się na ogólnej, obiektywnej ocenie stanu toro-
wisk w Krakowie, prowadzonej przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Trans-
portu [11]. W ocenie tej, stan torowiska jest określany jako: bardzo dobry, dobry, 
zły lub bardzo zły, przy czym stan bardzo dobry dotyczy właściwie tylko nowych 
torowisk, stan zły wiąże się z koniecznością punktowego lub odcinkowego spo-
wolnienia ruchu tramwajów, a stan zły oznacza konieczność natychmiastowego 
remontu. Aktualną mapę stanu torowisk tramwajowych w Krakowie przedsta-
wiono na rys. 2.

Rys. 2. Mapa stanu torowisk tramwajowych w Krakowie, stan na dzień 3.11.2013r. 
Źródło: http://kmkrakow.atlaskolejowy.pl [11])

Każdemu odcinkowi sieci, na którym prowadzono pomiary czasu przejazdu 
przyporządkowano jeden z powyższych stanów. Okazało się jednak, że różnice po-
między średnimi prędkościami osiąganymi na odcinkach z torowiskami w bardzo 
dobrym i dobrym stanie są statystycznie nieistotne. Prędkości osiągane na wielu 
torowiskach w dobrym stanie technicznym były wyższe niż na torowiskach, któ-
rych stan był oceniany jako bardzo dobry. Podobny efekt dało porównanie prędko-
ści w przypadku odcinków o złym lub bardzo złym stanie. Zatem i w tym przypad-
ku konieczna była agregacja typów odcinków. Finalnie uzyskano więc tylko dwa 
typy odcinków, zróżnicowanych pod względem stanu technicznego – co obrazuje 
tabela 4.
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Tabela 4. Prędkości przejazdu dla czterech typów odcinków między-przystankowych, zróżnicowanych 
pod względem stanu technicznego torowiska tramwajowego

Typ 
odcinka Stan torowiska

Liczba 
odc.
[-]

Prędkość przejazdu odcinka [km/h]

Min Max Średnia Odchylenie 
standardowe

T1 Bardzo dobry, dobry 118 15,7 40,9 27,4 5,9

T2 Zły, bardzo zły 29 13,7 31,2 23,1 5,0

Wyniki porównania potwierdzają intuicyjnie wyczuwalny wpływ stanu to-
rowiska na prędkości przejazdu tramwajów. Różnica jest znacząca również ze 
statystycznego punktu widzenia już na poziomie istotności 0,01, co potwier-
dził test istotności dla dwóch średnich (statystyka testu: t=3,96). I chociaż 
ryzykowne byłoby klasyfikowanie wydzielonych torowisk jedynie w oparciu 
o ich stan techniczny – to czynnik ten warto brać pod uwagę. Zastosowanie 
podobnego podziału jest możliwe także w innych miastach, pod warunkiem 
możliwości skorzystania z ogólnodostępnej, na bieżąco aktualizowanej mapy 
stanu torowisk.

3.4. Wpływ godzinowego natężenia ruchu tramwajów na prędkość prze-
jazdu

W analizie średnich prędkości tramwajów uwzględniono także czynnik ru-
chowy, jakim jest godzinowe natężenie ruchu tramwajów. Na analizowanych 
147 odcinkach krakowskiej sieci tramwajowej natężenia te (zgodnie z rozkła-
dem jazdy) wynosiły 9, 15, 18, 24 i 27 [pociągów/godz]. Stosując testy po-
równań wielokrotnych ustalono, że nie ma istotnych różnic pomiędzy średnimi 
prędkościami tramwajów dla natężeń z przedziału [15; 24]. W ten sposób 
uzyskano tylko trzy typy odcinków, które zdefiniowano jako odcinki o: niskim 
(Q≤9), średnim (9<Q≤24) oraz dużym (Q>24) natężeniu ruchu tramwa-
jów. Zgromadzona baza wyników pomiarów niestety nie objęła obserwacji na 
odcinkach najbardziej obciążonych ruchem tramwajów, powyżej 30 [poc/h]. 
Badania na takich odcinkach zostaną uzupełnione w przyszłości. Porównanie 
prędkości tramwajów z rozbiciem na wyżej zdefiniowane typy odcinków, za-
mieszczono w tabeli 5.

Tabela 5. Prędkości przejazdu dla czterech typów odcinków między-przystankowych, zróżnicowanych 
pod względem wielkości godzinowych natężeń ruchu tramwajów.

Typ 
odcinka

Natężenie ruchu 
tramwajów Q 

[poc/h]

Liczba 
odcinków

[-]

Prędkość przejazdu odcinka [km/h] Grupy 
jednorodne 

wg testu 
Duncana

Min Max Średnia Odchylenie 
standardowe

Q1 Q≤9 25 17,8 40,9 29,0 6,7 --X
Q2 9<Q≤24 80 13,7 36,3 26,8 5,5 XX
Q3 Q>24 42 14,3 36,1 24,6 5,9 X--
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Przyjęty podział odcinków pod względem natężeń ruchu tramwajów także 
okazał się zasadny, co potwierdził wynik testu analizy wariancji (F=4,49). Pręd-
kości uzyskiwane przez tramwaje na słabo obciążonych torowiskach są najwyż-
sze, co wynika z niskiego prawdopodobieństwa doganiania się i wzajemnego 
blokowania tramwajów, zarówno na odcinkach jak też w obrębie skrzyżowań 
i przystanków. 

4. Łączny wpływ analizowanych czynników na prędkość przejazdu 
tramwaju po wydzielonym torowisku

Ustalenie łącznego wpływu analizowanych czynników na prędkości średnie 
tramwajów jest zdecydowanie trudniejsze. Jest to możliwe w sytuacjach kla-
rownych, na przykład na długich odcinkach z priorytetami na skrzyżowaniach, 
będących w dobrym stanie technicznym, wykorzystywanych przez umiarkowa-
ne liczby tramwajów – prędkości będą wysokie. Problemy pojawiają się w sy-
tuacji, gdy wpływ rozwiązań korzystnych jest niweczony przez inne wpływy, 
o negatywnym charakterze oddziaływania. Przykładowo, zastosowanie priory-
tetu w sygnalizacji na skrzyżowaniach nie przyniesie zbyt dużych korzyści, jeśli 
przejazd całego odcinka będzie powolny z powodu złego stanu torowiska.

Gdyby uwzględnić wszystkie możliwe przypadki łącznego oddziaływania ba-
danych czynników, uzyskano by zbyt duże rozwarstwienie zgromadzonej pró-
by badawczej, co całkowicie podważyłoby wiarygodność prowadzonych analiz. 
Z tego względu zrezygnowano z pełnej wieloczynnikowej analizy wariancji – 
liczebności znacznej części grup okazały się bardzo niskie. Z dużym prawdo-
podobieństwem można też stwierdzić, że nawet gdyby zgromadzono znacznie 
większą bazę odcinków, to użyteczność tak rozwarstwionego zbioru prędko-
ści dla potrzeb modelowania makrosymulacyjnego byłaby wątpliwa. Dlatego, 
mimo iż wykazano zróżnicowanie średnich prędkości przejazdu pod względem 
wszystkich czterech badanych czynników, postanowiono dokonać redukcji ich 
liczby. Analiza statystyczna ich łącznego wpływu wykazała, że zdecydowanie 
największy wpływ na średnią prędkość przejazdu mają: typ odcinka pod wzglę-
dem długości (31% zmienności), oraz typ odcinka pod względem liczby skrzy-
żowań z sygnalizacją (19%). Pozostałe czynniki są odpowiedzialne za mniej niż 
po 9% zmienności, silnie reprezentowany jest też czynnik losowy. Ostatecznie, 
zdecydowano więc o uwzględnieniu długości i liczby skrzyżowań na odcinku 
(tabela 6).
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Tabela 6. Prędkości przejazdu dla odcinków między-przystankowych, zróżnicowanych pod względem 
długości oraz liczby skrzyżowań z sygnalizacją świetlną i występowania priorytetu dla 
tramwajów

Długość 
odcinka 

[m]

Liczba skrzyżowań z sygnalizacją; 
priorytet w sygnalizacji

Typ odcinka Średnia prędkość przejazdu odcinka 
[km/h]

[190-350]
0-4; TAK D1S4 23,6

0; NIE D1S1 22,9
1; NIE D1S2 19,2

(350-450]

0-4; TAK D2S4 25,3
0; NIE D2S1 25,1
1; NIE D2S2 22,5

2-4; NIE D2S3 21,1

(450-550]
0-4; TAK D3S4 27,2

0; NIE D3S1 26,9
1; NIE D3S2 23,4

>550

0-4; TAK D4S4 32,0
0; NIE D4S1 30,1
1; NIE D4S2 29,7

2-4; NIE D4S3 22,9

Uzyskano w ten sposób 14 łącznych typów odcinków z wydzielonymi torowi-
skami. Zróżnicowanie średnich prędkości przejazdu odcinków może być wyko-
rzystane dla potrzeb modelowania makrosymulacyjnego krakowskiej sieci tram-
wajowej, zwłaszcza w przypadku odcinków, na których nie ma wiarygodnych 
wyników pomiarów czasu przejazdu (stan obecny) oraz w przypadku odcinków 
planowanych. Wątpliwe są jedynie dwie z powyższych wartości, oznaczone kursy-
wą. Zostały one wyznaczone na podstawie średnich prędkości przejazdu mniej niż 
7 odcinków i chociaż wpisują się w logiczny ciąg malejący – to jednak muszą być 
traktowane z rezerwą.

5. Podsumowanie

Istnieje wiele czynników wpływających na czas przejazdu tramwajów po wy-
dzielonych torowiskach. W artykule wykazano wpływ czterech z nich: długości 
odcinka, liczby skrzyżowań z sygnalizacją i zastosowanego priorytetu, stanu to-
rowiska oraz natężenia ruchu tramwajów. We wszystkich przypadkach uzyskano 
istotne i logiczne zróżnicowanie średnich prędkości. Udało się również wykazać 
łączny wpływ długości odcinka i liczby skrzyżowań z sygnalizacją. Przedstawione 
średnie prędkości przejazdu odcinków mają charakter lokalny i mogą być wyko-
rzystane jako narzędzie wspomagające budowę modelu sieci tramwajowej Krako-
wa. Zastosowanie wartości tych prędkości w budowie sieci innych miast byłoby 
ryzykowne. Jednak uzyskane prawidłowości zapewne udałoby się potwierdzić.

Prace będą kontynuowane, w kierunku opisu także innych rodzajów odcinków 
sieci tramwajowej, w tym odcinków z torowiskami wykorzystywanymi przez inne 
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pojazdy. Spowoduje to oczywiście znaczny rozrost tabeli ze średnimi czasami prze-
jazdu – co będzie wymagało znalezienia algorytmu służącego do ich eksportu do 
programów makrosymulacyjnych, np. programu Visum. W przyszłości, badania 
zostaną rozszerzone na inne miasta, w których funkcjonuje komunikacja tramwa-
jowa. 
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WYBRANE WYNIKI BADAŃ 
POTRZEB TRANSPORTOWYCH MIESZKAŃCÓW 

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO1

Streszczenie. Na potrzeby opracowania Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego 
Transportu Zbiorowego Województwa Pomorskiego w czwartym kwartale 2013 roku konsorcjum 
Fundacji Rozwoju Inżynierii Lądowej oraz z Politechniki Gdańskiej wykonało badania potrzeb 
transportowych mieszkańców województwa pomorskiego oraz wielkości popytu na usługi przewo-
zowe. Uzyskane wyniki były podstawą do budowy transportowego modelu symulacyjnego podróży 
realizowanych w obszarze województwa. Wykonane za jego pomocą prognozy oraz analizy różnych 
scenariuszy rozwoju usług transportu zbiorowego stanowiły kluczowy element opracowania planu 
transportowego. Niniejszy artykuł ma charakter publikacji syntetyzującej uzyskane wyniki badań. 
Przedstawione wyniki charakteryzują mieszkańców pod względem ruchliwości, motywacji podróży, 
wyboru środka transportu oraz ich oceny obecnej oferty przewozowej.

Słowa kluczowe: kompleksowe badania ruchu, zachowania transportowe, preferencje po-
dróżnych

1. Wprowadzenie

Wynikający z Ustawy o Publicznym Transporcie Zbiorowym obowiązek opra-
cowania Planów Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowe-
go spowodował, że we wszystkich województwach po wielu latach dokonuje się 
kompleksowej inwentaryzacji i analizy funkcjonującego transportu zbiorowego. 
Również w województwie pomorskim podjęto takie działania. W październiku 
2013 roku konsorcjum Fundacji Rozwoju Inżynierii Lądowej oraz Politechniki 
Gdańskiej w ramach realizacji opracowań „Analiza potrzeb transportowych miesz-
kańców województwa pomorskiego, w celu wskazania niezbędnych do realizacji 
inwestycji kolejowych w perspektywie finansowej 2014-2020” oraz „Plan zrówno-
ważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa pomor-
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skiego” przeprowadziło badanie potrzeb transportowych mieszkańców wojewódz-
twa pomorskiego oraz popytu na usługi publicznego transportu zbiorowego na 
tym samym obszarze. Przeprowadzenie badań w zakresie potrzeb transportowych 
w gospodarstwach domowych zlecono firmie RUBIKA z siedzibą w Gdańsku.

Uzyskane wyniki badań stanowią istotną wartość do analizy i oceny dosto-
sowania oferty przewozowej do oczekiwań mieszkańców. W oparciu o nie moż-
liwe jest zatem planowanie i rozwój systemu transportowego z uwzględnieniem 
rzeczywistych potrzeb użytkowników. Zbudowana w ten sposób baza informacji 
umożliwia w późniejszym etapie na ich wykorzystanie do analiz prognostycznych 
wykorzystywanych do opracowania wizji rozwoju systemu transportowego. Taka 
analiza zapewnia decydentom podstawy do wdrażania rozwiązań biorących pod 
uwagę prognozy rozwoju i zmiany potrzeb przewozowych mieszkańców rejo-
nu, jak również zmiany w strukturze społeczno-demograficznej regionu i całego 
kraju.

W artykule przedstawiono wybrane informacje charakteryzujące aktualne 
zwyczaje oraz oczekiwania i potrzeby mieszkańców województwa pomorskiego 
w zakresie podróży odbywanych w dni powszednie oraz w weekendy. Dane po-
chodzą z obszernego badania ankietowego wykonanego w miesiącach paździer-
nik-listopad 2013 roku, we wszystkich gminach województwa (z wyłączeniem 
Trójmiasta oraz Słupska) na losowej, reprezentatywnej próbie ponad 16 tysięcy 
mieszkańców.

2. Zakres i metodyka badań

Badania podzielono na trzy części różniące się od siebie zakresem, metodyką, 
charakterystyką ankietowanych oraz celem badawczym. Badania potrzeb trans-
portowych mieszkańców prowadzone zostały na losowej próbie mieszkańców wo-
jewództwa pomorskiego w wieku 13 lat i więcej, z wyłączeniem Trójmiasta, liczą-
cej ponad 16 tysięcy respondentów. Badania podzielono na dwie grupy:

•	 badania w gospodarstwach domowych – przeprowadzane ze wszystkimi do-
mownikami, również tymi, którzy nie korzystają z usług transportu zbioro-
wego,

•	 badania bezpośrednie z pasażerami transportu zbiorowego – przeprowadza-
ne w środkach transportu oraz na przystankach.

Trzecią część badań stanowiły pomiary wielkości popytu na usługi przewozowe, 
które zrealizowane zostały metodą obserwacji i rejestracji z wewnątrz pojazdów 
oraz z zewnątrz z przystanków. Obserwator przeprowadzający badanie wyposa-
żony w zestaw kart pomiarowych odnotowywał liczbę osób wysiadających i wsia-
dających na poszczególnych przystankach. Badaniami objęto wszystkie kursy na 
wszystkich regionalnych między powiatowych połączeniach autobusowych i kole-
jowych. Okres pomiarów obejmował z osobna: typowy dzień powszedni, piątek, 
sobotę oraz niedzielę.
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3. Wybrane wyniki badań zachowań transportowych

W badaniach położono szczególny nacisk na poznanie liczby podróży między 
powiatowych wraz z ich szczegółową charakterystyką, co do takich parametrów jak: 
motywacja podróży, czas podróży, miejsca rozpoczęcia i zakończenia podróży, wybie-
rane środki transportu. Istotnym elementem badania było również określenie struk-
tury demograficznej osób wykonujących podróże ponad powiatowe. Podjęto również 
próbę poznania przyczyn wyboru poszczególnych środków transportu do realizacji 
podróży ponad powiatowych, z uwzględnieniem problemu wysokiego udziału trans-
portu indywidualnego w kontekście niskiej atrakcyjności transportu zbiorowego. 
Efektem prowadzonych badań ankietowych jest opracowanie bazy danych zawiera-
jącej szczegółowe informacje związane z podróżami realizowanymi w województwie.

3.1. Ruchliwość

Wskaźnik ruchliwości jest średnią liczbą podróży wykonanych w okresie jednej 
doby na danym obszarze, w odniesieniu do wszystkich jego mieszkańców. W opar-
ciu o zebrane informacje, wyznaczono wskaźnik ogólny ruchliwości (dla podróży 
pieszych i niepieszych) na poziomie 1,90 podróży. Szacuje się więc, że przeciętnie 
w ciągu jednej doby, mieszkańcy woj. pomorskiego (z wyjątkiem mieszkańców 
Trójmiasta) wykonują łącznie 2,47 mln podróży.

Ponad połowa mieszkańców województwa pomorskiego deklaruje, że przynaj-
mniej raz na 2 tygodnie wykonuje podróże do innych powiatów, niż ten w którym 
mieszkają (rys. 1b). Osoby, które twierdzą, że podróżują poza własny powiat najczę-
ściej (kilka razy w tygodniu) stanowią aż 27,5% wszystkich mieszkańców. Przeciętnie 
co dziesiąty badany odbywa podróże do innego powiatu raz w tygodniu, a 14% - raz 
na dwa tygodnie. Blisko połowa (48,1%) mieszkańców województwa pomorskiego, 
z wyłączeniem mieszkańców Trójmiasta, nie odbywa zazwyczaj tego typu podróży.

Zjawisko to jest zróżnicowane terytorialnie (rys. 1a), czego główną przyczyną 
jest bardzo silne powiązanie Trójmiasta z powiatami ościennymi w szczególności 
gdańskim oraz wejherowskim, a także Słupska z powiatem słupskim.

Rys. 1. Ruchliwość mieszkańców poszczególnych powiatów (a); Deklarowana częstotliwość wykonywa-
nia podróży do innych powiatów (b)



22 Birr K., Dziedzic T., Jamroz K., Kustra W.

3.2. Motywacje podróży

Wyniki badania wskazują, że większość (43%) podróży ponadgminnych, wyko-
nywanych przez mieszkańców województwa pomorskiego (z wyłączeniem miesz-
kańców Trójmiasta) w wieku 13 lat i więcej, to podróże między domem a pracą 
(z pominięciem wyjazdów służbowych oraz podróży będących czynnościami zawo-
dowymi takich osób jak: kurierzy, taksówkarze, przedstawiciele handlowi). Nie-
wielka przewaga podróży wykonanych z domu do pracy (22,1%) nad podróżami 
w przeciwnym kierunku (praca-dom: 20,6%) wynika z tego, iż w drodze powrot-
nej do domu, podróż jest częściej przerywana na załatwienie innych spraw (np. 
zakupów) w związku z czym, cel takiej podróży jest inny niż miejsce zamieszkania. 

Drugą specyficzną kategorią podróży związanych z domem, są podróże do 
i z miejsc podejmowania nauki. Łącznie stanowią one blisko 10% wszystkich ana-
lizowanych podróży ponadgminnych. 

Pozostałe motywacje generują ponad 40% podróży, które zaczynają się bądź 
kończą w domu i głównie są to podróże związane z zakupami i usługami. Tylko 
5,8% wszystkich podróży ponadgminnych nie kończy się i nie zaczyna w miejscu 
zamieszkania.

Analizując wyłącznie podróże ponad powiatowe, można zauważyć nieco więk-
szy udział motywacji związanych z pracą (45,6%), głównie kosztem motywacji 
związanych z handlem i usługami.

Rys. 2. Rozkład agregowanych motywacji podróży w zależności od typu podróży

3.3. Podział zadań przewozowych

Przeważająca liczba podróży między powiatowych realizowana jest samocho-
dem osobowym (rys. 3). Porównując jednak szczegółowe rozkłady dobowe podró-
ży między powiatowych (wg godziny rozpoczęcia podróży) w zależności od środka 
transportu, można zauważyć szereg charakterystycznych prawidłowości (rys. 4):
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−	 Podróże realizowane samochodem poza typowymi okresami szczytowymi, 
charakteryzują się wyższym natężeniem również między godziną 10-11, 
czego nie można zauważyć w przypadku transportu zbiorowego.

−	 Wyraźną tendencją podróży odbywanych transportem indywidualnym jest 
wydłużenie szczytu popołudniowego, który w największym natężeniu trwa 
3 godziny (od 15:00 do 18:00).

−	 Szczyt popołudniowy dla podróży realizowanych autobusami regionalnymi 
i transportem mikrobusowym rozpoczyna się o godzinę wcześniej (14:00) 
w porównaniu do początku szczytu dla transportu indywidualnego (15:00). 
Jest on również wyraźnie bardziej rozciągnięty w czasie i łagodnie kończy się 
w okolicach godziny 17.00-18.00, a jego zdecydowana kulminacja zauwa-
żalna jest między godziną 15:00 a 16:00.

Rys. 3. Czas dojazdu transportem zbiorowym z gmin do najważniejszych obszarów miejskich 
w województwie pomorskim

Rys. 4. Warunki zamiany samochodu na transport zbiorowy wśród podróżujących samochodem

Przyczyny wyboru środków transportu w podróżach do innych powiatów
Biorąc pod uwagę wszystkich mieszkańców podróżujących poza powiat za-

mieszkania przynajmniej raz na 2 tygodnie, należy zauważyć, iż najczęściej wska-
zywaną przyczyną wyboru środka transportu jest wygoda (47,9%). Warto jednak 
zwrócić uwagę, że jest to przyczyna wskazywana najczęściej tylko w przypadku 
podróży wykonywanych samochodem, które zdecydowanie dominują wśród po-
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dróży między powiatowych. Drugą bardzo liczną grupą podróżujących, są osoby 
które wybrały dany środek transportu z powodu braku innej możliwości – zgodnie 
z własnym przekonaniem (podawane odpowiedzi mają charakter deklaratywny). 
Żadnej alternatywy dla wybieranego środka transportu nie widzi 41,4% podróż-
nych. Trzecim najistotniejszym powodem jest krótki czas podróży, będący kluczo-
wym powodem dla co czwartego podróżnego (25%).

Wybór samochodu jako środka transportu podyktowany jest zwykle wygodą 
(60,4%). Nie bez znaczenia okazał się również krótki czas podróży (32%). Prawie 
jedna trzecia kierowców decyduje się na samochód, bo nie dostrzega żadnej alter-
natywy (32,6%). Osoby, które nie widzą innych możliwości zazwyczaj mieszkają 
na wsi (72,7%).

Pasażerowie, podobnie jak kierowcy, cenią sobie podróże samochodami ze 
względu na wygodę (54,7%) oraz krótki czas podróży (27,5%). Jednakże ponad 
jedna trzecia z nich (37,1%) deklaruje, że nie ma możliwości zastąpienia samocho-
du innym środkiem transportu. 

Osoby, które podróżują autobusami i minibusami, uzasadniają wybór właśnie 
tych środków transportu brakiem możliwości odbywania podróży w alternatywny 
sposób (70,9%). Jedynie dla 17,7% podróżnych powodem korzystania z autobu-
sów i minibusów jest wygodna forma podróżowania. Z kolei 12,6% pasażerów 
deklaruje, że ich wybór podyktowany jest niskimi kosztami podróży.

Ponad połowa pasażerów pociągu (53,6%) korzysta z tego rodzaju transportu 
ze względu na brak innych możliwości. Dla 22,2% podróżnych jazda pociągiem 
wiąże się przede wszystkim z wygodą, a dla kolejnych 23,1% z niskimi kosztami 
podróży.

Rys. 5. Możliwość wykorzystania alternatywnego środka transportu do realizacji podróży (a); Powody 
wyboru danego środka transportu (b).

Gotowość zmiany środka transportu w podróżach do innych powiatów
Ponad połowa osób najczęściej podróżujących za kierownicą samochodu 

(59,1%) nie zmieniłaby tej formy podróży na żadną inną (rys. 6). Deklarują, że nic 
nie byłoby w stanie skłonić ich do przesiadki z samochodu do autobusu lub pocią-
gu. Co piąty kierowca rozważałby taką możliwość w momencie zwiększenia liczby 
połączeń lub wprowadzenia dogodniejszych godzin kursowania transportu zbio-
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rowej. Co ciekawe, dla większości kierowców argument o obniżeniu cen biletów 
transportu publicznego okazał się niewystarczający, aby wpłynąć na rezygnację 
z samochodu – taki argument trafia jedynie do co 10 (10,6%) kierowcy. Moż-
na stąd wysnuć wniosek, że większość podróżujących samochodem w charakterze 
kierowcy jest skłonna ponieść wyższy koszt podróży, aby podróż ta była jak najwy-
godniejsza. Ceny biletów mają większe znaczenie jedynie dla osób bezrobotnych 
oraz poszukujących pracy. Co piąty z nich wskazywał ten argument jako istotny 
przy zamianie auta na transport publiczny.

Rys. 6. Warunki zamiany samochodu na transport zbiorowy wśród podróżujących samochodem

Odnośnie warunków koniecznych by zamiana samochodu na transport zbioro-
wy stała się faktem, to pasażerowie niewiele różnią się od kierowców: 43,3% z nich 
nie wyobraża sobie rezygnacji z podróżowania samochodem; 27,1% korzystałoby 
z transportu publicznego, gdyby oferował większą liczbę połączeń oraz dogod-
niejsze godziny kursowania; natomiast 17,6% pasażerów zdecydowałoby zamienić 
samochód na autobus lub pociąg pod warunkiem obniżenia cen biletów.

3.4. Ocena oferty przewozowej

Zdecydowana większość (77%) ankietowanych pasażerów transportu zbio-
rowego jest zadowolona z komfortu podróży. Oznacza to, że pomimo średniego 
wieku taboru (autobusowego – 17 lat, kolejowego – 29 lat) odczuwalny komfort 
podróży jest na poziomie satysfakcjonującym. Porównując odpowiedzi pasażerów 
transportu autobusowego do odpowiedzi pasażerów transportu kolejowego można 
zauważyć, że pasażerowie lepiej oceniają komfort podróży autobusem (82% pozy-
tywnych opinii) niż koleją (ponad 67% pozytywnych opinii) – rys. 7.
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Rys. 7. Stopień zadowolenia z komfortu podróży z podziałem na środki transportu

Podobnie jak w przypadku komfortu podróży, podróżni są w zdecydowa-
nej większości zadowoleni z obowiązującego rozkładu jazdy (dopasowania go-
dzin odjazdu) oraz czasu jazdy. Porównanie odpowiedzi pasażerów transportu 
autobusowego do odpowiedzi pasażerów transportu kolejowego wskazuje, że 
pasażerowie lepiej oceniają rozkład i czas jazdy w ofercie połączeń autobuso-
wych (76% pozytywnych opinii) niż koleją (ponad 53% pozytywnych opinii) 
– rys. 8.

 

Rys. 8. Stopień zadowolenia z komfortu podróży z podziałem na środki transportu

Elementami oferty przewozowej, które zdaniem ankietowanych wymagają 
poprawy w największym stopniu są: częstotliwość kursów, godziny połączeń, in-
frastruktura przystankowa oraz taryfa (rys. 9). W zestawieniu z odpowiedziami 
dotyczącymi badań zadowolenia z komfortu, czasu i rozkładu jazdy wynika, że te 
elementy są istotne dla pasażerów i są wskazywane najczęściej przez osoby, które 
nie są zadowolone z obecnej oferty lub też osoby, które oczekują poszerzenia tej 
oferty.



27WYBRANE WYNIKI BADAŃ POTRZEB TRANSPORTOWYCH MIESZKAŃCÓW...

Rys. 9. Rozkład elementów wymagających poprawy

4. Wyniki badań wielkości popytu

Przeprowadzenie badań na wszystkich kursach połączeń między powiatowych 
w cztery dni tygodnia pozwoliło na dokładną identyfikację wielkości popytu na 
podróże transportem zbiorowym realizowane w skali województwa (rys. 10).

Największe potoki pasażerskie na regionalnych połączeniach transportu ko-
lejowego w województwie pomorskim występują na odcinkach dojazdowych do 
Trójmiasta (z pominięciem ruchu wewnątrz Trójmiasta w ramach Szybkiej Kolei 
Miejskiej). Szczególnie obciążonym elementem sieci jest odcinek między Wejhero-
wem, Rumią, Redą, także Lęborkiem a Trójmiastem, a także Tczewem i Trójmia-
stem, na który składają się również potoki z Malborka, Starogardu, południowej 
części powiatu tczewskiego oraz województwa kujawsko-pomorskiego. Najmniej-
sze natężenie ruchu pasażerskiego odnotowano na połączeniu w relacji Kościerzy-
na – Chojnice.

W przypadku regionalnego transportu autobusowego oprócz odcinków do-
jazdowych do Trójmiasta, połączenia o wysokim stopniu popularności występują 
także w relacjach do Słupska, Malborka, Kwidzyna i Wejherowa. W rejonie Słup-
ska największe potoki pasażerskie występują na relacjach z kierunku Ustki, Kę-
pic, Miastka, Dębnicy. Sieć autobusowa obsługująca obszar leżący po wschodniej 
stronie Wisły jest wykorzystywana w znacznym stopniu do dojazdu do głównych 
ośrodków miejskich tam zlokalizowanych (Malbork, Kwidzyn). Duża frekwencja 
na połączenia do Wejherowa, między innymi z powiatu puckiego, wynika z od-
działywania Trójmiasta na te rejony, do którego dostęp jest ułatwiony dzięki SKM, 
funkcjonującej z wysoką częstotliwością właśnie do Wejherowa, a także oczywiście 
samego Wejherowa. Z relacji powiązanych bezpośrednio z Trójmiastem największe 
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potoki pasażerskie zaobserwowano na relacjach z Pruszcza Gdańskiego, Tczewa, 
Kartuz, Starogardu Gdańskiego, a także w mniejszym stopniu Nowego Dworu 
Gdańskiego i Kościerzyny. Ponadto stosunkowo duży potok pasażerskich odnoto-
wano także pomiędzy Chojnicami i Człuchowem, co jest potwierdzeniem wzajem-
nej współpracy, uzupełniania się i zależności tych miast.

Rys. 10. Kartogram dziennych potoków pasażerskich na liniach między powiatowych na obszarze 
województwa pomorskiego – rok 2014

5. Podsumowanie

Nadrzędną zasadą racjonalnego planowania publicznego transportu zbiorowe-
go jest dostosowanie podaży usług przewozowych do popytu. Do realizacji tego 
celu niezbędna jest wiedza na temat bieżącego popytu na usługi przewozowe oraz 
potrzeby i preferencje mieszkańców. Zbudowanie takiej bazy możliwe jest poprzez 
wykonanie badań terenowych, w wyniku których możliwe jest pozyskanie moż-
liwie dokładnych danych ilościowych i jakościowych. Przeprowadzone badania 
opisują nie tylko stan istniejący, ale stanowią podstawę do sporządzania prognoz, 
wskazując pożądany kierunek zmian, sugerując jednocześnie kolejność podejmo-
wanych działań. 

W przypadku województwa pomorskiego istotnym elementem mogącym 
wpłynąć na zmianę zachowań transportowych będzie uruchomienie Pomorskiej 
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Kolei Metropolitalnej. Dlatego też zalecane jest przeprowadzenie badań o podob-
nym zakresie po rozpoczęciu jej funkcjonowania. Badania te pozwolą na wykona-
nie korekty założeń funkcjonowania transportu zbiorowego przynajmniej w obsza-
rze jej bezpośredniego oddziaływania, a także pozwolą na weryfikację wykonanych 
prognoz, zarówno wielkości popytu, jak i zmiany oferty na zachowania transpor-
towe podróżnych.
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IdentyfIkacja obszarów 
o najsłabszym pozIomIe oferty publIcznego 

transportu zbIorowegona przykładzIe 
województwa pomorskIego1

streszczenie. Projektowanie sieci transportu zbiorowego wymaga od projektanta wiedzy 
dotyczącej obecnej oferty przewozowej oraz umiejętności wyznaczenia efektu ewentualnych zmian. 
Obecnie wyzwanie to stoi także przed autorami planów transportowych, którzy zobowiązani są do 
opracowania zmian w sieci transportu zbiorowego na kilka najbliższych lat. Szczególnie istotnym 
etapem analizy oferty przewozowej jest identyfikacja obszarów o najsłabszej i jednocześnie niewy-
starczającej obsłudze transportem zbiorowym. Na ocenę oferty przewozowej wpływa wiele czynni-
ków, z których najważniejszym jest szeroko rozumiana dostępność. W artykule przedstawiono pro-
blematykę identyfikacji obszarów o najsłabszym poziomie oferty publicznego transportu zbiorowego 
w oparciu o wyniki badań i analiz sieci połączeń województwa pomorskiego.

słowa kluczowe: transport zbiorowy, dostępność, planowanie sieci połączeń

1. wprowadzenie

Kształtowanie oferty transportowej zarówno w skali miasta, aglomeracji, re-
gionu, czy też jakiegokolwiek innego obszaru wymaga od projektanta wiedzy 
o potrzebach transportowych osób, które miałyby z tej oferty korzystać. Potrzeby 
transportowe wynikają przede wszystkim z konieczności przemieszczania się w ce-
lach obligatoryjnych, które charakteryzują się regularnością. Jednak także, choć 
w nieco mniejszym stopniu, istotne są podróże fakultatywne związane z celami 
rozrywkowymi, zdrowotnymi itd., do których również w miarę możliwości należy 
dostosować ofertę przewozową.

Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci w wyniku między innymi rosnącego po-
ziomu zmotoryzowania społeczeństwa, a także migracji ludności, popyt na usługi 
publicznego transportu zbiorowego uległ znaczącym zmianom. Obecnie, gdy spo-
łeczeństwo ma niemalże nieograniczony dostęp do dóbr materialnych, na przy-
kład w postaci samochodu, popyt na usługi transportu zbiorowego uzależniony 
jest w znacznym stopniu od jakości świadczonych usług, ich dostępności, czasu 
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przejazdu itp. Opracowywane plany transportowe, wskazujące kierunki rozwo-
ju publicznego transportu zbiorowego mają na celu określenie przyszłych zmian 
i zachowań transportowych mieszkańców rejonu, którego one dotyczą oraz dopa-
sowanie do nich oferty przewozowej użyteczności publicznej. Jednym z istotnych 
elementów tworzenia oferty przewozowej jest określenie wielkości obecnego po-
pytu na usługi przewozowe, ale także identyfikacja obszarów, gdzie ta oferta jest 
niewystarczająca, czego efektem może być wygaszenie popytu. Obszary takie czę-
sto są nazywane obszarami wykluczenia ze względu na ich ograniczoną dostępność 
do głównych obszarów miejskich, gdzie możliwe jest zaspokojenie podstawowych 
potrzeb społecznych.

2. badania oceny oferty przewozowej

Podstawowym środkiem oceny oferty transportowej są badania ankietowe 
przeprowadzane z mieszkańcami będącymi zarówno codziennymi użytkownikami 
transportu zbiorowego, jak i tych, którzy korzystają wyłącznie z alternatywnych 
środków transportu. W celu monitorowania efektu prowadzonej polityki kształ-
towania oferty i jej wpływu na zachowania transportowe mieszkańców, badania te 
należy przeprowadzać cyklicznie.

Na potrzeby opracowania Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego 
Transportu Zbiorowego Województwa Pomorskiego Fundacja Rozwoju Inżynierii 
Lądowej wraz z Politechniką Gdańską przeprowadziła badania ankietowe z ponad 
szesnastoma tysiącami mieszkańców województwa pomorskiego. Badania podzie-
lono na dwie grupy:

•	 badania w gospodarstwach domowych – przeprowadzane ze wszystkimi do-
mownikami, również tymi, którzy nie korzystają z usług transportu zbioro-
wego,

•	 badania bezpośrednie z pasażerami transportu zbiorowego – przeprowadza-
ne w środkach transportu oraz na przystankach.

Celem badań było określenie potrzeb przewozowych mieszkańców powiatów 
województwa pomorskiego w wieku 13 lat i więcej (z wyłączeniem Trójmiasta) 
w zakresie realizacji podróży niepieszych w obrębie wskazanego obszaru, oceny 
i oczekiwań dotyczących drogowego i kolejowego transportu zbiorowego jak rów-
nież preferencji skomunikowania z pozostałym obszarem województwa. W ba-
daniach położono szczególny nacisk na poznanie liczby podróży między powia-
towych wraz z ich szczegółową charakterystyką co do takich parametrów jak: 
motywacja podróży, czas podróży, miejsca rozpoczęcia i zakończenia podróży, wy-
bierane środki transportu. Istotnym elementem badania było również określenie 
struktury demograficznej osób wykonujących podróże ponad powiatowe. Podjęto 
również próbę poznania przyczyn wyboru poszczególnych środków transportu do 
realizacji podróży ponad powiatowych, z uwzględnieniem problemu wysokiego 
udziału transportu indywidualnego w kontekście niskiej atrakcyjności transportu 
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zbiorowego. W efekcie przeprowadzonych badań ustalono również postulowane 
kierunki nowych połączeń pomiędzy powiatami, atrakcyjne z punktu widzenia 
mieszkańców poszczególnych powiatów. Rozszerzone wyniki badań przedstawiono 
w referacie „Wybrane wyniki badań potrzeb transportowych mieszkańców woje-
wództwa pomorskiego” wygłoszonym na tej samej konferencji.

Oprócz badania potrzeb transportowych, ze względu na istotność czynnika ja-
kości usług w wyborze środka transportu, istotne są także preferencje oraz stopień 
spełnienia postulatów przewozowych, takich jak: bezpośredniość podróży, często-
tliwość kursowania pojazdów, bezpieczeństwo osobiste, komfort podróży, punk-
tualność, regularność, możliwość wyboru alternatywnych połączeń, dostępność, 
pewność, dostęp do informacji [Starowicz, Romanowicz]. Na podstawie uzyska-
nych w ten sposób informacji możliwa jest ocena efektywności świadczonych usług, 
w tym wskazanie obszarów o potencjalnie najsłabszej obsłudze transportowej.

3. przesłanki pozwalające na ocenę oferty przewozowej

Jednym z podstawowych kryteriów oceny oferty przewozowej jest jej dostęp-
ność, która może być opisywana różnorodnymi miarami uwzględniającymi wypo-
sażenie infrastrukturalne, odległość, czas, czy też koszt podróży do newralgicznej 
części obszaru (np. centrum miasta, stolica województwa, powiatu itp.) [6]. Pod-
stawową miarą dostępności do usług transportu zbiorowego jest dostępność infra-
strukturalna opisująca gęstość występowania infrastruktury liniowej oraz przede 
wszystkim punktowej na danym obszarze w stosunku do wielkości tego obszaru 
(dostępność geograficzna) lub liczby ludności na nim mieszkającej (dostępność de-
mograficzna) [5] lub uwzględniająca udział obszaru znajdującego się w zasięgu 
danego elementu infrastruktury spośród całego obszaru [4, 10].

Ukształtowanie sieci transportowej determinuje dostępność czasową poszcze-
gólnych rejonów do ośrodków osadniczych wyższego szczebla (np. do miasta wo-
jewódzkiego lub miasta na prawach powiatu). Dostępność czasowa jest jednym 
z podstawowych uwarunkowań, związanych z możliwościami skorzystania z okre-
ślonych usług wyższego rzędu oraz publicznych (administracja, ochrona zdro-
wia, szkolnictwo wyższe, itd.), jak też coraz częściej pracy. Jest to spowodowane 
w głównym stopniu rosnącą koncentracją miejsc pracy w ośrodkach wyższego rzę-
du. Przyczynia się to do wzrostu podróży do tych ośrodków i powoduje, że jednym 
z najbardziej przydatnych wskaźników oceny zagospodarowania przestrzennego 
stają się mierniki dostępności przestrzennej [11]. Wynika to z zależności, że im 
dostępność transportowa danego ośrodka jest większa, tym większa jest możliwość 
skorzystania z dóbr i usług tam zlokalizowanych, co przekłada się na poprawę sy-
tuacji społeczno-ekonomicznej, a przez to jakości życia.

Jednym z efektów słabej oferty transportowej transportu zbiorowego może 
być wysoki wskaźnik motoryzacji w danym rejonie. Wynikać on może z faktu, iż 
potrzeby transportowe nie są zaspokajane przez dostępną ofertę transportu zbio-
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rowego, przez co mieszkańcy decydują się na zakup własnego środka transportu. 
Skłonność do podjęcia takiej decyzji jest dodatkowo zwiększona wysoką dostępno-
ścią używanych pojazdów o względnie niskiej wartości.

Wartość wskaźnika motoryzacji może jednak wynikać także z ponadprzecięt-
nej konkurencyjności sposobu przemieszczania się własnym środkiem transportu 
ze względu na dostępność rejonu docelowego (możliwość parkowania itd.) oraz 
przede wszystkim rozbudowaną infrastrukturę drogową, która przekłada się na 
czas i komfort podróży. Ponadto istotnym wskaźnikiem, który należy także mieć 
na uwadze jest stopień zamożności mieszkańców, który może przekładać się na 
większą skłonność do ponoszenia kosztów realizacji podróży środkami transportu 
indywidualnego. Powyższe czynniki wpływają także na podział zadań przewozo-
wych realizowanych podróży, który, przynajmniej jeszcze w warunkach polskich, 
jest silnie skorelowany ze wskaźnikiem motoryzacji [2].

4. Identyfikacja obszarów o najsłabszym poziomie oferty w wojewódz-
twie pomorskim

W oparciu o przeprowadzone badania terenowe z mieszkańcami wojewódz-
twa pomorskiego oraz dane uzyskane w wyniku inwentaryzacji sieci publicznego 
transportu zbiorowego na obszarze całego województwa, zidentyfikowano obszary 
o najsłabszym poziomie oferty transportu zbiorowego.

Za podstawową miarę oceny oferty przewozowej określono czas podróży re-
alizowanej środkami transportu zbiorowego do głównych ośrodków regionalnych 
województwa, w których mieszkańcy mogą zaspokoić swoje potrzeby społeczne. 
W tym celu w oparciu o Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Pomorskiego [10] zidentyfikowano dziewięć ośrodków będącymi ośrodkami re-
gionalnymi lub ponadregionalnymi: Trójmiasto, Słupsk, Tczew, Starogard Gdań-
ski, Chojnice, Kwidzyn, Malbork, Lębork, Wejherowo.

Dążąc do określenia stopnia dostępności danego ośrodka miejskiego dla miesz-
kańców województwa w analizie uwzględniono średni czas podróży z gmin do wy-
branych najważniejszych obszarów miejskich oraz liczbę mieszkańców poszczegól-
nych gmin. Średni czas podróży został wyznaczony z wykorzystaniem programu 
PTV VISUM, za pomocą którego zbudowany został model podróży w wojewódz-
twie pomorskim, w którym zakodowano sieć transportu zbiorowego na poziomie 
ponadgminnym. Do wyznaczenia średniego czasu podróży uwzględniono średni 
czas dojścia do przystanku oraz dojścia z przystanku do celu podróży (uogólnio-
ny w skali województwa – możliwe jest wyznaczenie tej wartości np. w oparciu 
o dostępność infrastruktury punktowej, co zostanie wykonane w ramach prac nad 
uszczegóławianiem modelu), częstotliwość obsługi poszczególnych linii (wpływa-
jącej na średni czas oczekiwania na przystanku i czas przesiadki), czas jazdy (wy-
znaczony w oparciu o ogólnodostępny rozkład jazdy). Wynik powyższego zesta-
wienia przedstawiono w tabeli 1.
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Analiza otrzymanych wyników pozwala określić dostępność poszczególnych 
ośrodków miejskich dla mieszkańców całego województwa. Największą dostęp-
nością charakteryzuje się obszar trójmiejski oraz tczewski. Miasta Słupsk i Choj-
nice, położone w zachodniej części województwa wyróżniają się niskim stopniem 
dostępności (ponad dwie godziny dojazdu dla 80% mieszkańców województwa).

Tabela 1. Udział mieszkańców województwa zamieszkałych w izochronie czasu dojazdu transportem 
zbiorowym do obszaru regionalnego

Ośrodek 

regionalny

Udział mieszkańców województwa znajdujących się w izochronie dojazdu transportem 

zbiorowym do obszaru miejskiego [%]
<=20 min <=40 min <=60 min <=90 min <=120 min

Gdańsk 6,2 26,0 36,3 54,1 64,6
Gdynia 5,3 33,3 41,2 52,1 65,1
Tczew 2,6 30,0 35,2 55,0 70,5
Wejherowo 4,8 17,5 22,8 51,8 62,1
Malbork 1,7 5,6 9,2 38,3 56,9
Std	Gdański 2,2 6,3 9,4 36,8 59,4
Lębork 1,4 2,4 7,5 27,9 56,6
Słupsk 1,2 1,5 3,8 7,2 11,0
Chojnice 1,8 2,9 3,6 5,9 15,6

Wykorzystując informację dotyczącą czasu podróży pomiędzy gminami możli-
we jest wyznaczenie dostępności czasowej poszczególnych gmin do ośrodków wyż-
szego rzędu. Tym samym możliwe jest wskazanie obszarów o najsłabszej ofercie 
transportu zbiorowego pozwalającej na realizację podróży do tych ośrodków. Niski 
poziom oferty przewozowej może wynikać przykładowo z niskiej częstotliwości 
obsługi danej relacji, braku połączenia bezpośredniego lub długiego czasu prze-
jazdu względem odległości. Na przykładzie województwa pomorskiego gmina-
mi o najbardziej ograniczonej dostępności czasowej są: Stary Dzierzgoń, Krynica 
Morska, Studzienice, Sulęczyno, Tuchomie, Czarne (rys. 1). Jednocześnie warto 
zauważyć, iż w szczególności zachodnia i centralna część województwa charak-
teryzuje się względnie niskim stopniem dostępności. W większości przypadków 
są to także obszary najbardziej ograniczone pod względem dostępności do stolicy 
województwa, a także Słupska (rys. 2a), który oprócz tego, że jest największym 
ośrodkiem miejskim poza obszarem Aglomeracji Gdańskiej, to był stolicą woje-
wództwa słupskiego, co do dnia dzisiejszego przekłada się na zachowania transpor-
towe mieszkańców zachodniej części województwa, którzy „ciążą” do tego miasta.

Kształtując ofertę transportową projektant ma za zadanie dostosować ofertę do 
bieżącej wielkości popytu, a także do potencjalnego popytu (wzbudzenie popytu) 
[8]. Potencjalny popyt w sposób uproszczony można odnieść do liczby mieszkań-
ców danego rejonu. Zestawiając zatem liczbę mieszkańców z liczbą kursów obsłu-
gujących dany rejon (rys. 3b) oraz porównując do wyników analizy dostępności 
czasowej (rys. 1) możliwe jest określenie, czy oferta jest dopasowana do wielkości 
potencjalnego popytu. Przykładowo w Krynicy Morskiej na jeden kurs przypada 
mniej niż 100 mieszkańców, co pozwala stwierdzić, że liczba kursów obsługu-
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jących tę gminę jest wystarczająca, pomimo tego, że wyznaczona wcześniej do-
stępność czasowa jest bardzo niska. Należy jednak przy tym zaznaczyć, iż w rejo-
nach charakteryzujących się wysoką atrakcyjnością turystyczną popyt na przewozy 
może być znacznie większy (ze zmiennością sezonową). Dlatego też oprócz liczby 
mieszkańców w tego rodzaju analizach niezbędne jest uwzględnienie także popytu 
wynikającego z potencjału turystycznego, szczególnie w rejonach charakteryzu-
jących się wysoką atrakcyjnością turystyczną. W niniejszych analizach pominięto 
podróże o motywacji rodzaju typowo turystycznej z uwagi na brak danych (pomia-
ry przeprowadzono w okresie jesiennym). 

 

Rys. 1. Czas dojazdu transportem zbiorowym z gmin do najważniejszych ośrodków wyższego rzędu 
w województwie pomorskim

Rys. 2. Liczba kursów bezpośrednich z gmin do miast na prawach powiatu (a); Liczba mieszkańców 
przypadających na jeden kurs z podziałem na gminy (b).
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W celu oceny dopasowania oferty transportowej do bieżącego popytu na usługi 
przewozowe zastosowano zależność wyznaczającą średni czas podróży z/do dane-
go rejonu transportowego (z uwagi na zakres i szczegółowość przeprowadzonych 
pomiarów za jeden rejon transportowy przyjęto powiat) ważony liczbą podróży 
transportem zbiorowym poza dany rejon:

  (1)

gdzie:
Tśr – średni czas podróży z rejonu i, 
Tij – średni czas podróży transportem zbiorowym z rejonu i do rejonu j,
Nij – liczba podróży transportem zbiorowym z rejonu i do rejonu j,
n – liczba rejonów.

Otrzymane w ten sposób średnie czasy podróży pozwalają na ocenę rzeczywi-
stego dopasowania oferty przewozowej do istniejącego popytu. Z przeprowadzonej 
analizy oferty przewozowej pod względem dostępności czasowej w województwie 
pomorskim najdłuższe średnie czasy podróży między powiatowych wykazano dla 
podróży z/do powiatów: bytowskiego, chojnickiego, kwidzyńskiego oraz kościer-
skiego. Najkrótsze czasy podróży wykazano dla powiatów: gdańskiego, wejhe-
rowskiego i tczewskiego oraz miast: Gdańsk, Sopot i Gdynia. Wysoka dostęp-
ność dla tych powiatów może wynikać z atrakcyjnej oferty transportu kolejowego, 
a w szczególności oferty Przewozów Regionalnych oraz Szybkiej Kolei Miejskiej 
obsługującej te powiaty. Wykorzystując modele symulacyjne podróży możliwe jest 
sprawdzenie różnych scenariuszy zmiany oferty przewozowej (np. zwiększenie czę-
stotliwości obsługi linii, utworzenie nowego połączenia) oraz jej optymalizacja.

Rys. 3. Więźba podróży mieszkańców (a); Średni czas podróży między powiatowych dla poszczególnych 
powiatów (b).

Efektem utrzymującej się przez wiele lat słabej oferty przewozowej może być 
zmiana zachowań transportowych i zmiana środka transportu, który statystycznie 
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wyraża się wzrostem wskaźnika motoryzacji. Zatem wysoka wartość wskaźnika 
motoryzacji oraz wysoki udział podróży realizowanych transportem indywidual-
nym może być sygnałem, iż oferta transportowa dla danego obszaru jest niewy-
starczająca i niezbędne jest przeprowadzenie jej analizy.

W województwie pomorskim najniższy udział podróży realizowanych trans-
portem zbiorowym odnotowano w powiatach starogardzkim, bytowskim, choj-
nickim, kościerskim (rys. 4b). Niski udział podróży z powiatu starogardzkiego 
może wynikać między innymi z dostępności do autostrady A1, która przyczynia 
się do znaczącego wzrostu atrakcyjności podróży transportem indywidualnym na 
przykład do Trójmiasta.

Rys. 4. Liczba pojazdów przypadających na gospodarstwo domowe (a), Udział podroży realizowanych 
transportem zbiorowym (b).

5. podsumowanie

Rozwój gospodarczy i technologiczny oraz związany z nimi wzrost dostępności 
do zasobów przyczyniających się do poprawy komfortu życia, w tym także kom-
fortu realizacji podróży, powoduje wzrost oczekiwań dotyczących jakości oferty 
transportu zbiorowego. Oczekiwania te są w wielu publikacjach określane poprzez 
preferencje przewozowe pasażerów, w których najczęściej występują postulaty do-
tyczące dostępności do usług oraz wygody, kosztu i czasu podróży. Przed projektan-
tami i planistami stoi zatem wyzwanie polegające na nieustannym monitorowaniu 
zmian popytu oraz dostosowaniu o niego oferty przewozowej. Szczególnie trudne 
zadanie zostało postawione jednostkom, które zgodnie z Ustawą o Publicznym 
Transporcie Zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 roku są zobligowane do opraco-
wania Planu Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego na kilka najbliższych 
lat (obecnie w praktyce najczęściej do roku 2020). Wyzwanie to polega nie tylko 
na identyfikacji, analizie i ocenie bieżącej oferty transportowej, ale także wykona-
niu prognoz zmian wielkości popytu oraz zachowań transportowych mieszkańców, 
których ten Plan dotyczy. Do tego celu zaleca się wykorzystanie narzędzi w postaci 
modeli symulacyjnych.

Szczególnie istotnym etapem analizy oferty przewozowej jest identyfikacja ob-
szarów o najsłabszej i jednocześnie niewystarczającej obsłudze transportem zbioro-
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wym. Na jej ocenę wpływa jednak wiele czynników, nie raz trudno mierzalnych, 
jednak podstawowym czynnikiem jest dostępność do tych usług. Dostępność moż-
na wyrazić za pomocą wielu miar. W celu szczegółowej oceny niezbędne jest zba-
danie każdej z następujących miar:

•	 Dostępność infrastruktury punktowej (przestrzenna i demograficzna) po-
wiązana z częstotliwością obsługi, określająca udział powierzchni oraz lud-
ności będących w akceptowalnym zasięgu przystanków.

•	 Dostępność czasowa, określająca czas podróży w danej relacji, a zatem sto-
pień dostępności do obszaru docelowego (np. centrum miasta, stolicy woje-
wództwa).

•	 Dostępność czasowa z uwzględnieniem wielkości popytu dla poszczegól-
nych relacji, określająca czas podróży w danej relacji z uwzględnieniem licz-
by podróży, a zatem rangę połączenia.

•	 Dostępność czasowa względem możliwości transportu indywidualnego, 
określająca stopień konkurencyjności oferty transportu zbiorowego wzglę-
dem możliwości transportu indywidualnego.

Do pełnej oceny oferty przewozowej oprócz dostępności należy uwzględnić tak-
że pozostałe czynniki, jak na przykład średni dochód przypadający na mieszkańca 
danego rejonu transportowego [1]. Identyfikacja tych i pozostałych czynników 
oraz wskazanie ich istotności w szczególności w obszarach miast, będą przedmio-
tem kolejnych badań autorów, których wynikiem może być narzędzie wspomaga-
jące decyzje dotyczące rozwoju sieci transportu zbiorowego na przykład podczas 
tworzenia planów transportowych.
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streszczenie. Fenomen występowania dwóch przepustowości PQF i QDF obserwowany jest 
w czasie aktywacji i dezaktywacji lokalnego ograniczenia przepustowości (LOP), potocznie nazy-
wanego „wąskim gardłem”. Badania prowadzone w Polsce potwierdziły występowanie tego feno-
menu również na drogach w naszym kraju. Z uwagi na to, że LOP mają decydujący wpływ na 
warunki ruchu występujące w godzinach szczytu powinny być one uwzględniane w wykonywanych 
analizach ruchu dla projektów modernizacji i budowy infrastruktury drogowej. W referacie przed-
stawiono wyniki kalibracji parametrów modelu jazdy za liderem w mikrosymulacyjnym modelu 
ruchu w programie Vissim, w którym odwzorowano fenomen występowania dwóch przepustowości. 
Do budowy modelu ruchu wykorzystano zbadany przypadek aktywacji i dezaktywacji LOP wraz 
z występującym fenomenem dwóch przepustowości na odcinku przeplatania na przejściu z dwóch 
pasów ruchu w jeden przed wjazdem na most Grota Roweckiego w Warszawie.

słowa kluczowe: lokalne ograniczenie przepustowości, fenomen występowania dwóch prze-
pustowości: natężenia ruchu PQF i QDF, model jazdy za liderem Wiedemann 74

1. wprowadzenie

W ostatnim dziesięcioleciu badania ruchu prowadzone w krajach wysoko 
uprzemysłowionych nad fenomenem występowania dwóch przepustowości oraz 
procesami jakie zachodzą w czasie aktywacji i dezaktywacji lokalnych ograniczeń 
przepustowości (LOP) były szeroko przedstawiane w publikacjach naukowych. 
Brillon [1]oraz Banks [2]są jednymi z naukowców, którzy dokonali najważniej-
szych odkryć w tym obszarze. 

Do jednych z najważniejszych wniosków prowadzonych badań nad LOP nale-
żą:

• największe natężenie ruchu występuje w początkowej fazie aktywacji LOP 
tuż przed wystąpieniem załamania warunków ruchu; największa wartość 
natężenia ruchu (natężenie ruchu mierzone w interwale co 3 lub 5 minut) 
nazywa się Pre-Queue Flow1(PQF);

1  Nazwa angielska, brak polskiego odpowiednika dla nazwy.
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• natężenie ruchu pojazdów przejeżdżających przez przekrój z aktywnym 
LOP w fazie zatłoczenia jest niższe niż przepustowość przekroju (natężenie 
ruchu mierzone w interwale co 3 lub 5 minut);

• przy przechodzeniu z fazy zatłoczenia do dobrych warunków ruchu, czyli 
w fazie poprawiania się warunków ruchu2, chwilowo natężenie ruchu po-
jazdów przejeżdżających przez przekrój wybija się wyraźnie ponad wartość 
średniego natężenia ruchu w fazie zatłoczenia, wzrostowi natężenia ruchu 
towarzyszy również wzrost prędkości pojazdów (jest to wyraźne potwierdze-
nie, że wystąpiła jest to faza „recovery”). Największe natężenie ruchu jakie 
wystąpi w tej fazie nazywane jest Queue Discharge Flow3 (QDF). Rzeczą 
charakterystyczną dla QDF jest to, że jest ono mniejsze niż PQF.

Wartości natężeń ruchu PQF i QDF nazywane są fenomenem dwóch przepu-
stowości. Wartości te można zaobserwować jedynie w przypadku zastosowania 
krótkiego interwału czasu (wg Brilona najdokładniejsze wyniki uzyskuje się przy 
interwale 5 min). Z uwagi na to, że występują one bardzo krótko, tzn. można je 
zaobserwować tylko w czasie około jednego pięciominutowego interwału, między 
innymi Dehman [3] stwierdza, że za przepustowość powinno się uznawać maksy-
malną liczbę pojazdów, która przejeżdża przez przekrój w ciągu 1 godziny, a nie 
krótko występujące wartości PQF i QDF. 

Na przedstawionym przez Brilona [1] wykresie rozkładu natężenia ruchu 
i prędkości pojazdów w czasie aktywacji i dezaktywacji LOP na autostradzie A5 
przy zastosowanym interwale 5 min bardzo wyraźnie można zaobserwować warto-
ści PQF, QDF oraz natężenie ruchu występujące w fazie zatłoczenia (rys. 1). 

Rys. 1. Rozkład natężenia ruchu i prędkości pojazdów w czasie aktywacji i dezaktywacji LOP, 
Autostrada A-5 Niemcy 

Źródło: [1]

2  Nazwa angielska dla tego procesu: „recovery”, propozycja nazwy polskiej to zacytowana: faza poprawiania 
się warunków ruchu. 

3  Nazwa angielska, brak polskiego odpowiednika dla nazwy.
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2. wyniki badania aktywnego lOp w warszawie

LOP, które zostało wykorzystane do budowy mikrosymulacyjnego modelu ru-
chu i fenomenu występowania dwóch przepustowości występowało w Warszawie 
na drodze ekspresowej S8 przed wlotem na most Grota Roweckiego od strony 
Marek w miejscu, w którym obowiązywała tymczasowa organizacja ruchu, zawę-
żająca przekrój z dwóch do jednego pasa ruchu (fot. 1).Badania natężenia ruchu 
oraz prędkości pojazdów wykonano w ciągu 5 dni roboczych (poniedziałek-piątek) 
w terminie 12-16.11.2012 roku w godzinach 5:30-11:30 przy użyciu specjali-
stycznego urządzenia video firmy MioVision (fot. 2).

Fot. 1. Kolejka pojazdów ustawiająca się przed analizowanym LOP. Fot. T. Dybicz

Fot. 2. Pogląd na materiał video zarejestrowany w czasie prowadzenia pomiarów ruchu. Fot. T. Dybicz

Na przedstawionym poniżej wykresie rozkładu natężenia ruchu i prędkości po-
jazdów w czasie aktywacji i dezaktywacji LOP (rys. 2) można, podobnie jak na 
wykresie Brilona (rys. 1), wyraźnie zauważyć wartości PQF i QDF oraz niższe 
natężenia ruchu w fazie zatłoczenia.
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Rys. 2. Natężenia ruchu PQF, QDF oraz w fazie zatłoczenia w jednym z dni pomiarowych, 
wtorek 13.11.2012 r.

W czasie prowadzonych pomiarów ruchu (5 dni pomiarowych) pomierzone 
wartości PQF, QDF oraz natężenia ruchu w fazie zatłoczenia w poszczególnych 
dniach były bardzo zbliżone do siebie. Uzyskane odchylenia standardowe od war-
tości średnich były małe (tab. 1). W przypadku natężeń ruchu PQF i QDF wy-
noszą mniej niż 2% wartości średnich. Odchylenie standardowe natężenia ruchu 
w fazie zatłoczenia od wartości średniej nieznacznie przekracza 6%. 

Większe odchylenie w tej fazie może wynikać z występowania zróżnicowanych 
odstępów pomiędzy pojazdami. Na zróżnicowane odstępy mogą mieć wpływ mię-
dzy innymi występujące wymuszenia pierwszeństwa przy zmianie pasa ruchu oraz 
większa skłonność kierowców do prowadzenia rozmów telefonicznych. W przy-
padku prędkości pojazdów występujących przy natężeniach PQF, QDF i w fazie 
zatłoczenia poza przypadkiem natężenia PQF wartości średnie również były ze 
sobą zbieżne (tab. 2). 

Tabela 1. Wartości średnie PQF, QDF oraz natężenia ruchu w fazie zatłoczenia z pięciu dni pomiarowych

Wyniki pomiarów ruchu badanego LOP Natężenie ruchu 
[E/h]

Odchylenie 
standardowe [E/h]

Natężenie ruchu PQF 2489 46,9
Natężenie ruchu w fazie zatłoczenia 1885 118,4
Natężenie ruchu QDF 2225 38,5

Tabela 2. Prędkości pojazdów w czasie natężenia ruchu PQF, QDF oraz w fazie zatłoczenia

Wyniki pomiarów ruchu badanego LOP Prędkość 
pojazdów[km/h]

Odchylenie 
standardowe[km/h]

Prędkość pojazdów przy wystąpieniu PQF 50,2 12,3
Prędkość pojazdów w fazie zatłoczenia 24,1 3,6
Prędkość pojazdów przy wystąpieniu QDF 29,5 2,1
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3. kryteria kalibracji mikrosymulacyjnego modelu ruchu

Mikrosymulacjne modele ruchu powinny spełniać wysokie kryteria kalibracji. 
Wynika to z tego, że są one powszechnie wykorzystywane w codziennej praktyce 
inżynierskiej przy wykonywaniu analiz przepustowości i ocen warunków ruchu 
dla różnego rodzaju projektów, w tym do analiz projektów stałej i tymczasowej 
organizacji ruchu:

• na skrzyżowaniach, w tym z sygnalizacją świetlną stałoczasową i akomoda-
cyjną,

• na węzłach drogowych oraz rampach,
• na placach poboru opłat na autostradach oraz na odcinkach między innymi,
• w ocenie wpływu na warunki ruchu nowych inwestycji deweloperskich,
W niektórych miastach, jak np. w Warszawie, wykonanie analiz z wykorzysta-

niem mikrosymulacji modeli ruchu, które dotyczą wpływu projektowanych du-
żych obiektów biurowych, handlowych i mieszkalnych na przyległą sieć drogową, 
jest obowiązkowe do otrzymania pozwolenia na budowę. Wyniki tych analiz są 
jednym z najważniejszych materiałów na bazie których Zarządu Dróg Miejskich 
i Inżynier Ruchu m.st. Warszawy wydają decyzje odnośnie warunków podłączenia 
projektowanych obiektów do miejskiej sieci drogowej.

Ponieważ analizy te wykonywane są głównie dla komunikacyjnych godzin 
szczytu to mikrosymulacyjne modele ruchu w większości przypadków ruchu mu-
szą odwzorowywać sytuacje przesycenia ruchem i występowania złych warunki 
ruchu. Stąd aspekty kalibracji modeli dla przypadków występowania złych warun-
ków ruchu powinny przedmiotem szczególnej troski ponieważ wyniki analiz wy-
konywane z ich wykorzystaniem mają decydujące znaczenie przy podejmowanych 
decyzjach miejskich planistów i inżynierów ruchu. 

Nawet autorzy instrukcji [10] zalecają stosowanie mikrosymulacji ruchu do 
analiz przepustowości w trudnych przypadkach, kiedy nie można posługiwać się 
konwencjonalnymi wzorami.

Z uwagi na powyższe przyjęto wysokie kryteria, które posłużyły do oceny zgod-
ności wyników kalibracji mikrosymulacyjnego modelu ruchu badanego przypad-
ku LOP. W przypadku zgodności z pomiarami natężenia ruchu przyjęto, że będą 
one zadowalające jeżeli wskaźnik kalibracji GEH, liczony wg wzoru (1) będzie 
mniejszy niż 5, zgodnie z wytycznymi [11].

               [-] (1)

gdzie:
E – natężenie ruchu na odcinku sieci w modelu ruchu [P/h],
V – natężenie ruchu na odcinku sieci pomierzone w czasie pomiarów ruchu 

[P/h].
W przypadku prędkości pojazdów zgodnie z wymaganiami [11] przyjęto wy-

móg uzyskania zgodności wyników mikrosymulacji ruchu w odniesieniu do war-
tości pomierzonych w przedziale 0.85-1.15. 

( )
( ) 2/
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=
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Dodatkowo wprowadzono kryterium zgodności charakterystyki rozkładów 
natężenia ruchu oraz prędkości pojazdów w przekroju pomiarowym. Przyjęto, 
że natężenie ruchu PQF uzyskane w wyniku mikrosymulacji ruchu powinno być 
większe niż natężenie ruchu QDF, a wartość QDF powinna być większa niż na-
tężenie ruchu w fazie zatłoczenia. Prędkości pojazdów towarzyszące występowa-
niu natężeniom ruchu PQF i QDF powinny być wyższe niż prędkości pojazdów 
fazie zatłoczenia (rys. 3).

Przyjęto założenie, że symulacje będą wykonywane w trybie iteracji dla 10 
różnych liczb losowych. Przyjęto, że liczbą losową początkową będzie liczba 25, 
która będzie zwiększana o 5 w kolejnych iteracjach. Natężenia i prędkości ruchu 
będą wartościami średnimi z kolejnych iteracji. 

wprowadzono również dodatkowe niestandardowe kryterium. Kryte-
rium tym była zgodność zachowań kierowców w fazie zatłoczenia na drodze za-
obserwowana w czasie pomiarów ruchu oraz w czasie mikrosymulacji ruchu. Na 
fot. 3 przedstawiono jak zmieniają się zachowania kierowców zaobserwowane 
w czasie poligonowych badań ruchu, w momencie występowania fazy zatłocze-
nia przy zbliżaniu się do przewężenia (przekroju z aktywnym LOP). Zachowania 
zostały opisane jako preferencje kierowców w wyborze pasa ruchu. W odległości 
ok 500-400 m od przewężenia kierowcy równomiernie wykorzystują 3 pasy ru-
chu (jednakowa długość kolejki na wszystkich pasach). Bliżej przewężenia w od-
ległości 100-200 m (dwa pasy ruchu) zdecydowanie można zaobserwować wy-
stępowanie większych odstępów pomiędzy pojazdami na lewym pasie (mniejsza 
gęstość ruchu) oraz większych średnich prędkości pojazdów. Większość kierow-
ców preferuje prawy pas ruchu. Kierowcy na lewym pasie ruchu szukają „okazji” 
do zmiany pasa ruchu na prawy. Tuż przed samym przewężeniem na lewym pasie 
kolejka pojazdów już nie występuje. Sporadycznie niewielka liczba kierowców 
próbuje zmieniać pas ruchu w „ostatniej chwili” przed przewężeniem powodując 
widoczny efekt fali opóźniającej na prawym pasie ruchu (hamowanie pojazdów 
i wzrost gęstości ruchu).

Równomierne kolejki pojazdów na trzech pasach w odległości ok. 500-400 m od przewężenia
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Średnie odstępy pomiędzy pojazdami na lewym pasie znacznie większe niż na pasie prawym 
w odległości ok 100-200 m od przewężenia

Brak kolejki pojazdów przed samym przewężeniem. Sporadycznie niewielka liczba pojazdów 
zmienia pas ruchu w „ostatniej chwili” przed przewężeniem, powodując widoczny efekt fali 

opóźniającej (hamowanie pojazdów i wzrost gęstości ruchu) 

Fot. 3. Zachowania kierowców w fazie zatłoczenia w różnych odległościach od przewężenia. Fot. T. Dybicz

4. wyniki mikrosymulacji ruchubadanego przypadku lOp

Na potrzeby przeprowadzenia analiz ruchu z wykorzystaniem mikrosymulacji 
ruchu zbudowano komputerowy model analizowanego przypadku LOP progra-
mie Vissim 6.0 (rys. 3). 
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Rys. 3. Model sieci analizowanego przypadku LOP w programie Vissim 6.0.

Badania zgodności rozpoczęto od sprawdzenia wyników mikrosymulacji ruchu 
przy zastosowaniu standardowych parametrów modeli jazdy za liderem Wiedemann 
74 i 99. Szczegółowa charakterystyka tych modeli przedstawiona jest w publikacjach 
w publikacjach [12] i [13]. 

Przy zastosowaniu standardowych parametrów modelu Wiedemann 99 charak-
terystyki uzyskanych rozkładów natężenia i prędkości ruchu na odcinku tuż przed 
przewężeniem okazały się zdecydowanie rozbieżne w charakterystykami uzyskanymi 
z wyników pomiarów ruchu. W przypadku modelu Wiedemann 99 nie wystąpiły 
charakterystyczne natężenia ruchu PQF i QDF, a największe natężenie ruchu wystą-
piło w fazie zatłoczenia(rys. 4). Nie tylko charakterystyka rozkładu natężenia ruchu 
i prędkości nie była zgodna z wynikami pomiarów. Otrzymane wyniki nie spełniły 
kryteriów kalibracji odnośnie natężeń ruchu (tab. 3) i prędkości pojazdów (tab. 4). 
Natężenie ruchu w fazie zatłoczenia było aż o 33% większe niż pomierzone.

Przy zastosowaniu standardowych parametrów modelu Wiedemann 99 również 
zachowania kierowców w modelu przy przewężeniu w fazie zatłoczenia (rys. 5) oka-
zały się zdecydowanie rozbieżne niż zachowania zaobserwowane w czasie poligo-
nowych badań ruchu. Pojazdy na prawym pasie poruszały się z relatywnie wysoką 
prędkością i dużymi odstępami, a na lewym pasie ruchu pojazdy stały nie mogąc 
zmienić pasa. Średnia prędkość pojazdów przed przewężeniem w fazie zatłoczenia 
była aż o 46% niższa niż wynik pomiaru ruchu.

Rys. 4. Rozkład natężenia ruchu i prędkości pojazdów przy przewężeniu w mikrosymulacyjnym modelu 
ruchu z zastosowanymi standardowymi parametrami modelu jazdy za liderem Wiedemann 99
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Tabela 3. Natężenia ruchu w przekroju przed przewężeniem w modelu z zastosowanymi standardowy-
mi parametrami modelu jazdy za liderem Wiedemann 99

Zgodność wyników 
mikrosymulacji ruchu z 

wynikami pomiarów ruchu

Natężenie 
ruchu PQF 

[E/h]

Wsp. 
kalibracji 
GEH [-]*

Natężenie 
w fazie 

zatłoczenia 
[E/h]

Wsp. 
kalibracji 
GEH [-]*

Natężenie ruchu 
QDF [E/h]

Wsp. kalibracji 
GEH [-]*

Wyniki pomiarów ruchu 2489 - 1884,8 - 2240,0 -
Wyniki mikrosymulacji 

ruchu – model Wiedemann 
99 (standardowe parametry)

Nie 
wystąpiło - 2503 13,20 Nie wystąpiło -

* kryterium kalibracji natężenia ruchu: wskaźnik GEH<5

Tabela 4. Prędkości pojazdów w przekroju przed przewężeniem w modelu z zastosowanymi standardo-
wymi parametrami modelu jazdy za liderem Wiedemann 74

Zgodność wyników 
mikrosymulacji ruchu z 

wynikami pomiarów ruchu

Prędkość 
pojazdów przy 
natężeniu ruchu 

PQF [km/h]

Wsp. 
kalibracji 

[-]*

Prędkość 
pojazdów w 

fazie zatłoczenia 
[km/h]

Wsp. 
kalibracji 

[-]*

Prędkość 
pojazdów przy 
natężeniu ruchu 

QDF [km/h]

Wsp. 
kalibracji 

[-]*

Wyniki pomiarów ruchu 50,2 - 24,1 - 29,5 -
Wyniki mikrosymulacji 

ruchu – model Wiedemann 
99 (standardowe parametry)

Nie wystąpiło - 13,0 1,85 Nie wystąpiło -

* kryterium kalibracji prędkości pojazdów: wskaźnik kalibracji w przedziale od 0,85 do 1,15

Rys. 5. Zachowania kierowców i prędkości pojazdów z zastosowanymi standardowymi parametrami 
modelu jazdy za liderem Wiedemann 99

Przy zastosowaniu standardowych parametrów modelu Wiedemann 74 cha-
rakterystyki uzyskanych rozkładów natężenia i prędkości ruchu na odcinku tuż 
przed przewężeniem okazały się znacznie bardziej zbliżone do charakterystyk 
uzyskanych z wyników pomiarów ruchu. W przypadku modelu Wiedemann 74 
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można było zaobserwować wystąpienie charakterystycznych natężeń ruchu PQF 
i QDF i niższe natężenie ruchu występujące w fazie zatłoczenia (rys. 6). 

Mimo tego, że charakterystyka rozkładu natężenia ruchu i prędkości pojazdów 
przy przewężeniu w mikrosymulacyjnym modelu ruchu przy zastosowaniu stan-
dardowych parametrów modelu jazdy za liderem Wiedemann 74 była zbliżona do 
charakterystyki uzyskanej z wyników pomiarów ruchu to jednak tylko natężenie 
ruchu PQF spełniło kryterium kalibracji (tab. 5). Natężenie ruchu w fazie zatło-
czenia było większe o 19% niż uzyskane w czasie pomiarów ruchu.

Przy zastosowaniu standardowych parametrów modelu Wiedemann 74 zacho-
wania kierowców w modelu przy przewężeniu w fazie zatłoczenia (rys. 7) rów-
nież okazały się zdecydowanie rozbieżne niż zachowania zaobserwowane w czasie 
poligonowych badań ruchu. Pojazdy na prawym pasie poruszały się z relatywnie 
wysoką prędkością i dużymi odstępami, a na lewym pasie ruchu pojazdy stały nie 
mogąc zmienić pasa

Uzyskane prędkości pojazdów nie spełniły kryterium kalibracji w żadnym 
z przypadków. Średnia prędkość pojazdów przed przewężeniem w fazie zatłoczenia 
była aż o 50% niższa niż w pomierzona.

Rys. 6. Rozkład natężenia ruchu i prędkości pojazdów przy przewężeniu w mikrosymulacyjnym modelu 
ruchu z zastosowanymi standardowymi parametrami modelu jazdy za liderem Wiedemann 74

Tabela 5. Natężenia ruchu w przekroju przed przewężeniem w modelu z zastosowanymi standardowy-
mi parametrami modelu jazdy za liderem Wiedemann 74

Zgodność wyników mikrosymulacji 
ruchu z wynikami pomiarów ruchu

Natężenie 
ruchu PQF 

[E/h]

Wsp. 
kalibracji 
GEH [-]*

Natężenie 
w fazie 

zatłoczenia 
[E/h]

Wsp. 
kalibracji 
GEH [-]*

Natężenie 
ruchu QDF 

[E/h]

Wsp. 
kalibracji 
GEH [-]*

Wyniki pomiarów ruchu 2489 - 1885 - 2240 -
Wyniki mikrosymulacji ruchu – 

model Wiedemann 99 (standardowe 
parametry)

2395 1,90 2236 7,75 1983 5,59

* kryterium kalibracji natężenia ruchu: wskaźnik GEH<5
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Tabela 6. Prędkości pojazdów w przekroju przed przewężeniem w modelu przy zastosowaniu z zastoso-
wanymi standardowymi parametrami modelu jazdy za liderem Wiedemann 74

Zgodność wyników 
mikrosymulacji ruchu z 

wynikami pomiarów ruchu

Prędkość 
pojazdów przy 
natężeniu ruchu 

PQF [km/h]

Wsp. 
kalibracji 

[-]*

Prędkość 
pojazdów w 

fazie zatłoczenia 
[km/h]

Wsp. 
kalibracji 

[-]*

Prędkość 
pojazdów przy 
natężeniu ruchu 

QDF [km/h]

Wsp. 
kalibracji 

[-]*

Wyniki pomiarów ruchu 50,2 - 24,1 - 29,5 -
Wyniki mikrosymulacji 

ruchu – model Wiedemann 
99 (standardowe parametry)

14,1 3,56 11,9 2,02 18,3 1,61

* kryterium kalibracji prędkości pojazdów: wskaźnik kalibracji w przedziale od 0,85 do 1,15

Rys. 7. Zachowania kierowców i prędkości pojazdów przy zastosowaniu standardowych parametrów 
modelu jazdy za liderem Wiedemann 74

W wyniku analiz mikrosymulacji ruchu z zastosowaniem standardowych pa-
rametrów obydwu modeli jazdy za liderem: Wiedemann 74 i Wiedemann 99 wy-
ciągnięto wniosek, że model jazdy za liderem Wiedemann 99 nie jest odpowiedni 
do budowy mikrosymulacyjnych modeli ruchu dla przypadków występowania 
dużego zatłoczenia ruchem drogowym. Wniosek ten jest zbieżny w wnioskami 
opisanymi w publikacji [14]. Z uwagi na powyższe uznano,że w dalszych analizach 
wykorzystywany będzie model jazdy za liderem Wiedemann 74, podczas których 
będą wykonywane badania mające na celu dobranie parametrów tego modelu by 
uzyskiwane wyniki z przebiegu mikrosymulacji ruchu były zbieżne w wynikami 
poligonowych pomiarów ruchu.
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5. kalibracja mikrosymulacyjnego modelu ruchu badanego przypadku 
lOp

Kalibrację mikrosymulacyjnego modelu ruchu wykonano w sposób ekspe-
rymentalny. Proces rozpoczęto od drobnych zmian poszczególnych parametrów 
modelu jazdy za liderem Wiedemann 74. Oceniano czy wprowadzona zmiana 
wpływała pozytywnie na zgodność natężeń ruchu PQF, QDF i natężenia w fa-
zie zatłoczenia oraz prędkości pojazdów. Zwracano również uwagę na zachowania 
kierowców w mikrosymulacyjnym modelu ruchu przy przewężeniu, które powo-
dowało aktywację LOP. W czasie eksperymentu wykonano około 50 przebiegów 
mikrosymulacji dla różnych zestawów parametrów (z uwzględnieniem iteracji 
z różnymi liczbami losowymi wykonano łącznie około 500 przebiegów mikrosy-
mulacji ruchu).

Przeprowadzone eksperymenty z różnymi parametrami doprowadziły do wy-
łonienia zestawu parametrów modelu jazdy za liderem Wiedemann 74 (tab. 7), 
które w umożliwiają otrzymanie wyników zgodnych z wynikami pomiarów ruchu 
badanego LOP.

Tabela 7. Zestawienie standardowych i skalibrowanych do badanego przypadku LOP parametrów mo-
delu jazdy za liderem Wiedemann 74

Parametr modelu: Wartość 
standardowa

Wartość 
skalibrowana dla 

przypadku badanego 
LOP

Średni odstęp przy zatrzymaniu [m] 2,0 2,0
Dodatkowa odległość bezpieczeństwa [m] 2,0 2,0
Współczynnik zwiększający odległości bezpieczeństwa [-] 3,0 3,0
Obserwowane pojazdy [P] 2 6
Współczynnik redukcyjny odległość bezpieczeństwa [-] 0,6 0,05

Parametry związane ze zmianą pasa ruchu:
opóźnienie max pojazdu [m/s2] -4,0 -5,0
opóźnienie max pojazdu poprzedzanego [m/s2] -3,0 -4,5
opóźnienie pojazdu 1m/s2 na odległość [m] 100,0 75,0
opóźnienie pojazdu poprzedzanego 1m/s2 na odległość [m] 100,0 75,0
opóźnienie akeptowane pojazdu [m/s2] -1,0 -4,0
opóźnienie akceptowane pojazdu poprzedzanego [m/s2] -1,0 -4,0
opóźnienie maksymalne przy hamowaniu współdziałającym [m/s2] -3,0 -4,0
Minimalna odległość pomiędzy pojazdami [m] 0,50 0,50
wzajemna zmiana pasa ruchu [-] zabroniona dopuszczalna
max różnica prędkości dla wzajemnej zmiany pasa ruchu [km/h] - 10
max czas kolizyjny [s] - 20
usunięcie pojazdu [s] 60 15

Przy zastosowaniu skalibrowanych parametrów modelu jazdy za liderem Wie-
demann 74 uzyskane natężenia ruchu PQF, QDF i natężenia ruchu w fazie zatło-
czenia spełniły kryterium kalibracji. We wszystkich przypadkach GEH był mniej-
szy niż 5 (tab. 8).
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Niemniej jednak, należy zwrócić szczególną uwagę na uzyskane natężenia ru-
chu w fazie zatłoczenia. Co prawda spełniły one kryterium kalibracji GEH, ale 
uzyskane natężenie było większe o 12% niż uzyskane w pomiarach ruchu. Trzeba 
mieć na uwadze, że w przypadku wykorzystywania mikrosymulacji ruchu do ana-
liz przepustowości, nawet przy zastosowaniu skalibrowanych parametrów modelu 
jazdy za liderem Wiedemann 74, może dość do przeszacowania wartości przepu-
stowości. W modelowanych projektach przeszacowanie wyników może wynieść 
nawet ok. 12% natężenia ruchu, które będzie w stanie przejechać przez zatłoczone 
odcinki.

W przypadku prędkości pojazdów jedynie uzyskana prędkość pojazdów w fazie 
zatłoczenia spełniła kryterium kalibracji. Współczynnik kalibracji wyniósł 1,02 
(tab. 9). Prędkości pojazdów przy występowaniu natężeń ruchu PQF i QDF nie 
spełniły kryteriów kalibracji. Niemniej jednak należy zwrócić szczególną uwagę na 
to, że prędkości pojazdów przy występowaniu natężeń ruchu PQF i QDF zmienia 
się w sposób dynamiczny, stąd uznano, że najważniejsze w przypadku modelo-
wania ruchu jest uzyskanie zgodnych prędkości dla fazy zatłoczenia, która trwa 
znacznie dłużej i jest ważniejsza dla w modelowaniu ruchu w przypadku występo-
wania stanów zatłoczenia. Uzyskana prędkość pojazdów w mikrosymulacji ruchu 
w tej fazie z wykorzystaniem skalibrowanych parametrów modelu jazdy za liderem 
Wiedemann 74 charakteryzuje się bardzo wysokim stopniem zgodności, który wy-
nosi 1,02. 

Tabela 8. Natężenia ruchu w przekroju przed przewężeniem w modelu z zastosowanymi skalibrowanymi 
do badanego przypadku LOP parametrami modelu jazdy za liderem Wiedemann 74

Zgodność wyników 
mikrosymulacji ruchu z 

wynikami pomiarów ruchu

Natężenie 
ruchu PQF 

[E/h]

Wsp. 
kalibracji 
GEH [-]*

Natężenie 
w fazie 

zatłoczenia 
[E/h]

Wsp. 
kalibracji 
GEH [-]*

Natężenie 
ruchu QDF 

[E/h]

Wsp. 
kalibracji 
GEH [-]*

Wyniki pomiarów ruchu 2489 - 1885 - 2240 -
Wyniki mikrosymulacji 

ruchu – model Wiedemann 99 
(standardowe parametry)

2335 3,13 2108 4,99 2169 1,50

* kryterium kalibracji natężenia ruchu: wskaźnik GEH<5

Tabela 9. Prędkości pojazdów w przekroju przed przewężeniem w modelu z zastosowanymi skalibrowany-
mi do badanego przypadku LOP parametrami modelu jazdy za liderem Wiedemann 74

Zgodność wyników 
mikrosymulacji ruchu z 

wynikami pomiarów ruchu

Prędkość 
pojazdów 

przy natężeniu 
ruchu PQF 

[km/h]

Wsp. 
kalibracji 

[-]*

Prędkość 
pojazdów 

w fazie 
zatłoczenia 

[km/h]

Wsp. 
kalibracji 

[-]*

Prędkość 
pojazdów 

przy natężeniu 
ruchu QDF 

[km/h]

Wsp. 
kalibracji 

[-]*

Wyniki pomiarów ruchu 50,2 - 24,1 - 29,5 -
Wyniki mikrosymulacji 

ruchu – model Wiedemann 
99 (standardowe parametry)

32,2 1,56 23,5 1,02 25,1 1,17

* kryterium kalibracji prędkości pojazdów: wskaźnik kalibracji w przedziale od 0,85 do 1,15
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Zastosowanie skalibrowanych parametrów modelu jazdy za liderem Wiede-
man 74 należy ocenić również pozytywnie w przypadku zachowań kierowców 
w preferencjach wyboru pasa ruchu przed przewężeniem. Podobnie jak zaobser-
wowano w czasie pomiarów ruchu większość pojazdów, która korzystała z lewego 
pasa zmieniała pas ruchu na prawy w odległości ok 100 m od przewężenia. Tylko 
nieliczne pojazdy zmieniały pas ruchu tuż przed przewężeniem. Na lewym pasie 
tuż przed przewężeniem nie występowała się kolejka pojazdów (rys. 8).

Rys. 8. Zachowania kierowców i prędkości pojazdów z zastosowanymi skalibrowanymi do badanego 
przypadku LOP parametrami modelu jazdy za liderem Wiedemann 74

6. podsumowanie

Przeprowadzone eksperymenty wykazały następujące niedoskonałości mikro-
sumulacyjnych modeli ruchu: 

• zastosowanie standardowych parametrów modelu jazdy za liderem Wiede-
mann 99 może prowadzić do przeszacowania analiz przepustowości dla za-
tłoczonych odcinków nawet o 46%;

• zastosowanie standardowych parametrów modelu jazdy za liderem Wiede-
mann 74 może prowadzić do przeszacowania analiz przepustowości dla za-
tłoczonych odcinków nawet o 50%;

• w przypadku wykonywania mikrosymulacji ruchu dla przypadków wystę-
powania dużego zatłoczenia rekomendowane jest wykorzystywanie w pro-
gramie Vissim modelu jazdy za liderem Wiedemann 74; 
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• w wyniku analiz i eksperymentów z różnymi parametrami modelu jazdy za 
liderem Wiedemann 74 udało się wyznaczyć parametry („parametry skali-
browane”) przy wykorzystaniu, których wyniki mikrosymulacji badanego 
przypadku LOP spełniają najważniejsze kryteria kalibracji (parametry te 
zostały przedstawione w tab. 7); 

• zastosowanie „skalibrowanych parametrów” modelu jazdy za liderem Wie-
demann 74 w programie Vissim umożliwia odwzorowanie w czasie wyko-
nywania mikrosymulacji ruchu występowanie fenomenu dwóch przepusto-
wości (natężenia ruchu PQF i QDF); 

• zastosowanie nawet „skalibrowanych parametrów” modelu jazdy za liderem 
Wiedemann 74 może prowadzić do przeszacowania przepustowości dla za-
tłoczonych odcinków nawet o 12%.

Należy mieć na uwadze, że w zależności od przypadku i charakterystyki danego 
projektu (np. większa liczba pasów ruchu, odcinki włączeń i wyłączeń na węzłach 
drogowych, występowanie sygnalizacji świetlnej itp.) „skalibrowane parametry” 
na bazie prostego przypadku przewężenia z dwóch do jednego pasa ruchu nie będą 
optymalne dla wszystkich przypadków. 

Niemniej jednak do czasu aż zostaną wykonane odpowiednie badania (między 
innymi będzie to przedmiotem prac Autora artykułu). Autor artykułu rekomen-
duje stosowanie uzyskanych przez niego „skalibrowanych parametrów” modelu 
jazdy za liderem Wiedemann 74 dla projektów wykonywanych w Polsce.
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Streszczenie. Obecnie każde większe miasto w Polsce doznaje dużych utrudnień w ruchu sa-
mochodowym w godzinach szczytu. Próby zmniejszania zatłoczenia motoryzacyjnego zwykle doty-
czą wdrażania wielu inżynierskich rozwiązań, które w sposób doraźny rozwiązują problem konge-
stii. Pożądane jest poszukiwanie takich rozwiązań, które wpływać będą na wielkość generowanego 
ruchu i sposoby jego obsługi (rodzaj wykorzystywanego środka transportu). Jednym z takich dzia-
łań jest oddziaływanie na planowanie struktur przestrzennych, głównie w obszarach mieszkalnych 
i tych, gdzie zlokalizowane są miejsca pracy. Kształtowanie czynników związanych ze strukturą 
funkcjonalno - przestrzenną daje możliwość kontrolowania liczby generowanych przez obszar po-
dróży odbywanych samochodem osobowym. Czynniki takie jak: gęstość zaludnienia, wielofunk-
cyjność obszaru, dostępność do infrastruktury transportu zbiorowego, lokalizacja obszaru wzglę-
dem centrum miasta oraz ograniczenia parkingowe są elementami struktury, których umiejętne 
zastosowanie umożliwia zmniejszenie zatłoczenia motoryzacyjnego w skutek przeniesienia części 
podróży na transport zbiorowy i pieszy. W artykule przedstawiono modele, które uzależniają pro-
centową wielkość udziału transportu zbiorowego w podróżach w ciągu doby od czynników struktury 
funkcjonalno - przestrzennej. 

Słowa kluczowe: planowanie przestrzenne, planowanie transportu, podział zadań prze-
wozowych

1. Wprowadzenie

Podstawowymi elementami struktury miasta jest zagospodarowanie prze-
strzenne oraz system transportowy i najczęściej między nimi dochodzi do najbar-
dziej odczuwalnych dla miasta konfliktów. Obecnie każde większe miasto w Polsce 
doznaje dużych utrudnień w ruchu samochodowym w godzinach szczytu. Próby 
zmniejszania zatłoczenia motoryzacyjnego zwykle dotyczą wdrażania wielu inży-
nierskich rozwiązań, które w sposób doraźny rozwiązują problem kongestii. Roz-
wiązania te na krótko pozwalają poprawić warunki ruchu (np. wybudowanie dro-
gi, zwiększenie przepustowości odcinka drogi istniejącej). Dlatego pożądane jest 
poszukiwanie takich rozwiązań, które wpływać będą na wielkość generowanego 
ruchu i sposoby jego obsługi (rodzaj wykorzystywanego środka transportu). Jed-
nym z takich działań jest oddziaływanie na planowanie struktur przestrzennych, 
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głównie w obszarach mieszkalnych i tych, gdzie zlokalizowane są miejsca pracy. 
Kształtowanie czynników związanych ze strukturą funkcjonalno - przestrzen-
ną daje możliwość kontrolowania liczby generowanych przez obszar podróży 
odbywanych samochodem osobowym. Czynniki takie jak: gęstość zaludnienia 
i miejsc pracy, wielofunkcyjność obszaru, dostępność do infrastruktury trans-
portu zbiorowego czy lokalizacja obszaru względem centrum miasta lub sub-
centrum, są elementami struktury, których umiejętne zastosowanie umożliwia 
zmniejszenie zatłoczenia motoryzacyjnego w skutek przeniesienie części podróży 
na transport zbiorowy i pieszy. Kluczową jednak kwestią jest, w jaki sposób 
czynniki te wpływają na zmiany w podziale zadań przewozowych. Sparametry-
zowanie tych zależności da podstawę do sprecyzowania postulatów skierowa-
nych do planistów miast i transportu, że współpraca pomiędzy tymi dwoma pro-
fesjami jest konieczna, a realizowane równolegle działania planistyczne zapewnią 
efekt synergiczny.

2. Przegląd literatury polskiej i zagranicznej

W literaturze polskiej, w zakresie wpływu struktury funkcjonalno-prze-
strzennej na podział zadań przewozowych, występują nieliczne pozycje ujmu-
jące w sposób naukowy problem podejmowany w przedmiotowym artykule. 
W monografii [1] podejmowany jest temat wpływu transportu na planowanie 
osiedli mieszkaniowych, jednak na przykładzie nie polskich, ale niemieckich 
miast. W opracowaniu przedstawione są przykłady pięciu niemieckich osiedli 
mieszkaniowych, pod względem ich formy zagospodarowania przestrzenne-
go i systemu transportowego (ciągów drogowych i przebiegu tras transpor-
tu zbiorowego). Szczególną uwagę poświęcono kształtowaniu przebiegu tras 
drogowych i transportu zbiorowego obsługujących osiedle, lokalizacji przy-
stanków i przebiegu ciągów pieszych. Zestawiono także udziały poszczegól-
nych środków transportu w codziennych podróżach. W monografii zauważa 
się, że integracja przestrzenna zabudowy i infrastruktury pieszej, pozwala na 
zlokalizowanie w osiedlu różnych form usługowych, które są w łatwy spo-
sób dostępne dla mieszkańców. Możliwość zrealizowania wielu celów podróży 
w obrębie jednego osiedla mieszkaniowego może zredukować liczbę podróży 
odbywanych samochodem poza analizowany obszar. W monografii wskazuje 
się także na rolę transportu publicznego w obsłudze analizowanych osiedli. 
Na zachowania transportowe mieszkańców mają wpływ takie czynniki jak: 
wielkość miasta, wskaźnik motoryzacji, struktura cen biletów, paliw, jakość 
układu drogowego i sieci transportu zbiorowego, w tym stosunek całkowitego 
czasu podróży transportem indywidualnym do zbiorowego. Zatem wskazuje 
się na istotny wpływ czynników struktury funkcjonalno - przestrzennej osiedla 
mieszkaniowego na zachowania transportowe mieszkańców, brak jest jednak 
w opracowaniu sparametryzowania tych zależności. 
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Innym opracowaniem, który podejmuje temat struktury funkcjonalno-prze-
strzennej jest tak zwana metoda „optymalizacji warszawskiej”, opisana m.in. 
w [2]. Powstała w latach 1961-1963 jako narzędzie wspomagające planowa-
nie rozwoju miast. Celem metody było takie rozmieszczenie programu urba-
nistycznego w mieście, aby jego obsługa minimalizowała koszty pozyskania 
terenu, koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. Pod uwagę wzięto infrastrukturę 
transportową (drogi i transport zbiorowy), zaopatrzenie w wodę, kanalizację, 
gazownictwo i ciepłownictwo. Po sprecyzowaniu wariantów rozmieszczenia za-
gospodarowania przestrzennego, oszacowano koszty inwestycyjne i eksploata-
cyjne. Koszty eksploatacyjne uwzględniały także wpływ transportochłonności 
struktury funkcjonalno - przestrzennej, wynikającej głównie z rozmieszczenia 
miejsc pracy i zamieszkania. Na podstawie wyników tej metody lokalizowano 
tereny rozwojowe w planach zagospodarowania przestrzennego miast: War-
szawy, Trójmiasta, Łodzi, Krakowa i Poznania i Skopje. 

Istnieje kilka pozycji literaturowych z zakresu urbanistyki, bądź trans-
portu, wskazujących na konieczność podjęcia interdyscyplinarnych działań, 
w celu zmniejszenia zatłoczenia motoryzacyjnego powodowanego nieumiejęt-
nym kształtowaniem systemu transportu w stosunku do zabudowy i w relacji 
odwrotnej. Na podstawie opracowania [3] można wskazać kilka czynników 
opisujących standardy obsługi obszaru transportem zbiorowym w odniesieniu 
do jej formy i lokalizacji względem centrum miasta. Wskaźniki jakości trans-
portu zbiorowego głównie dotyczą najbardziej ogólnie czasu podróży pasażera, 
a w szczególe czasu dojścia do przystanku, oczekiwania na pojazd, przejaz-
du i odejścia z przystanku. Wynikają one z położenia względem siebie źródła 
i celu podróży, a więc rozmieszczenia programu urbanistycznego w relacji do 
transportu. W opracowaniach [4,5,6] formułuje się zasady kształtowania rela-
cji struktury funkcjonalno-przestrzennej i transportu. 

W dokumentach politycznych [7] i [8] na szczeblu krajowym, zauważyć 
można postulaty dotyczące konieczności dążenia do zintegrowanego planowa-
nia struktur przestrzennych i systemów transportowych w mieście. Polityka 
Transportowa Państwa [7] zwraca uwagę na konieczność zapewnienia rów-
nowagi pomiędzy aspektami funkcjonalnymi, przestrzennymi, gospodarczymi 
i społecznymi w mieście. Wskazuje także na konieczność takiego kształtowa-
nia struktury obszarów mieszkalnych, które umożliwiałoby zrealizowanie po-
trzeb mieszkańców w bliskiej odległości od ich miejsca zamieszkania. Polityka 
Transportowa Państwa dostrzega wpływ zagospodarowania przestrzennego 
miasta na możliwości zmniejszania ruchu generowanego przez transport in-
dywidualny. 

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [8] precyzuje za-
kres kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorial-
nego i organy administracji rządowej, „przyjmując ład przestrzenny i zrówno-
ważony rozwój za podstawę tych działań”. Kształtowanie przestrzeni powinno 
zapewnić harmonijną całość oraz uwzględnić w uporządkowanych relacjach 
wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, 
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środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne. Wymagania takie 
skierowane są głównie do dokumentów planistycznych z zakresu kształtowania 
struktury funkcjonalno-przestrzennej miast: studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego. 

Na szczeblu lokalnym, zauważyć można nieliczne próby określenia wpływu 
użytkowania terenu na funkcjonowanie systemu transportowego, jednak z regu-
ły nie wychodzą one poza formułę ogólnej rekomendacji. W projektach doku-
mentów planistycznych w Krakowie i Katowicach [9,10,11] analizowano wpływ 
różnego rozmieszczenia programu urbanistycznego na zmiany obciążenia ruchem 
sieci ulicznej. Analizy te odnosiły się do konkretnych przypadków – obejmowały 
głównie zmiany wartości potencjałów ruchotwórczych w wybranych rejonach ko-
munikacyjnych

W tzw. Kompleksowych Badaniach Ruchu (KBR), np. [12,13,14,15] lub in-
nych opracowaniach dotyczących zachowań transportowych mieszkańców, główny 
nacisk położony jest na analizę i modelowanie podróży osób. W badaniach tych 
wpływ czynników charakteryzujących zagospodarowanie przestrzenne, np. wskaź-
nik gęstości zaludnienia, bądź miejsc pracy, nie był jednak brany pod uwagę jako 
czynnik wpływu zachowań transportowych mieszkańców. 

Z zakresu literatury zagranicznej, podejmującej temat koordynacji działań pla-
nistycznych zagospodarowania przestrzennego i transportu, można wskazać opra-
cowania, które formułują zasady kształtowania struktur przestrzennych oraz ba-
dania naukowe estymujące poszukiwania zależności. Literatura zagraniczna zwra-
ca uwagę na powiązanie pomiędzy zagospodarowaniem przestrzennym (głównie 
intensywnością zabudowy) a emisją dwutlenku węgla lub zużyciem energii po-
trzebnej na zrealizowanie podróży. Pozycje literatury zagranicznej, m.in. [16-21], 
przedstawiają zależności pomiędzy wybranymi czynnikami struktury funkcjonal-
no - przestrzennej a funkcjonowaniem transportu, ale pozostają na poziomie ogól-
nych zasad i rekomendacji. 

Inną publikacją wskazującą na powiązanie czynnika charakteryzującego struk-
turę funkcjonalno - przestrzenną i udział różnych środków transportu w podróżach 
jest opracowanie [22]. Przedstawiono tam graficznie wyniki analiz prowadzonych 
dla dużych miast z czterech krajów na świecie: Australii, Kanady, Stanów Zjedno-
czonych i Wielkiej Brytanii. Analizy prowadzone były dla motywacji dom - praca. 
Przedstawione wyniki, obrazujące prawidłowości w postaci graficznej, wskazują 
na wyraźną różnicę pomiędzy zachowaniami mieszkańców w dojazdach do pracy 
w poszczególnych krajach. Pomimo braku silnej zależności, można wskazać na 
wyraźny wpływ gęstości zaludnienia na udział poszczególnych środków transportu 
w podróżach.

Najbardziej znaną zależnością pomiędzy wartością użytkowania energii przez 
transport prywatny a gęstością zaludnienia jest zależność przedstawiona na rys.1, 
wg [23].
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Rys.1. Wykres zależności pomiędzy wartością użytkowania energii przez transport prywatny [MJ/rok/
mieszkańca] a gęstością zaludnienia wybranych miast [os/ha][23].

Wykres ten obrazuje bardzo duże zróżnicowanie miast pod względem inten-
sywności zabudowy i w konsekwencji ich efektywności energetycznej. W miastach 
europejskich i azjatyckich można zaobserwować zdecydowaną mniejszą wartość 
użytkowania energii przez transport prywatny niż w miastach amerykańskich i au-
stralijskich, przy podobnej gęstości zaludnienia. Jednak z wykresu wynika wyraź-
na zależność: im miasto jest bardziej zwarte i spójne, tym wartość użytkowanej 
energii przez transport prywatny jest mniejsza, a co jest z tym związane - większy 
udział transportu zbiorowego z podróżach.

Przegląd opracowań i badań z zakresu kształtowania struktury funkcjonalno 
- przestrzennej i transportu miasta pokazał jednak, że zintegrowane planowanie 
opiera się na ogólnych zasadach i rekomendacjach, natomiast na ogół brakuje pa-
rametryzacji wpływu poszczególnych czynników. 

Przegląd dokumentów planistycznych o charakterze politycznym wskazał na 
zbyt ogólne traktowanie kwestii harmonizacji planowania struktury funkcjonalno 
- przestrzennej i systemu transportowego. Dostępne modele zagraniczne uwzględ-
niają co prawda gęstość zaludnienia i rozmieszczenie programu urbanistycznego, 
jednak ich stosowanie w warunkach polskich może okazać się ryzykowne, z powo-
du odmiennych uwarunkowań. 
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3. Wybór czynników opisujących strukturę funkcjonalno-przestrzenna 
miasta

W celu analizy wpływu struktury funkcjonalno – przestrzennej na udział trans-
portu zbiorowego w podróżach, przeanalizowano zestaw czynników opisujących 
tą strukturę, które mogą w istotny sposób wpływać na podział zadań przewozo-
wych w mieście. Lista czynników wynika z przeglądu literatury i dotyczy inte-
gracji zagospodarowania przestrzennego i transportu. Ze względu na możliwość 
skorzystania z dostępnej bazy danych oraz dotychczasowych badań (na podstawie 
przeglądu literatury i badań własnych), wybrano kilka czynników, które charak-
teryzują strukturę funkcjonalno - przestrzenną obszaru analizy lub mają związek 
z systemem transportowym miasta. Można do nich zaliczyć:

−	 gęstość zaludnienia,
−	 stopień wielofunkcyjności,
−	 stopień dostępności do infrastruktury transportu zbiorowego,
−	 lokalizację względem innych jednostek strukturalnych,
−	 regulacje parkingowe.
W niniejszym artykule zdecydowano się zastosować te miary urbanistyczne 

i transportowe, które są łatwe do sparametryzowania i wyznaczenia. 
Gęstość zaludnienia rejonu komunikacyjnego to stosunek liczby mieszkań-

ców rejonu do powierzchni tego rejonu (wyrażonej w hektarach). Czynnik ten 
wybrano z uwagi na możliwość skorzystania z dostępnej bazy danych, w której 
każdemu rejonowi komunikacyjnemu miasta, przyporządkowano liczbę miesz-
kańców.

Stopień wielofunkcyjności obszaru jest wyrażony poprzez wskaźnik we-
wnętrznego zrównoważenia struktury funkcjonalno - przestrzennej, jako iloraz 
liczby miejsc pracy w rejonie komunikacyjnym we wszystkich sektorach [LMP

] do 
liczby mieszkańców tego rejonu [L

M
]. W artykule stopień wielofunkcyjności doty-

czy dwóch funkcji – mieszkaniowej i tej, związanej z miejscami pracy – pozostałe, 
z uwagi na niedostępność danych dla rejonu komunikacyjnego nie była brana pod 
uwagę. Wskaźnik ten będzie analizowany w zakresie od wartości 0 do 0,5 - czyli 
dla struktur o przeważającej liczbie mieszkańców (osiedli mieszkaniowych). Po-
zwoli to na analizę zmian wskaźnika dla przypadku, gdy w rejonie o charakterze 
monofunkcyjnym pojawiają się w miejsce obiektów mieszkalnych nowe budynki 
oferujące miejsca pracy. Obserwacja wzrostu tego wskaźnika pozwoli na uchwy-
cenie szybkości zmian udziału transportu zbiorowego w zależności od stopniowej 
zmiany funkcji obszaru analizy. Analiza stopnia wielofunkcyjności rejonu komuni-
kacyjnego w całym zakresie stosowania (czyli nie tylko dla rejonów o charakterze 
monofunkcyjnym), z uwagi na bardzo małe wartości korelacji oraz różny zakres 
(czasami wydaje się nierzeczywisty), nie była rozważana w szczegółowych anali-
zach. 

Stopień dostępność do infrastruktury transportu zbiorowego został okre-
ślony jako odwrotność sumy średniego czasu dojścia do przystanku oraz średniego 
czasu oczekiwania na pojazd transportu zbiorowego. Wartości te pochodzą z mo-
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deli transportowych miast wykonywanych na potrzeby KBR, gdzie sieć trans-
portowa została odwzorowana w oprogramowaniu VISUM [24]. Wartość czasu 
dojścia do przystanku w rejonie komunikacyjnym została określona w programie 
VISUM jako średnia wartość czasu dojścia ze środka tego rejonu do wszystkich 
przystanków transportu zbiorowego znajdujących się w jego obszarze. Wartość 
czasu oczekiwania na pojazd jest zdefiniowana jako przeciętna wartość czasu doj-
ścia do przystanku oraz czasu oczekiwania na pojazd transportu zbiorowego w re-
jonie komunikacyjnym. Czasy te wynikają ze zdefiniowanych parametrów sieci 
transportu zbiorowego w mieście: układu linii, lokalizacji przystanków względem 
środka rejonu komunikacyjnego, częstotliwości kursowania.

Czynnik związany z aspektami transportowymi lokalizacji obszaru względem 
innej jednostki strukturalnej, może być wyrażony za pomocą dwóch parametrów: 
odległością pomiędzy źródłem a celem podróży lub czasem przejazdu pomiędzy 
tymi punktami. Odległość jest czynnikiem, który wprost wskazujące relacje prze-
strzenne pomiędzy źródłem a celem podróży. Stwierdzenie, że relacja ta jest bliska, 
bądź daleka – czyli punkt jest położony bliżej lub dalej – ma wpływ na wybór kon-
kretnego środka transportu. Bardzo często po stwierdzeniu „że coś jest położone 
blisko”, osoba wybiera się pieszo lub skorzysta z transportu zbiorowego. Jednak, 
gdy punkt docelowy położony jest „daleko”, najczęściej osoby wybierają samochód 
osobowy jako środek transportu, którym w dogodny sposób można daleką podróż 
zrealizować. Na czas przejazdu pomiędzy źródłem a celem, nie tylko ma wpływ 
odległość, ale także przepustowość sieci drogowej, natężenie ruchu i inne. Z tego 
względu bardziej od odległości, adekwatnym czynnikiem opisującym wzajemne 
relacje pomiędzy jednostkami urbanistycznymi jest czas przejazdu.

Czas przejazdu będzie rozważany tylko dla transportu zbiorowego, ponie-
waż wydaje się, że to czas przejazdu tym środkiem transportu ma najbardziej istot-
ny wpływ na jego wybór. Natomiast czas przejazdu transportem indywidualnym 
będzie uwzględniony w kolejnym, opisanym poniżej czynniku (uogólniony koszt 
podróży). W artykule poddano analizie zarówno czynnik odległości rejonu ko-
munikacyjnego do śródmieścia miasta oraz czas przejazdu pomiędzy tymi dwoma 
strukturami.

Czynnik związany z parkowaniem i regulacjami z tym związanymi został 
podjęty w artykule w pośredni sposób. Dostępność do miejsc parkingowych jest 
elementem struktury funkcjonalno - przestrzennej miasta, natomiast zarządza-
nie tymi miejscami (w tym nakładanie opłat za parkowanie) można zakwalifiko-
wać jako cechę funkcjonalną obszaru na której występuje parkowanie. Na wybór 
środka transportu przypuszczalnie wpływa możliwość zaparkowania w obszarze 
o wysokim deficycie miejsc postojowych (a więc i liczba dostępnych miejsc parkin-
gowych). Ten przypadek może rozstrzygać o podjęciu decyzji o odbyciu podróży 
samochodem osobowym. Jednak analiza tego czynnika wymaga bardzo szczegó-
łowej analizy każdego rejonu komunikacyjnego pod względem oferowanej licz-
by miejsc parkingowych i deficytu w stosunku do potrzeb. Jeśli analizy miałyby 
obejmować całe miasto, procedura ta byłaby bardzo pracochłonna. Dodatkowo, 
jeśli estymowane modele miałyby dotyczyć tylko obszaru Śródmieścia, niezbędne 
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byłyby badania wpływu dostępnej liczby miejsc parkingowych na udział transpor-
tu zbiorowego na dużej próbie miast. Z uwagi na ograniczoną, dostępną bazę da-
nych, takie badania obecnie są bardzo utrudnione. Wydaje się zatem, że uwzględ-
nienie wpływu opłat za parkowanie (co zwiększa tym samym koszt podróży) na 
podział zadań przewozowych byłoby wystarczające. Jeżeli kierowca ma do wyboru 
zrealizowanie swojego celu podróży w miejscu, gdzie musi ponieść koszt parkowa-
nia, bądź w miejscu, gdzie parkowanie jest bezpłatne, z reguły wybierze tą drugą 
opcję. Jednak zdarzają się takie sytuacje, gdzie miejsce zrealizowania celu podróży 
jest przesądzone. Wtedy osoba wybiera ten środek transportu, który według niej jest 
bardziej atrakcyjny, z uwzględnieniem kilku kryteriów. I taka właśnie sytuacja jest 
w niniejszym artykule rozważana. Czynnikiem wpływu jest koszt parkowania, ujęty 
w uogólnionym koszcie podróży – wyraża on iloraz uogólnionego kosztu podróży 
transportem indywidualnym (uwzględniającym koszt parkowania) do uogólnionego 
kosztu podróży transportem zbiorowym (opisany w [25]). Iloraz ten będzie global-
nym kryterium wyboru środka lokomocji, w sytuacji konieczności odbycia podróży 
z poszczególnego rejonu komunikacyjnego do obszaru Śródmieścia.

4. Estymacja parametrów modelu podziału zadań przewozowych dla 
trzech polskich miast

W podejmowanej próbie estymacji parametrów modeli, które pokazywać mają 
wpływ struktury funkcjonalno - przestrzennej miasta na podział zadań przewozo-
wych, zdecydowano się na estymację parametrów modelu wyboru środka trans-
portu w zależności od czynnika charakteryzującego zagospodarowanie przestrzen-
ne. Wybór środka transportu ograniczono do transportu zmotoryzowanego – sa-
mochodu osobowego i transportu zbiorowego. Estymowane parametry modelu 
odnoszą się do procentowego udziału transportu zbiorowego w podróżach zmo-
toryzowanych w okresie doby, na podstawie dostępnej bazy danych dla trzech, 
dużych miast polskich z wykorzystaniem regresji jednoczynnikowej i wieloczynni-
kowej (wielorakiej). Obszarem odniesienia jest rejon komunikacyjny, dla którego 
charakterystyki dostępne są w bazie danych. 

Analizę przeprowadzono dla miast, dla których dostępna była szeroka baza 
danych obejmująca: podział miasta na rejony komunikacyjne, liczbę mieszkańców 
i miejsc pracy w rejonie, model transportowy miasta (obejmujący sparametryzo-
waną sieć ulic i sieć transportu zbiorowego oraz model podróży). Spośród wszyst-
kich miast wstępnie kwalifikujących się do analizy (Warszawa, Kraków, Wrocław, 
Gdańsk, Płock, Łódź, Bydgoszcz, Olsztyn, Rzeszów, Poznań), wybrano te, dla któ-
rych wszystkie powyższe wymagania są spełnione – Kraków, Wrocław i Gdańsk.

Bazę danych wykorzystaną do estymacji modelu podziału zadań przewozo-
wych, obejmują trzy składowe, pozyskane z różnych źródeł.

Pierwszą z nich są dane źródłowe pozyskane w wyniku przeprowadzania badań 
ankietowych w gospodarstwach domowych, które dostarczają informacji, m. in. 
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o podziale zadań przewozowych [12,14,15]. Pozyskane informacje o rodzaju środ-
ka transportu wykorzystanego do odbycia podróży dotyczyły następującej liczby 
podróży:

−	 w Krakowie – ok. 35,7 tys.,
−	 we Wrocławiu – ok. 4,8 tys.,
−	 w Gdańsku – ok. 21 tys.
Pomimo, że próba dla Wrocławia jest bardzo mała, to jednak oparto się na niej 

z uwagi na brak możliwości skorzystania z innej bazy danych. 
Drugą składową, niezbędną do stworzenia bazy danych wykorzystanej w esty-

macji modelu, są informacje o rejonach komunikacyjnych dotyczące liczby miesz-
kańców oraz struktury zatrudnienia. Informacje takie najczęściej zbierane są na 
etapie tworzenia operatu losowania próby, bazując na informacji PESEL (dane do-
stępne z opracowań [12,14,15]). 

Trzecią składową stanowią symulacyjne modele transportowe miast, najczęściej 
wykonywane w oprogramowaniu VISUM [24]. Taki model uwzględnia szereg in-
formacji o sieci transportowej oraz zachowaniach transportowych mieszkańców. 
Z modeli tych, na potrzeby analizy, uzyskano następujące informacje (wg modeli 
przygotowywanych w ramach opracowań [12,14,15]):

−	 dla rejonów komunikacyjnych – powierzchnie, średnie czasy dojścia/odej-
ścia do/od przystanku, średnie czasy oczekiwania na pojazd,

−	 dla sieci ulicznej – m.in. długość odcinków, a w konsekwencji odległości po-
między środkiem wszystkich par rejonów komunikacyjnych oraz prędkość 
na odcinku, 

−	 dla systemu transportu zbiorowego – m.in. przebieg tras, lokalizację przy-
stanków, częstotliwość kursowania, prędkości przejazdu odcinka trasy,

−	 po procedurze rozkładu ruchu w sieci uzyskano macierze czasów podróży 
transportem indywidualnym i zbiorowym pomiędzy wszystkimi parami re-
jonów komunikacyjnych.

Po przygotowaniu kompletnej bazy danych dla trzech miast polskich, dokona-
no jej modyfikacji ze względu jej przydatność dla celów dalszych analiz, poprzez 
usunięcie z pierwotnej bazy danych rejonów, dla których:

−	 nie przeprowadzono żadnego wywiadu ankietowego oraz takich, dla któ-
rych liczba pozyskanych ankiet była mniejsza niż 10 (z uwagi na reprezen-
tatywność próby w rejonie),

−	 nie analizowano rejonów komunikacyjnych włączonych w obszar Śródmie-
ścia, z uwagi na zastosowane czynnika odległości do centrum/subcentrum 
oraz uogólnionego kosztu podróży (związanego z opłatami za parkowanie).

W efekcie liczba analizowanych rejonów komunikacyjnych (jako próba badaw-
cza) zmniejszyła się do:

−	 w Krakowie – 219 rejonów komunikacyjnych (29,1 tys. podróży),
−	 we Wrocławiu – 122 rejonów komunikacyjnych (3,0 tys. podróży),
−	 w Gdańsku – 125 rejonów komunikacyjnych (18,6 tys. podróży).
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Estymacja modeli podziału zadań przewozowych w podróżach zmotoryzowa-
nych była wykonywana dwuetapowo. W pierwszym etapie analizowano jedno-
czynnikowe modele regresji, a w drugim etapie - modele wieloczynnikowe, które 
dają możliwość stwierdzenia, czy poprawia się jakość predykcji modelu. Estymo-
wane parametry modelu kwantyfikują wpływ analizowanych czynników struk-
tury funkcjonalno - przestrzennej na zachowania transportowe mieszkańców, co 
pozwala przewidywać udziały poszczególnych środków lokomocji w podróżach 
odniesione do konkretnych sytuacji - jest to istotne dla planistów i projektantów. 
Przy procedurze dopasowania modelu regresji, skorzystano z oprogramowania do 
analiz statystycznych Statgraphic [26].

Na etapie poszukiwania modeli, które w najlepszy sposób przedstawią analizowa-
ne zależności, rozważono zarówno modele regresji nieliniowej, jak i liniowej. Modele 
nieliniowe pokazujące zależność udziału transportu zbiorowego od czynników struk-
tury funkcjonalno - przestrzennej były bardzo podobne do modeli liniowych (m.in. 
pod względem wartości błędów i współczynnika korelacji). Z uwagi na to, że modele 
nieliniowe nie polepszały jakości modeli liniowych, ostatecznie analizowano modele 
regresji liniowej. Także ze względu na to, że w analizach badawczych powinno dążyć 
się do możliwego upraszczania zależności, aby były one łatwe do zastosowania.

W celu wykonania analizy metodą regresji liniowej, konieczne jest jednak po-
znanie typu rozkładu, jakiemu podlegają dane. Zastosowanie regresji liniowej wy-
maga, aby przebieg (kształt) wykresu częstości względnych w kolejnych klasach 
zmienności danych (tzw. histogramu) posiadał cechy rozkładu normalnego. W tym 
celu, dla każdego czynnika wpływu charakteryzującego strukturę przestrzenną, 
w każdym z analizowanych miast, przeprowadzono taką analizę. Dla większości 
czynników wpływu, można przyjąć ze zgrubnym przybliżeniem, że dane podlegają 
rozkładowi normalnemu. Jedynie czynniki wpływu związane z gęstością zaludnie-
nia w Krakowie, bliższe są rozkładowi wykładniczemu. Pomimo tego zdecydowa-
no się wykorzystać te dane do estymacji modelu regresji liniowej.

W analizie regresji liniowej jednoczynnikowej i wielorakiej, zmienna Y oznacza 
procentowy udział transportu zbiorowego w podróżach zmotoryzowanych, które 
rozpoczynają się w analizowanym rejonie komunikacyjnym. Zmienna X, oznaczo-
na literą (skrótem) oznacza:

G – gęstość zaludnienia rejonu komunikacyjnego [os/ha],
W – stopień wielofunkcyjności rejonu komunikacyjnego [LMP

/L
M
 - liczba miejsc 

 pracy/liczba mieszkańców] ,
D – stopień dostępności do infrastruktury transportu zbiorowego w rejonie 

komunikacyjnym [1/min],
O – średnia odległość po sieci drogowej pomiędzy poszczególnym rejonem ko-

munikacyjnym a Śródmieściem [km],
T

PTZ
 – czas przejazdu transportem zbiorowym pomiędzy poszczególnym rejo-
nem komunikacyjnym a Śródmieściem [min],

U
KP

 – ilorazu uogólnionego kosztu podróży transportem indywidualnym i uogól-
nionego kosztu podróży transportem zbiorowym pomiędzy rejonem komu-
nikacyjnym a Śródmieściem [-].
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Ocena jakości dopasowanego modelu regresji, określającego procentowy udział 
transportu zbiorowego w podróżach zmotoryzowanych, została wykonana (na po-
ziomie istotności 0,05) z uwzględnieniem: wartości współczynnika korelacji (R), 
współczynnika determinacji (R2), standardowego błędu estymacji (standard error 
of estimate – SE

E
), średniego błędu bezwzględnego (mean absolute error - MAE), 

a także statystyki testu Durbina – Watsona oraz wykresu rozrzutu reszt w funkcji 
wartości przewidywanych .

Na tym etapie analizy dokonano także oceny istotności współczynników 
oraz przyjętego modelu regresji liniowej. Jako parametr oceny istotności mo-
delu regresji skorzystano ze statystyki testu, która przedstawia stosunek osza-
cowania wariancji modelu do zmienności reprezentowanej wariancją błędów 
(reszt).

Tabela 1. Wyniki analizy regresji liniowej dla udziału transportu zbiorowego w podróżach zmotoryzo-
wanych w zależności od pojedynczego czynnika struktury funkcjonalno - przestrzennej 
rejonu komunikacyjnego dla Krakowa

X
wsp.

modelu
„a0”

P-value
„t”

dla a0

wsp.
modelu

„a1”

P-value
„t”

dla a1

P-value
„F” R

Si
ła

 
ko

re
la

cj
i*

R²
[%]

SEE
[**]

MAE
[**]

DW
[***] n****

G 52,1 0,0000 0,07 0,0000 0,0000 0,34 I 12 12,3 8,9 1,9 219
W≤0,5 69,2 0,0000 -45,5 0,0000 0,0001 -0,37 I 14 12,7 9,6 1,7 113

D 54,9 0,0000 7,7 0,6604 0,6604 0,03 BZ 0,1 13,2 10,1 1,7

219
O 61,2 0,0000 -0,7 0,0010 0,0010 -0,22 W 5 13,3 10,2 1,7

TPTZ 64,1 0,0000 -0,2 0,0000 0,0010 -0,27 W 7 12,9 10 1,8
UKP 34,2 0,0000 5,7 0,0004 0,0040 0,24 W 6 12,7 9,8 1,9

Tabela 2. Wyniki analizy regresji liniowej dla udziału transportu zbiorowego w podróżach zmotoryzo-
wanych w zależności od pojedynczego czynnika struktury funkcjonalno-przestrzennej 
rejonu komunikacyjnego dla Wrocławia

X
wsp.

modelu
„a0”

P-value
„t”

dla a0

wsp.
modelu

„a1”

P-value
„t”

dla a1

P-value
„F” R

Si
ła

 
ko

re
la

cj
i*

R²
[%]

SEE
[**]

MAE
[**]

DW
[***] n****

G 37,7 0,0000 0,09 0,0001 0,0001 0,35 W 12 19,4 15,2 1,9 122
W≤0,5 41 0,0000 20,4 0,4220 0,4216 0,09 BZ 1 20,2 15,6 2 84

D 8,7 0,4020 181,7 0,0005 0,0005 0,31 W 10 19,7 15,1 1,8

122
O 53,6 0,0000 -1,5 0,0165 0,0165 -0,22 W 5 20,2 15,6 1,9

TPTZ 59,9 0,0000 -0,36 0,0019 0,0019 -0,28 W 8 19,9 15,3 1,9
UKP 7,3 0,5216 26,1 0,0010 0,0010 0,29 W 8 19,8 15,5 1,8
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Tabela 3. Wyniki analizy regresji liniowej dla udziału transportu zbiorowego w podróżach zmotoryzo-
wanych w zależności od pojedynczego czynnika struktury funkcjonalno - przestrzennej 
rejonu komunikacyjnego dla Gdańska

X
wsp.

modelu
„a0”

P-value
„t”

dla a0

wsp.
modelu

„a1”

P-value
„t”

dla a1

P-value
„F” R

Si
ła

 
ko

re
la

cj
i*

R²
[%]

SEE
[**]

MAE
[**]

DW
[***] n****

G 37,7 0,0000 0,14 0,0000 0,0000 0,48 I 23 12,5 10,0 1,4 125
W≤0,5 44,5 0,0000 12,9 0,4426 0,4426 0,09 BZ 1 13,9 10,4 1,5 74

D 12,8 0,0010 120 0,0000 0,0000 0,61 Z 37 11,3 8,7 1,7

125
O 56,5 0,0000 -1,5 0,0000 0,0000 -0,44 I 19 12,8 10,1 1,3

TPTZ 65,3 0,0000 -0,56 0,0010 0,0000 -0,58 W 34 11,6 9,4 1,6
UKP -10,9 0,0990 32,5 0,0000 0,0000 0,61 Z 37 11,3 9,0 1,8

gdzie: 
* Siła korelacji: BZ – brak związku, W – zależność wyraźna, I – zależność istotna, Z – zależność znaczna, 
** Jednostką błędu jest jednostka estymowanego modelu – w tym wypadku [%], 
*** Parametr bezwymiarowy,
**** Liczebność próby,

W przeprowadzonej analizie uzyskano modele regresji liniowej (na poziomie 
ufności 0,95), które przedstawiają wpływ czynników struktury funkcjonalno - 
przestrzennej na udział transportu zbiorowego w podróżach zmotoryzowanych (w 
okresie doby). We wszystkich trzech miastach najlepszym modelem jest ten, który 
opisuje wpływ gęstości zaludnienia rejonu komunikacyjnego na udział transpor-
tu zbiorowego, z uwagi na wartości współczynnika korelacji (R = 0,34 ÷ 0,48) 
– są one wyższe od modeli biorących pod uwagę pozostałe czynniki. Wartości 
współczynników korelacji pokazują, że można mówić o wyraźnej, istotnej, a nawet 
znacznej zależności. W przypadku Wrocławia i Gdańska, współczynniki regresji 
a

0
 i a

1
 (statystycznie istotne), są w zasadzie porównywalne, przy podobnej próbie 

badawczej. Jednak w przypadku Gdańska, model jest lepszy – ze względu na war-
tość współczynnika korelacji oraz wartości standardowego błędu estymacji i śred-
niego błędu bezwzględnego predykcji. Dla Krakowa natomiast, model opisujący 
wpływ gęstości zaludnienia ma najniższą wartość średniego procentowego błędu 
bezwzględnego, ale i najniższą wartość współczynnika korelacji.

Zaznaczyć należy, że pomimo nie wysokich wartości współczynnika korelacji 
oraz znacznych błędów estymacji i predykcji, modele te istotnie opisują zależność 
pomiędzy udziałem transportu zbiorowego a gęstością zaludnienia rejonu komu-
nikacyjnego. Potwierdza to zarówno pozytywny wynik testu istotności dla całego 
modelu, jak i statystyka testu Durbina-Watsona (DW). 

Dla pozostałych czynników struktury funkcjonalno - przestrzennej, nie można 
powiedzieć o pewnych podobieństwach, jak w przypadku gęstości zaludnienia. 
W Krakowie, spośród wybranych czynników, największą uwagę należy skiero-
wać na wpływ stopnia wielofunkcyjności rejonu komunikacyjnego (w przedziale 
0 ÷ 0,5 [LMP

/L
M
]) na udział transportu zbiorowego. Model opisujący tę zależność 

posiada wyższą wartość współczynnika korelacji niż model dla gęstości zaludnie-
nia, jednak wartość statystyki testu DW jest niższa – oznacza to mniejsze zaufanie 
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do wyniku analizy statystycznej. Modele regresji liniowej w Krakowie dla pozo-
stałych czynników są słabe, głównie ze względu na niską wartość współczynnika 
korelacji (dla modeli opisujących wpływ zmiennych D, O, T

PTZ
, U

KP
).

W przypadku Wrocławia można wyróżnić także model regresji dla zależności 
udział transportu zbiorowego a czas przejazdu transportem zbiorowym z rejonu 
komunikacyjnego do Śródmieścia. Test istotności dla współczynników regresji jest 
pozytywny, a statystyka testu DW pokazuje na zaufanie do wyniku analizy. Jednak 
wartość współczynnika korelacji jest niska i wynosi R = -0,28. Pozostałe modele 
regresji raczej słabo opisują poszukiwane zależności, a to głównie z uwagi na niską 
wartość współczynnika korelacji (czynniki oznaczone symbolami W ≤ 0.5 oraz O), 
oraz negatywny wynik testu istotności dla współczynników modelu (U

KP
). 

Estymowane parametry modelu regresji dla przypadku Gdańska, odznaczają 
się dużo lepszą jakością niż w pozostałych miastach (z uwagi na dość wysoki współ-
czynnik korelacji). Jednak w wyniku przeprowadzonego testu DW, model regresji 
dla czynnika związanego z odległością nie odznacza się wysokim zaufaniem, co 
świadczy o słabej zależności. Jednocześnie negatywny wynik testu istotności dla 
parametru modelu regresji „a

0
”, dla przypadku czynnika opisującego uogólniony 

koszt podróży, świadczy o konieczności odrzucenia modelu jako istotnie opisujące-
go zależność. Zatem pozostałymi modelami regresji (dla których wszystkie meto-
dy oceny dopasowania modelu są pozytywne) są modele uwzględniające czynnik 
charakteryzujący gęstość zaludnienia, a także opisującego stopień dostępności do 
infrastruktury transportu zbiorowego oraz czas przejazdu transportem zbiorowym. 

Należy wyraźnie podkreślić, że dopasowane modele regresji jednoczynnikowej 
pokazały, że o ile można mówić o istotności wpływu kilku czynników struktury 
funkcjonalno - przestrzennej na podział zadań przewozowych, to możliwość sko-
rzystania z tych modeli w celach predykcji i planowania struktury przestrzennej 
może być ryzykowne i nie jest zalecane, z uwagi na słabą jakość otrzymanych 
modeli.

Ocena jakości dopasowanego modelu regresji liniowej wielorakiej, określają-
cego procentowy udziału transportu zbiorowego w podróżach zmotoryzowanych, 
została wykonana (na poziomie istotności 0,05) z uwzględnieniem: współczyn-
nika determinacji (R2), standardowego błędu estymacji (SE

E
), średniego błędu 

bezwzględnego (MAE), średniego procentowego błędu bezwzględnego (MAPE), 
a także statystyki testu Durbina – Watsona. 

W pierwszym etapie estymacji wieloczynnikowego modelu podziału zadań 
przewozowych, przeprowadzono analizę korelacji cząstkowych pomiędzy zmien-
nymi objaśniającymi. W kolejnym kroku przeprowadzono estymację parametrów 
modelu z uwzględnieniem wszystkich nieskorelowanych ze sobą zmiennych. Na-
stępnie wykonano ocenę istotności współczynników regresji. Usunięto z modelu 
te zmienne, dla których test istotności współczynników regresji był negatywny. 
W konsekwencji otrzymano następujące modele regresji liniowej wielorakiej, dla 
których współczynnik korelacji jest najwyższy, wartości błędów są najniższe oraz 
które w istotny sposób opisują zależność pomiędzy udziałem transportu zbiorowe-
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go w podróżach zmotoryzowanych rozpoczynanych w rejonie komunikacyjnym 
(Y) a czynnikami struktury funkcjonalno - przestrzennej. 

Tabela 4. Wzory regresji dla udziału transportu zbiorowego w podróżach w rejonie komunikacyjnym 
oraz parametry oceny jakości dopasowania modeli dla trzech miast

Miasto Model regresji
Y [%]

R²
[%]

SEE
[*]

MAE
[*]

MAPE
[%]

DW
[**] n***

Kraków 52,1 + 0,07*G 12 12,3 8,9 4 1,9 219
Wrocław 16,3 + 0,06*G + 115,5*D 15 19,1 14,5 12 1,9 122
Gdańsk 15,9 + 0,06*G + 98,3*D 41 10,6 8,2 6 1,6 125

gdzie: 
G  – gęstość zaludnienia [os/ha], 
D  – stopień dostępności do infrastruktury transportu zbiorowego [1/min]; 
* Jednostką błędu jest jednostka estymowanego modelu – w tym wypadku [%],
** Parametr bezwymiarowy, 
*** Liczebność próby.

Próba estymacji modelu regresji wielorakiej dla miasta Krakowa niestety nie 
powiodła się, z uwagi na negatywny wynik testu istotności współczynników re-
gresji dla zmiennych, które zostały zakwalifikowane do ostatniego etapu analizy 
(z wyjątkiem gęstości zaludnienia). Wartość współczynnika determinacji jest mała 
i wynosi 12 %. Wartości błędów SE

E
 oraz MAE są duże.

Dla pozostałych miast otrzymano modele, które uwzględniają wpływ takich 
samych czynników struktury funkcjonalno - przestrzennej tj.: gęstość zaludnienia 
oraz stopień dostępności do infrastruktury transportu zbiorowego. Zmienne te 
z uwagi na wartości współczynników regresji mają taką samą lub zbliżoną siłę 
wpływu na procentowy udział transportu zbiorowego w podróżach zmotoryzo-
wanych. Można zatem powiedzieć, że modele te są do siebie podobne. Różnią się 
jednak wartością błędów - w przypadku dopasowanego modelu dla Wrocławia, 
standardowy błąd estymacji jest wyższy niż dla Gdańska i wynosi 19,1 % – jest to 
dosyć wysoka wartość. W przypadku modelu dla Gdańska, błąd ten wynosi ok. 
11 %, a wartość współczynnika determinacji R2=41 %. Można zatem powiedzieć, 
że model ten najlepiej opisuje wpływ gęstości zaludnienia i stopnia dostępności do 
infrastruktury transportu zbiorowego na udział transportu zbiorowego w podró-
żach w porównaniu do pozostałych estymowanych modeli.

5. Podsumowanie 

Podsumowując powyższe dopasowane modele można stwierdzić, że przepro-
wadzone testy istotności, oceny błędów szacowania parametrów oraz ocena dopa-
sowania modelu pokazują, że można mówić o potencjalnie istotnym wpływie ta-
kich czynników jak gęstość zaludnienia (G) i stopień dostępności do infrastruktury 
transportu zbiorowego (D) na udział transportu zbiorowego w podróżach. Nie 
dotyczy to Krakowa, w którym istotna jest jedynie gęstość zaludnienia.
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Można zatem powiedzieć, że w kształtowaniu struktury funkcjonalno - prze-
strzennej miasta powinno dążyć się do zwiększania dostępności do infrastruktury 
transportu zbiorowego poprzez takie planowanie zabudowy, dla której można za-
pewnić krótki czas dojścia do przystanku autobusowego i tramwajowego lub stacji 
metra i kolei miejskiej. Jednocześnie z uwagi na aspekty ekonomiczne, związane 
z rozbudową sieci transportu zbiorowego, zabudowę należy lokalizować w bliskim 
sąsiedztwie korytarzy i przystanków transportu zbiorowego. Wiąże się to nieroze-
rwalnie ze zwiększaniem gęstości zabudowy w strukturach już istniejących.

Innym spostrzeżeniem z przeprowadzonych analiz jest obserwacja wpływu 
zmniejszania odległości pomiędzy źródłem a celem podróży, a także zwiększania 
gęstości zaludnienia rejonu, na wielkość udziału transportu zbiorowego w podró-
żach. Uzyskany model dla Krakowa pokazuje, że wraz ze zwiększaniem odległości 
pomiędzy źródłem a celem podróży, nawet przy stałej wartości gęstości zalud-
nienia w rejonie, zmniejsza się poziom użytkowania transportu zbiorowego przez 
mieszkańców. Negatywny wynik testu istotności wskazuje, że wpływu istotnego 
nie ma, ale jednak rozróżniana jest zmiana zachowań transportowych mieszkań-
ców w wyniku wydłużenia odległości międzyrejonowej. Zatem można sprecyzo-
wać postulat, poparty częściowo modelem, że strukturę przestrzenną należy tak 
kształtować, aby zapewnić jak najkrótsze odległości podróży pomiędzy miejscem 
zamieszkania a miejscem docelowym (pracy, realizacji zakupów czy miejscami roz-
rywki), aby wpływać na zmianę zachowań transportowych mieszkańców poprzez 
częstsze korzystanie ze środków transportu zbiorowego w codziennych podróżach. 
Zalecenie to jest możliwe do zrealizowania w obszarach położonych blisko cen-
trum lub dzielnic o bogato zróżnicowanej funkcji. Postuluje się w konsekwen-
cji, aby planowanie struktury funkcjonalno - przestrzennej miasta było celowym 
działaniem zmierzającym w kierunku tworzenia subcentrum w poszczególnych 
częściach miasta. Działania takie spowodują zmianę w wyborze środka transportu 
wśród mieszkańców na rzecz transportu zbiorowego, co skutecznie przyczyni się 
do poprawy funkcjonowania całego systemu transportowego, w tym redukowania 
kongestii motoryzacyjnej.

W sferze dalszym badań pozostaje bardziej szczegółowa analiza struktury 
funkcjonalno – przestrzennej miast polskich pod kątem analizy rozkładu gęstości 
zaludnienia względem odległości do centrum miasta, co pozwoliłoby na określenie 
tych obszarów, które powinny być lepiej obsłużone transportem zbiorowym. 
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Podejście Przedziałowe 
do modelowania PoPytu z wykorzystaniem 

wewnątrzmiejskich rozkładów 
długości Podróży1

streszczenie. Analiza istniejących metod modelowania popytu pozwala na zdefiniowanie 
przedziałowego podejścia do obliczania macierzy podróży jako preferowanego do określania popytu 
w publicznym transporcie. Podejście to uwzględnia probabilistyczną naturę formułowania relacji 
„dom – praca”, które powodują, że pewne podróże mają jednakowe długości. Taka regularność 
długości tych podróży może być uwzględniona w rozkładzie częstotliwości, która staje się bazą do 
rozważań nowego podejścia do obliczeń macierzy podróży. Takie podejście pozwala na uzyskanie 
przedziałów możliwych wskaźników jakości obsługi w miastach na Ukrainie.

słowa kluczowe:popyt na transport, podróże do pracy, rozkład długości podróży

1. introduction

Public transport (PT) is one of the major providers of transportation services 
for citizens at the present stage of society development. It provides a considerable 
percentage of employers with travellingfrom residences to workplaces. This fact 
proves the significant role of public transport in the city spatial development that 
is reflected in trip length distribution (TLD), which defines a relation between trip 
length and its probability.

There isa number of scientific recommendations to make correct management 
decisions on developingthe urban transport system, but the key role of their ju-
stification is played by theavailability of transport system model. One of the main 
components of the model is atrip matrix.A number of papers on trip matrix deter-
mining has been published, but the proposed approaches either require improve-
ment or put the matter into question.

Both the public transport and its network play animportant role in trip matrix 
and TLDforming, suites expedient to develop a different approach to determine 
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transport demand.This approach should bebased on the direct use of trip length 
frequency distribution (TLFD).

2. the brief review of existing methods of transport demand calculation

The overload of road network still remains one of the transport problems that 
modern cities arefacedwith. Almost always it occurs during the rush-hours, espe-
cially in the morning. The biggest number of this timetrips constitutes the wor-
kones [6], the considerablepart of which is covered by public transport.A great 
number of papers are devoted to the problem of defining the demand for home-
-based work tripsthat is caused by stability of this type movements and their time 
determinacy. There are three basic approaches to the transport demand calcula-
tion: statistical, synthetic and probabilistic ones.

The statistical approach involves the use of statistical methods of trip matrix 
calculation that allow the available trip matrix obtained from the previous study 
to beapplied tothe future analysis period usinggrowth rates (growth factors) [1, 
6]. The advantage of the methods covered by this approach is their simplicity. 
Among the disadvantages thereare: theneed for factual trip matrix,usefulness only 
for short-term planning,disregardof the changes in transport supply.

In the synthetic approach in order to obtain the trip matrix synthetic models 
based on the assumption about similarity between the processes in transport sys-
temand the natural laws are used [1, 6]. The most widespread models used within 
the given approach are gravity and entropy ones.

The gravity model is based on the analogy of general trip making behaviour in 
transportation system with the law of gravitation. The number of trips between 
transport zones is determined depending on disutility of a travel, which is usually 
represented by distance, time or cost oftravel, i.e. transportation factors[6].

The entropy model is based on the analogy with thermodynamic processes. 
Trip matrix determination under this model consists in system entropy maximi-
zation that leads to receiving the matrix, which is characterized by the greatest 
number of its states. To make trip distribution according to this model the con-
straint on total transportation costs in the transport system is usually used [6, 7].

The disadvantage of the entropy model consists in its usefulness only forclosed 
transport system. The common lacks of both gravity and entropy models are: 1) 
consideration of the transportation factor as the only one during trip matrix cal-
culation, while this calculation is multifactorial; 2) uncertain similarity of natural 
processes to transportation ones; 3) point estimate of trip matrix. Also, it should 
be noted that any results on testing the usefulnessof both models to predict the 
trips between zones which was conducted bycomparing the calculated trip matri-
ces with factual ones have not been foundyet.

These disadvantages of synthetic models led to the origin of probabilistic ap-
proach to transport demand calculation. Within this approach the special atten-
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tion should bepaid to discrete choice models that are based on the assumption that 
each individual makes a routechoice from a predetermined set of available alterna-
tives and this choice is based on socio-economic characteristics of the alternatives 
and their relative utility for an individual [2,6]. At the same time, the accuracy 
estimation of these models is very complicated by the need for real information 
about population travelling that can be received by means of proper surveys.

All the reviewed models have univalent algorithm of calculatingthenumber of 
trips between zones and give the point estimate of trip matrix. Cardinally different 
approach to determine the demand for public transport services is framed by the 
interval conception of transport demand modelling which can also be referred to 
the probabilistic approach [3].

According to this conception the hypothesis that the demand for work trips is 
random and described by not only one trip matrix but by the list of trip matrices 
is put forward. Each matrix of the list describes one possible state of transport 
demand. The interval of possible demand states is defined by certain boundaries 
thatcorrespond to matrices with minimum and maximum passenger-kilometres 
performed during the passengers’movementsinthe city [3].

In contrast with all other models of trip matrix calculation, the conception 
involves the calculation of estimators that define the differences between certain 
matrices. These estimators are  – the difference betweenminimum passenger-ki-
lometres, which isthe result of trip making, and– the deviation of tripnumbers in 
matrix cells:

 (1)

where:
NA – number of transport zones, 
hij – number of trips between zonesiand jininitialmatrix, 
lij – shortest distance between zones iand j, km, 
h’ij – number of trips between zones i and j in experimental (new) trip matrix [3].

The disadvantage of this conception is too wide interval of possible trip matrix 
states that assesses demand for transport rather ‘fuzzy’. The elimination of this 
disadvantage is possible due to defining the ways of reduction the mentioned in-
terval.

As a result of the review of existing models of trip matrix calculation it should 
be mentioned that there is no generally accepted approach to the trip distribution 
process. most models give a point estimate of the matrix and do not consider 
the probabilistic nature of the home-based work trips(‘home – work’ pair 
forming). Moreover, the vast majority of scientific works which deal with the 
transport demand definition applies only two types of initial data for the 
trip distributionamong which there arethe total number of trips originated in 
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and attracted to the transport zones as well asa transportation factor (transporta-
tion cost).

3. theoretical background of tlFd-based trip matrix calculation me-
thod

Multifactorial formation of transport demand, on one hand, and the prevalence 
of synthetic models of trip matrix calculation based only on transportation factors, 
on the other hand, causethe need to assess the practical application of thesemod-
els. To this purpose it is reasonableto examinethe example of using the gravity and 
entropy models for calculatingthetransport demand in such Ukrainian cities as 
Sverdlovsk, Kupiansk and Balakliia (Kharkiv region), which is given in [4]. In this 
work the accuracy estimation of mentioned models was carried out. The estima-
tion became possible due to therelatively small size of citiesthat allowed obtaining 
the factual data about trips between all transport zones. These data were used to 
get the total number of trips, generated and attractedby each zone,being the basis 
for calculations according to aforementioned models. During calculations, differ-
ent ‘deterrence functions’,including those received by direct calibration of param-
eters in order to achieve the minimum difference between factual and calculated 
numbers of trips between zones, were used. The trip matrix estimation was carried 
out by indices given in expression (1). The results concerning the matrices to be 
the closest to the factual trip matrix are given in Tab. 1.

Tab. 1. Results of accuracy estimation of synthetic models

City Model of trip matrix 
calculation

Difference betweenpassenger-
kilometres, DW

Deviation of number of trips, 
DH

pass-km % passengers %

Sverdlovsk
entropy -3,1 0 452 8,7
gravity -1546 -7,1 451 8,7

Kupiansk
entropy 121,9 4,0 759 100,0
gravity 112,5 3,7 766 100,9

Balakliia
entropy 87,4 2,2 1030 99,3
gravity -283,2 -7,3 1012 97,6

The data presented in Tab. 1 show that even though DW the difference is small, 
the values of DH are quite high. For the other trip matrices (except those listed in 
Tab. 1) DW takes the values up to 58.1%, and DH – up to 166.3% [4]. It means 
that the most widespread gravity and entropy models are not always adequate to 
predicttrips between zones.

This fact casts doubt on the appropriateness of using the synthetic models in 
practice and approves the interval conception that takes into account the probabi-
listic nature of forming the ‘home – work’ pairsand covers all possible trip matrix 
states, which can exist under certain conditions. The reduction of the interval of 
possible trip matrix states (i.e.elimination of interval conceptiondisadvantage) is 
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possible by the direct use of tlFd in trip distribution becauseTLFD is the result 
of transport demand realization and it connects the trip distance and the prob-
ability of trip making. It should be noted that nowadaysthe TLFD is used only 
for calibration of trip matrix calculated with various models, including gravity 
and entropy ones. The calibration can be performedeither by means of ‘deter-
rence function’ or by changing the total number of trips generated and attracted 
by zones. The last mentioned method cannot be justified because it supposes the 
conscious mutilation of initial data.

To understand the possibility of direct use of TLFD for trip distribution it is 
necessary to consider trip length distribution as an outcome of the trip matrix and 
the matrix of distances between transport zones. From this point of view the pro-
cess of formingthe TLFD consists in hij duplicating each lij distance in the linear set 
of trip distances, if hij is the number of trips between zones i and j, Fig. 1.

Fig. 1. Mechanism of forming the trip length frequency distribution

The mechanism presented inFig. 1 allows realizing the factthat the same TLFD 
can be generated by different trip matrices because trip distances grouped in each 
interval of distributionlead to a total interval frequency at different number of 
duplications of each separate distancewithin this interval. This explains DW small 
values given in Tab. 1 and indicates the reasonability of the useof interval concep-
tion of transport demand modelling and random filling of tripmatrix cells as the 
basis for developing of a new methodoftransport demand definition.

To develop the method based on the direct use of TLFD the similarity of gen-
eral views of the distribution pattern and differential form of Gamma distribution 
should be taken into account[6]. Also, it is necessary to know the reasons causing 
this form of distribution pattern. At present,these reasons can be revealed by ana-
lysing the transport networks of PT due to the presence of such network elements 
as stops because they are the places of concentration of urban population trips, 
i.e. the places of interaction of passengers that need to travel (transport demand) 
and public transport infrastructure (transport supply). All other characteristics 
of transport networks of PT, including link lengths (distances between adjacent 
stops) and distances between pairs of stops (or between transport zones), are de-
rived bystop spatial location [5].

The results of theoretical studies presented in [5] showed that the spatial dis-
tribution of the stops in the city is close to bivariate Normal. This regularitycauses 
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Exponential distribution of the PT link lengths. Considering that any distance 
between pair of stops  can be represented as a set (sequence) of the links, it was 
proved that the distribution of  could be described by Gamma distribution:

 (2)

where:
b – a scale parameter; 
a – a shape parameter.

Also it was found that the Gamma distribution of distances between pairs 
of stops is not transformed into another distribution during formationof a trip 
distance set basedon a trip matrix according to the mechanism shown in Fig. 1.

It allows assuming that the Gamma distribution density function (2) isthe 
TLFD model in the case if TLFD is generated by the trip matrix where diagonal 
cells are equal to 0 and all other cells are equal to 1 (intra-zone trips arenot consi-
dered in this study):

 (3)

The given trip matrixcan only be theoretical and it is not applied in practice, 
so the slope of thecurve of a TLFD model represented by formula (2) may vary 
depending on thestrategy of trip matrix filling.

The transformation of one random variable (distances between pairs of stops) 
into a different one (trip distances) shown in Fig. 1 can be explained as follows: 
empirical probability of making the trip over a certain distance according to the 
trip matrix (3) can be defined with thefollowing formula:

 (4)

where: 
– indicator of event that lij trip distancebelongs to a certain D interval.

The theoretical probability of theaforementioned event can be determined by 
using the formula (2). In general, the trip quantityinmatrix cells represents the 
frequency of certain distancetrips. In terms of statistical probability and exhausti-
ve events the probability of a certain number of trips between zones can be written 
as follows:
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 (5)

where: 
H – a total number of trips in the matrix (during the analysis period).

From expressions (4) and (5) the empirical probability of making the hij tripso-
vera distance lij can be defined as:

 (6)

Formula (6) is the probabilistic mixture of indicators. It should be mentioned 
that if there are no trips over a distance , then probability (6) is equal to 0. Since 
the distance  can be described by Gamma distribution, which is stable to be sum-
marized up, the next hypothesis can be given: the theoretical probability of mak-
ing the trips overa distance , which is defined by the TLFD, can also be determined 
by the Gamma distribution density function.

It provides a good basis for determining the possible states of trip matrix based 
on TLFD model. In this case the most appropriate is to use the interval conception 
of transport demand modelling. To calculate the desired matrices it is necessary to 
use the factual TLFD patterns that can be described by Gamma distribution curve 
according to the research results.

The availability of parameters of distribution of distances between zones and 
parameters of TLFD model (whichis useful for describing the factual TLFD) allows 
determining trip matrices reproducingits pattern. The determination of the trip 
matrix states should be based on finding the numbers of trips made over a certain 
distancefrom the matrix of distances between transport zones.These numbers of 
trips between zones, which are, in fact, the frequencies of trip making over the 
certain distances, shouldreproducethe factual TLFD in total. Thus, availability of 
the parameters of distribution of distances between zones and parameters of TLFD 
model allows definingthe ratio of certain trip length frequencies and, thereafter, 
the number of trips between zones that transform the distribution of distances 
between zones into TLFD, Fig. 2.

Hence, it is possible to establish the order of trip matrix filling. The TLFD mo-
del allows determining the percentage of population making work trips over the 
distancesthat belong to the fixed intervalsof trip length distribution.



82 Horbachev P., Svichynskyi S.

Fig. 2. Transformation of distribution of distances between zones into TLFD

The percentage of residents whose trip distances should belong to a certain 
interval hI can be calculated as the subtraction of the values of TLFD model re-
presented by Gamma distribution function at the points that correspond to the 
interval boundaries:

 (7)

where:

 – probability of belonging the work trip distance lij 

to theinterval hI; 

 – an interval of grouping of passenger trip distances,whi-

chis defined by lower hI
low and upper hI

up boundaries, 

I=1,2,…,xInt, xInt  – number of group intervals in the TLFD; 

W(hI
low),W(hI

up) – the values of TLFD model at points hI
low and hI

up, respectively.

This allows calculating the total number of trips that should be made overthe-
distances from a certain interval hI. Then this number (frequencies) of trip distan-
ces in each interval hI makes up the factual TLFD (described by TLFD model):

 (8)

where: 
H(hI)– total number of trips over the distances that belong to the interval hI.
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The grasp ofTLFD and theapply of the matrix of distances between transport 
zones make it possible to find trip matrix cells that contain the trips hij

(ht) made 
over the appropriate distances lij

(ht)  that belong to the interval hI = (hI
low; hI

up]. It 
allows toset up the equations defining the total number of trips, which are made 
over the distances that belong to the certaingroup intervals. Thus, in order to 
make the trip distribution it is necessary to solve the following system:

 (9)

where: 
hij

(ht) – number of trips among the hij which are made over the distances lij
(ht) 

thatbelong to the interval hI.

To receive trip matrices meeting the constraints (9), the VBA (Visual Basic for 
Applications) program in the MS Excel software has been developed. The program 
run during the filling of the trip matrix cells is based on the random numbers and, 
therefore, leads to receiving the random matrices meeting the factual TLFD.

the proposed method of trip matrix calculation allowstaking into ac-
count the probabilistic nature of the home-based work tripsand receiving-
such a distribution of trips between matrix cells thatprovides formation 
of the factual tlFd. also, the developed method corresponds to interval 
conceptionof transport demand modellingand promotes it.The trip matrices, 
obtained by using the developed method, make possible the interval estimate of 
any parameters associated with transport demand realization and, properly, the 
quality of transport service.
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4. Practical implementation of developed trip matrix calculation me-
thod

To implement the developed method of transport demand modelling the 
cities Sverdlovsk, Kupiansk and Balakliia (Kharkiv region, Ukraine) were 
selected. They belong to the category of small cities (this category includes 
cities with population up to 100 thousand people) where public transport 
service is available.

To perform calculations withthe developed method the following initial 
data are required:1)the total number of trips generated and attracted by 
transport zones; 2) the matrix of distances between transport zones; 3) the 
TLFD model.

The total number of trips generated and attracted by transport zones was 
obtained due to the work [4]. The matrix of distances between transport 
zones was calculated with PTV Vision VISUM software. Moreover,the trip 
matrices were found in paper [4].These matrices can be considered as the 
factual ones with rather high probability,though refer to the survey period. 
The matrices allowed formingtheTLFDsby the scheme shown in Fig. 1.

To describe the received TLFDs the Gamma distribution was appropriate, 
Fig. 3. The parameters of TLFD model (Gamma distribution) are presented 
in Tab. 2.

Fig. 3. Trip length frequency distributions of Ukrainian cities

Tab. 2. Parameters of the TLFD models (Gamma distribution) for the Ukrainian cities

City
Parameters Mathematical 

expectancy
Kolmogorov-
Smirnov test

Chi-square 
test

Probability 
of chi-square 

testScale Shape

Sverdlovsk 0.92 3.70 3.403 0.025 6.449 0.257
Kupiansk 1.55 2.28 3.517 0.016 2.711 0.380
Balakliia 1.06 2.87 2.985 0.024 11.263 0.243

Using the fixed boundaries of TLFD group intervals and itsparameters both 
the probability and numberof trip distances that belong to each interval were cal-
culated by formulas (7) and (8) respectively, Tab. 3.
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Tab. 3. Percentage ratio between number of work trips overthe certain distances in Ukrainian cities

Interval 
No

Sverdlovsk Kupiansk Balakliia
Probability of 
trip making 

Number of 
trips

Probability of 
trip making 

Number of 
trips

Probability of 
trip making 

Number of 
trips

1 0.109 567 0.269 204 0.092 95
2 0.352 1837 0.362 275 0.253 263
3 0.294 1535 0.211 160 0.252 261
4 0.152 790 0.096 73 0.179 185
5 0.061 320 0.039 30 0.108 112
6 0.022 112 0.023 17 0.059 61
7 0.010 51 - - 0.057 60

This data hasbecome the initial information for the formation of system (9). 
The use of program developed in MS Excel allowed generating 10 trip matrices, 
which meet constraints (9),for every city. The complete compliance with factual 
TLFDs can be considered as the confirmation of the possibility of using trip ma-
trices in practice.

To estimate the efficiency of public transport functioning in Sverdlovsk, Ku-
pianskand Balakliia the average in-vehicle distance and time of a travel were selec-
ted. These indices were calculated withVisum using each state of trip matrixthat 
allowed determiningthe interval of their possible values, i.e. to give the interval 
estimate of passengers’ travel parameters,Tab. 4.

Tab. 4. The average indices of passengers’ service quality in Ukrainian cities

City
Interval of possible values of average

in-vehicle trip distance, km in-vehicle trip time, min
Sverdlovsk [3.138;3.453] [17.0;18.7]
Kupiansk [2.508;2.719] [8.2;8.9]
Balakliia [2.192;2.411] [8.1;8.9]

The obtained results suggest that the developed method of determining the 
demand for public transport services is practicable. It allows determining the po-
ssiblestates of transport demand in the cities and significant reduction of the inte-
rval and the number of possible variants of trip matrixaccordingly.That is a major 
contribution inapplying the interval conception of modellingthe demand for intra-
-city public transport trips.

5. conclusions

When modelling the transport demand in cities the intra-city trip length di-
stribution curve should be taken into account, because the regularity described 
by this curveis directly related to the demand for transport services and itallows 
taking the probabilistic nature of populationtravelling into account.

The developed method of transport demand definition based on TLFD model 
allows improving the interval conception of trip matrix calculation by determi-
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ning the most probable demand states according to the factual TLFD pattern. 
That makes the interval estimates of passengers’ trips parameters possible.

At the same time, the application of the factual TLFD while determining the 
trip matrix is a serious base for usingthe transportation factors in modellingthe 
demand for PT servicesas different to common analogies with natural processes.
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Ocena czasu 
Oczekiwania na przystankach 

dla lOsOwych zgłOszeń pasażerów1

streszczenie. Wartykule zdefiniowano problem i przedstawiono ujęcie analityczne mode-
lowania obliczeń czasu oczekiwania na przystanku, gdy zgłoszenie pasażera na przystanek na 
charakter losowy. Rozważany jest szeroki zakres zmienności przebiegów tras linii – poczynając od 
przyjęcia pełnej zgodności interwałów kursowania linii w rozkładach jazdy do całkowicie losowych 
odjazdów pojazdów z przystanków pośrednich. Zostały również porównane doświadczalne i teore-
tyczne oszacowania czasów oczekiwania na przystankach dla podstawowych linii. 

słowa kluczowe: miejski system przesiadkowy, czas oczekiwania, teoria prawdopodobień-
stwa

1. introduction

The transport modelling is the main decision-making tool in the field of urban 
transit systems. Modern modelling software allows making assessment of many 
characteristics of the transportation process quantitatively. The most important 
of the transport characteristics are the travel costs. When studying the transit 
systems operation in the total travel time it is necessary to take into account the 
waiting time of the passengers at the stop. Unfortunately, this element of the tra-
vel cost is not yet properly reflected in software products of transport modelling.

Only two extreme cases are considered in modelling software:the complete 
knowledge of the transit route schedules(schedule-based service) or absolute igno-
rance of it (headway-based service). Estimates of waiting time all too simple in 
both cases:zero in the first case and a half of the meanheadway in the second one.
Transportation models do not estimate the route schedule quality and the level of 
interaction between the routes.They do not allow developing effective proposals to 
improve the quality of passenger service due tothe waiting time reduction.

The adequate assessment of the waiting time is especially necessary in Ukraine. 
It is caused by the low level of the transit system operation in Ukrainian cities. The 
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timetables are absent in most cities. It leads to the situationwhen the most passen-
gers are not aware of the departure time of transport units (TU) from the stops.

In fact the municipal transportation agencies do not control of the operation of 
transit companies. It often leads TU drivers to neglect schedule and promotes an 
excessive freedom in a choice of TU movement mode in urban transit system. As 
a consequence, for many of transit routes the self-regulated relationship between 
drivers was formed.It led to the emergence of new modes of TU movement on 
the transit routes that claim to make adequate models for the calculation of the 
waiting time.

2. literature review

The first model for a waiting time assessment in transit system was published 
in 1932 by the Soviet scientist A.H. Zilbertal [1]:

 (1)

where: 
E(t) – the expected waiting time for an arrival at stop, min, 
H – mean headway (service headway), min, 
sh – standard deviation ofthe headway, min.

This model was derived from the case, when passenger arrivesat stop random-
lyand independently of the transit routeschedules.Later, the equation (1) was ob-
tained by many authors, presented in [2]. This model is mentioned very often in 
articles devoted to the assessment of a passengers waiting time at transit stops, 
but we do not know any examples of its application in software packages for the 
transport modelling. It is mainly used to compare new models createdto account 
the factors which define a passenger conscious choice of an arrival time ata stop 
point. A large number of the scientific papers are devoted to such models.Psarros 
et al provide good example and their wide review [3].

Another area of the modelling is the research of the passenger relation to wa-
iting time, for example the paper [4]. It is usually assumed that passengers con-
sciously choose an arrival time ata stop point. In this direction, a large number of 
investigations are also conducted.The general goal of investigations is to find out 
how the waiting time affects the probability of a transit system usage.

The results of many investigations are very interesting, but not one of them 
has been implemented in modern software products for transport planning. The 
particular nature of the results can raise the problem. The models typically assume 
that passengers know the transit routeschedule.So, theuse of thesemodels is always 
based on some model of passenger behaviour and on the specified level of the 
transit system reliability. The common theoretical basis for the passenger arrival 
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time ata stop point for a known schedule cannot be created as it is the individual 
decisions under the influence of many factors. The accumulated factual material is 
not enough to develop the general empirical function. Itstrongly complicates the 
use of waiting time models in practical tasks of the transport planning.

3. theoretical modelling of waiting time

The real transport situation cannot be described by one of the extreme cases 
of the passenger awareness about the schedule on transit routes. In the modern 
transit systems it is difficult to find the examples of a complete ignorance of the 
schedule or full awareness of all passengers about the schedule. Improvementof 
the reliability of the transit system operation leads to increase in the number of 
passengers, who pay attention to the route schedule. The number of such pas-
sengers can only be determined by selective surveys that cannot be considered as 
simple and accurate solution method for this issue. After that passenger behaviour 
for the known route schedules is still needed to be investigated. The simple and 
precise assessment of the actual passenger waiting time at the transit stop is not 
possible in such circumstances.

The variant of the waiting time assessment for a random arrival of the passen-
gers into a stop point looks much more perspective.The information in the trans-
portation model about the transit system operation is quite sufficient for a correct 
assessment of the passenger waiting time. The transport designer needs only to 
specify the level of the reliability of the route schedules. Using quite correct as-
sumptions the equation (1) is general form of the waiting time dependenceon the 
expectation and dispersion of route headway. It is the basis to create new models of 
waiting time for the random arrival of the passengers at the stop and new modes 
of the TU operation on the transit routes.

An upper estimate of the average waiting time isderived from using such mo-
dels of waiting time and the transport designer can directly evaluate the quality 
of the routeschedules. In addition, it allows us to estimate the waiting time for 
a variety of technologies of the TU operation that is very important for Ukraine. 
The lack of the line control led to the emergence of such variants of the TU ope-
rationon the transitroutes, in which drivers can deviateseriously from the route 
schedules. Moreover, route timetables may not be followed at all, bothin the trip 
number andthe departure time from the initial stop point of the route.

The goalof this study is to formalize all known forms of the TU operationson 
transit routes with a random passenger arrival at a stop. It is assumed that the 
passenger arrival at a stop is the simplest flow of events and has the properties of 
the stationary and a lack of the ordinary after-effect [7] and the passenger has no 
information about the schedule of the transport routes.Another general limitation 
in the formation of waiting time models is the impossibility to simultaneous arri-
val and departure of the several TU at the same stop.
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In the best case of the TU operation on the transit routes, when the factual 
headway is the constant s

h
 = 0, the equation (1) becomes a standard form for 

software products of transport modelling:

 (2)

In the reality there may be some deviations from the scheduled arrival time. 
It is reasonable to assume that these deviations are distributed normally with the 
expectation value 0. A standard deviation of thedistribution is taken to follow the 
condition of the separate TU operation on the route. At the average headway on 
the basis of three-sigma rule, can be obtained:

  (3)

where:  
s

d 
– a standard deviation in the TU arrival divergences, min.

The general equation of the waiting time calculation correspondingly [7]writ-
ten as follows:

 (4)

with

 (5)

where: 
h – the factual headway, min.

In that case, when H = const, from the condition of the two dispersions addi-
tion of the independent random variables can be derived:

 (6)

Substituting (6) in the equation (1) defines the expectation value of the waiting 
time:

 (7)

Such variant of the TU operation provide a sufficient level of the passenger 
service quality which insignificantly (< 6 %) differs from the best case of the TU 
operation on the transit routes. The estimation can be received for any level of the 
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schedule implementation it is only necessary to set the level. It is possible to set it 
in a convenient form viathe standard deviation in the TU arrival divergence.

The next variant of the TU operation occurs when there are different headway-
sin the route schedule. The analytic equation of the waiting time is based on the 
assumption that the headway can take only two values: Hn,  Hx – minimum and 
maximum headway correspondingly, min. At the same time the sum of the mini-
mum and maximum headwayof the transit routeis equalto two middle headways:

 (8)

On the basis of the equation (2) is written:

 (9)

Auxiliary variable S ≥ 0, which indicates how many times the maximum he-
adway greater than minimum one is introduced to characterize the headway va-
riation. Then the maximum headwayis calculated as:

 (10)

Substituting (10) in the equation (9) gives the expectation value of the waiting 
time as follows:

 (11)

On the other hand, taking into account (8), the minimum headway:

 (12)

then

 (13)

In a case when S = 2:

 (14)

When S = 3  E(t) = 0.625 . H. That is for such route schedule the waiting 
time is directly proportional to value of S that should be considered while the effi-
ciency of route schedules is being estimated.

Both equations (7) and (14) are particular cases of general equation (1) that 
can also be used for an assessment of the waiting time with such schedule variants. 
Only the waiting time dispersion on the route should be estimated at the begin-
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ning. For this purpose the route schedules and any assessment of the operation 
punctuality are enough.

The waiting time can be estimated not only for one route, every pair of the 
origin – destination can get average waiting time. However equation (1) are not 
widely used in modern software products for transport planning and the purpose 
of development of the equations (7) and (14)is to show how much the waiting time 
can change dependence on the headway uniformity and the operation punctuality.

During our observations of the transit routes operation in Ukrainian cities the 
operation variants when the bus drivers do not follow the route schedulewere 
identified. Very often the TU drivers determine the time of the trip startingon 
their own according to some rules that have formed as a result of their collective 
decisions. One of the main cases of the self-regulation is the operation variant 
when the TU departs from the initial stopping after the previous vehicle while the 
passenger quantity come up to some critical level. The value of the critical level 
can equal to the number of available seatsin the TU, for example.

The time of the passenger cabin filling is not significant and does not influence 
the headway when the intensity of the passenger approach to the transit stop is 
high and the TU number is small. Such situation can be observed on the initial 
stop of the transit route or on intermediate stops with a big number of passengers 
(near metro stations, markets, etc.) where there is an intensive accumulation of 
people. Then, at the moment of the TU arrival at the stop such number of pas-
sengers accumulates that provides sufficient loading and the TU does not wait for 
the other passengers. In the other cases, the departure time directly depend on the 
level of the passenger cabin filling.

Let TU departs from the initial stopping after the previous vehicle while the 
passenger quantity come up to some level l ≥ 0. When the passenger arrival at 
a stop is the simplest flow of events the frequency distribution of the time interval 
between the sequential departs of the TU is determined based on the Poisson di-
stribution:

 (15)

where: 
l – the given level of the passenger cabin load, pas.; 
l – an intensity of the passenger flow, pas./min.

The time interval between the sequential departs of the TU equal to the total 
time of the l passengers approach to the stop. With the simplest passenger arrival 
at a stop the time between two sequential arrivals of passengers corresponds to the 
exponential distribution. From this condition it follows that at such variants of the 
TU operation on the transit routes the time between two consecutive departures 
corresponds to the Erlang distribution of l degree. In addition, it should be noted 
that headway does not depend on the TU quantity and the idle TUs stand at the 
initial stop.
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On the basis of the equation (15) the expectation value of the time between the 
sequential departs of the TU equal:

 (16)

with

 (17)

The stationary expectation of the waiting time on the basis of (4) is calculated 
as follows:

 (18)

Resulting from the equations (16) and (18), such technology leads the expec-
tation of the waiting time to the linear dependency of the given level of the pas-
senger cabin filling. When the level l = 10 and the intensity of the passenger 
flow to the stop l = 60 pas/hthe expectation of the time between the sequential 
departs of the TU equal H = l/l = 10 min.Then the expectation of the waiting 
time equals:

The technology has a serious impact on a passenger waiting time at the stop 
that has to be accounted at planning decisions.

The next variant of the operation technology emergesfrom the basis of the 
previous onewhen the departure time is limited by the given time interval.Such 
situation is typical when there are too many TUs on the route. Then the departure 
time can be limited by others drivers who are on the initial stop of the route.

Let the departure time be limited by constant T. Then TU stand on the initial 
stop the time of the l passengers filling, but not longer interval T since departure 
of the previous TU. The process of the passenger approach to the stop is described 
by the simplest flow with the parameter l as in the previous variant of operation 
technology. Then the interval of the TU departurehasthe distribution density as 
follows:

 (19)

where: 
 – a constant is derived from

                                      the normalizing condition of the probability density.
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The expectation of the time between the sequential departs of the TU is deter-
mined after the integration of the next equation:

 (20)

The second moment of the random headway value looks as follows:

 (21)

Substitution of the equations (20) and (21) into equation (4) gives the expecta-
tion of the waiting time as follows:

 (22)

or

 (23)

Because of a monotonically increasing character of the function A
l(T) the limit 

of the TU departure time decreases the passenger waiting time.
The worst variant of the operation technology can be when the TU depart from 

the initial stopping in a completely random sequence. Certainly, such variant of the 
technology is unlikely present in the real transit systems. However, it has a certain 
theoretical value as it gives a notion of the maximum waiting time with a headway-
-based service in the transit system. The simultaneous arrival and departure of the 
several TU at the same stop is strictly impossible in a random sequence of TU.

Let the passenger approachesat the stop at the moment t. TU are uniformly 
distributed on a transit route, fig. 1.

Fig. 1 – Distribution of the TU
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Notation conventions on Fig. 1:
ji ... jn – time points, on which are found  transport units;
t – the time point of the one passenger approach to the stop; 
To – the identical to all TU interval of the time between two consecutive depar-

tures TU from start point of route (cycle time of the route); 
x – nonnegative auxiliary variable.

If the passenger has appeared on the stop point at the time t and within the 
time interval t + x does not appear any TU, then this means that all n TU are lo-
cated within the time interval To - x. The probability of suchcondition for each TU 

equals to . Witha condition the uniform and independent TUdistribution 
on the routecan be found the probability that the waiting time is greater than x. 
For the n TU, this probability is calculated as follows:

 (24)

The average waiting time is found by integrating the expression (23)

 (25)

The substitution in equation (25) the value of the average waiting time in de-
pendence of the TU quantity To/n gives this equation as follows:

 (26)

The average waiting time increases from H/2 at n = 1 with of the TU quan-
tity growth asymptotically coming nearer to a mean headway of the route H at 
n = . This tendency can be expanded for other operation technologies in the 
transit system.That is the importance of the correct organization of the transit TU 
operationgrows with increase in the TU quantity on the route.

4. experimental test of waiting time models

The theoretical models described in this paper are derived from the condition 
of the simplest flow of the passengers. Such conditions by consideration of the real 
transit routesare quite seldom. It is caused by the requirement of stationarity and 
lack of the after-effect in the simplest flow. The real passenger flow depends both 
on the time period and the number of the passengers who have already arrived to 
the stop.

This situation requires an experimental verification of the analytical models. 
Unfortunately, it is difficult to find a stop that is served by only one transit routein 
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Ukrainian cities. At the stop with more than one transit route the waiting time 
of one route cannot be found using observation of the passenger behaviour. Fur-
thermore an observer cannot determine whether the passenger knows the route 
schedule or not.

Therefore, the only available way to verify the theoretical values of the waiting 
time is a simulation experiment. In order to do that a special simulation model is 
developed, in which the TU arrival time at the stop is formed in accordance with 
the above described methods.

The model of the passenger arrival time at the transit stop is based on the re-
sults of a questionnaire survey of home based work trips observed in Kharkov. The 
early time of an exit from home is determined once for each passenger. The early 
exit time, in accordance with the survey results are normally distributed with the 
expectation equal to 7:20 and the standard deviation equals 45 min.

The actual time of each exit from home is determined in the experiment using 
the deviation from the early time. The actual time deviation is exponentially dis-
tributed with parameter  according to the same survey.

The experiment is planned as follows: for each headway values is carried out 
300 calculations. Every calculationgivesone random value of the passenger wait-
ing time. The results are compared with the theoretical expectation of the wait-
ing time and the divergences of the experimental values from the theoretical ex-
pectationare calculated. The expectation and standard deviation for the obtained 
divergences is estimated, as well as their compliance withthe normal distribution. 
The hypothesis of the analytical model compliance withthe experiment results is 
rejected in two cases:

−	 if the absolute value of the average divergence exceeds 5% of the theoretical 
value of the average waiting time;

−	 if the distribution of the obtained divergences is not normal.
The test of the simulation model on the best operation technology with equal 

headways and without deviation from the scheduled arrival time at the stops be-
came the first step of the verification, tab. 1.

Tab. 1. The results of experimental verification of the analytical models of waiting time [min.]

The	variant	of	the	TU	operation Mean	
headway

Expectation	value	
of	waiting	time

The	experimental	divergence	
from	theoretical	expectation

Analytical	
model Experiment Average Relative,	%

The	factual	headway	is	constant
1 1 0,998 -0,002 0,20
2 2,5 2,504 0,004 0,16
5 5 4,975 -0,025 0,50

The	factual	headway	is	
constant,thereare	random	deviations	
from	the	scheduled	arrival	time

1 1,05 1,049 -0,001 0,10
2 2,63 2,627 -0,003 0,11
5 5,28 5,313 0,033 0,63

In	the	schedule	there	are	two	headways
1 1,03 1,022 -0,008 0,78
2 2,6 2,606 0,006 0,23
5 5,2 5,271 0,071 1,37
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TU	departs	from	the	initial	stop	point	
while	the	passenger	quantity	come	up	

to	some	level

1 1,1 1,098 -0,002 0,18
2 2,75 2,747 -0,003 0,11
5 5,5 5,443 -0,057 1,04

TU	departs	from	the	initial	stop	point	
while	the	passenger	quantity	come	up	
to	some	level	or	certain	time	interval	

is	elapsed

1 1,08 1,076 -0,004 0,37

2 2,63 2,623 -0,007 0,27
5 5,28 5,333 0,053 1,00

TU	departs	from	the	initial	stop	point	
in	a	random	sequence

1 1,96 1,947 -0,013 0,66
2 4,8 4,808 0,008 0,17
5 9,23 9,261 0,031 0,34

The verification of the simulation model with the best operationtechnology 
showed that experimental model leads to the estimate of the mean waiting time 
which is similar to the analytical expectation and the divergence distribution is 
normal. It has created the basis for an experimental evaluation of other analytical 
models of waiting time, tab. 1.

The divergence distribution for all the operation technologies is normal. The 
average divergence of experimental mean waiting time from the analytical values 
in most cases did not exceed 1%.

The results indicate sufficient accuracy of the analytical models and their use-
fulness to assess passenger waiting time on the transit stops.

5. summary

Analytical models of the waiting time expectation were derived for six variants 
of the TU operation on the transit routes.After experimental verification all mo-
dels confirm a possibility of their application with the quality assessment of the 
line schedules in transit system. The models make an upper estimate of the avera-
ge waiting time and provide a possibilityto assessthe line schedulesconsistency at 
each transit stop.
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Nowa, iteracyjNa metoda 
estymacji więźby ruchu 

dla traNsportu publiczNego1

streszczenie. Kluczem do planowania systemów publicznego transportu jest dokładne prze-
widywanie obciążenia ruchem, a to wymaga dobrze funkcjonujących metod przydziału i wia-
rygodnych danych o pasażerach (tj. zależnych od czasu macierzy OD). Brak jest dobrej metody 
oszacowania estymatora macierzy źródło-cel w zakresie miejskiego transportu publicznego. Trzy 
lata temu autorzy opublikowali w TRA2010metodę, która rozwiązuje ten problem. Ponieważ 
wspomniana metoda była możliwa do stosowania tylko po spełnieniu pewnych poważnych ogra-
niczeń, autorzy szukali innej bardziej praktycznej metody. Nowo opracowana iteracyjna metoda 
wykorzystuje pełen zakres przekrojowych danych i przykładową macierz źródło-cel, aby otrzymać 
mnożniki do korekty przykładowej macierzy źródło-cel i pomaga skalibrować macierz.W artykule 
opisano niektóre poprzednie prace na ten temat, aby pokazać brak metod estymacji macierzy. Teoria 
procesów będzie opisana w następnej kolejności. W ostatniej części artykułu zostanie przedstawiony 
test i doświadczenia z rzeczywistej sieci.

słowa kluczowe: transport publiczny, popyt na przewozy, estymacja macierzy źródło-cel, 
VISUM

1. introduction

The principle of every transport planning task is knowledge of the travel de-
mand. It is typical in public transport, where demand and supply are strictly re-
lated. As the operation of public transport is financed from common sources, it 
is utmost importance, that the creation and development of the public transport 
system must be based on objective criteria. Estimation of transport demand has 
long history, the authors have also dealt with the problem in the quoted publica-
tions earlier [7,8].
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Former procedures usually oversimplified the complex issue of route selection 
or contained an excessively high number of non-automatable, impossible manual 
steps of the modelling of extensive and complex networks [16].

In the first part we show the accomplishments in this field, in the second part 
we specify the theoretical background of our procedure, the third part contains 
the embedment of the procedure into a state-of-art transport planning software. 
Finally, we prove the method’s applicability in practice on a test network.

2. previous accomplishments

The bibliography of the matrix estimation methods is abundant. Even so, only 
a little portion of these deals with public or multimodal transportation, the great 
majority is about private transportation.

In the last few decades the 4-step (or 4-stage) model has become the most reco-
gnized transport planning procedure. In this method travel demand can be deter-
mined through a four step process. The first step is trip generation.Homogeneous 
areas, zones have to be defined on the basis of different aspects and the departing 
and arriving traffic of these zones have to be given. Consequently, the sums of the 
rows and columns of an OD (origin-destination) matrix have to be defined. The 
next step is modal split. Practically, as many OD matrices have to be done as many 
transport modes are actually studied. In the third step (trip distribution) the OD 
matrix is filled, the origin-destination traffic is determined. Finally, the last step is 
the flow assignment, when demand is assigned to the transport network.

One of the most problematic parts of the model is the filling of the OD matrix. 
Detailed data is needed for the knowledge of the accurate demand. Traditionally, 
the data was obtained by home interviews and roadside surveys. However, this 
kind of data collection is expensive in terms of money and manpower and at the 
same time it contains internal sources of error because of sampling processes and 
problems in elaboration [13].

Hence, professionals mostly apply some kind of matrix estimation method. 
Through these methods relatively precise estimations can be made by considering 
traffic counts and other information. Advantages of traffic counts are less expendi-
ture (money, manpower) and suitability to follow the changes of demand in time. 
Also, it is developable and automatable by means of modern technology.

Among OD matrix estimation methods there are several approaches.
Van Zuylen and Willumsen [15] suggested the application of an entropy ma-

ximization method for un-congested networks. Partially, this was the base of the 
mostprobable estimation [1], the least squares estimation [3,2] and Bayesian fra-
mework methods [11]. These approaches were generalized and enhanced by other 
authors [17,10,6].

Beside static estimations, which assume time-independence, dynamic estima-
tions have evolved. With the help of these, time-varying OD flows and matrices 
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can be determined using time-varying traffic counts [4]. In the field of the usage 
of dynamic estimators there are two main approaches. Simultaneous estimators 
give estimations jointly for all OD matrices for all time slices using every obtained 
data set. Sequential estimators ensure computational advantages since they disas-
semble the whole optimization problem into more manageable pieces and give the 
possibility of using the estimates for an interval as a priori estimate of subsequent 
intervals [12].

Matrix estimation methods are tightly connected to flow assignment methods. 
It is possible to verify the retrievability of the counted traffic with the estimated 
data by assigning the OD matrix onto the transport network. When there is a si-
gnificant difference between the counted and computed values, the results can be 
refined by subsequent iteration steps.

The above mentioned methods can be used for estimating public transport 
demand also. Li & Cassidy [9] created an algorithm to estimate the OD matrix of 
transits by boarding and alighting data on (bus) stops. The number of boarding 
and alighting passengers at a stop can be counted simply and solely. This data gi-
ves the sums of rows and columns of the OD matrix. These sums can correspond 
to many OD matrices, the most appropriate must be selected out of them. To get 
the most likable OD matrix another seed-matrix (or base matrix, model matrix) is 
needed, which contains the travel preferences of passengers. (Generally, this is an 
older OD matrix). In the algorithm, the authors differentiate „minor” stops like 
the ones in residential areas and „major” stops, the ones that serve activity cen-
tres such as large business, multimodal transit point etc. On this basis, different 
probabilities can be assigned to the trips between single stops. Obviously, a trip 
between two residential stops has less probability than a trip between stops of 
residential and industrial or service areas (i.e. trip between home and workplace) 
on a common weekday.

The algorithm suitable for assigning not only the OD matrix of the passengers 
on the examined route, but also the likelihood of alighting in each stop. Since the 
latter characterize the destination of trips, it is assumable that it remains appro-
ximately the same in case of transit trips under the same circumstances. Utilizing 
this assumption, the OD matrices of future travels can be estimated more preci-
sely.

OD matrices of public transport can be used, for example, to evaluate the se-
rvice quality of public transport networks and to compare them. A good example 
is the survey of the bus network of Porto, Portugal by Guedes et al. [5]. They 
made an OD matrix from data of electronic ticket validation (utilizing the fact 
that most of the passengers also travel back). The parameters of service quality 
like travel time, number of transfers, waiting time etc. easily computable in view 
of the matrix and the network.

Transport planning in the field of public transport became accentuated sub-
sequent upon the problems caused by the intense growth of urban traffic and 
increase in demand for liveable environment. The large-scale headway of private 
transport in cities and the increasing demand for mobility forced positive discri-
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mination of public transport upon the decision-makers to handle the problems. 
To substantiate decisions and strategies connected to these challenges theoretical 
and methodological bases are needed, therefore researches will expectedly be more 
frequent (present) in this field of science.

3. theoretical background of the matrix estimation method

The basis of the matrix estimation procedure shown in this article was develo-
ped by Prileszky [14]. This is the revised, improved version of the original method 
which has sunk into oblivion.

3.1.	 Theory	of	the	matrix	estimation	method

As mentioned before, the basis of the transport planning is the knowledge of 
transport demands. Considering the fact, that the budget and elaboration time 
of short-term and medium-term planning is restricted, there is no possibility of 
detailed data collection in every case. In case of most projects, however, there is 
a full-scale cross-section passenger counting and OD survey sample during the 
preparation of the planning.

The essence of this method is, that the data gathered in the course of passenger 
counting let us be allowed to correct the elements of the sample matrix gained 
from the survey.

It is possible to make use of the data of the passenger counting in two ways. 
On one hand these give information about the number of boarding and alighting 
passengers at each stop; on the other hand, these give information about the tra-
vellers’ number between stops.

This data can be produced with the use of a suitable flow assignment procedu-
re. If we compare the obtained data from the two sources (counting, assignment) 
we have an opportunity to correct the model matrix. In order to do this correction, 
we have to use the boarding and alighting numbers and the numbers of passengers 
between stops.

3.2.	 Operation	of	the	model

The sums of rows and columns of the OD matrix that is the number of depart-
ing and arriving passengers of each zone equals to the sum of the boarding and 
alighting passengers of the stops in the given zone. Because all of this, the sums 
of rows and columns of the OD matrix (to be determined) are known on full scale 
cross-section passenger counting. These are utilizable as target values through the 
following calculations. Boarding and alighting numbers compared to the sums of 
rows and columns of the model matrix expose the difference between the model 
(seed) and target matrices, which difference can be corrected by row and column 
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factors. It is especially important to notice that the p
i
 and a

j
 values refer to depart-

ing and arriving passengers in the model matrix, however, the P
i
 and A

j
 values are 

the boarding and alighting numbers of the passenger counting, that is the latter 
contains transfers. Taking into account this problem, the planned sums of rows 
and columns have to be corrected before the above mentioned factor calculation. 
This means that the sums of rows and columns of those relations where the trans-
fer occurs have to be corrected.

The basis of the transfer correction is the following connection:

 (1)

Where:
áti - numbers of transfers in i. stop.

By this correspondence it is possible to calculate the corrected target row and 
column sums.

 (2)
 

(3)
 

(4)

where:
k - number of stops in studied zone,
Fi,n - boarding in n. stop of i. zone,
Lj,m - alighting in m. stop of j. zone.

Executing this correction step the row and column factors can be calculated as 
the following:

 (5)
 

(6)

where:
si - i. row’s factor,
oj - j. column’s factor.

However, as wementioned, this matrix estimation method does not use only 
stop point data. We take into consideration the data of passenger numbers betwe-
en stops to achieve adequate precision. These are called link data, factors deriving 
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from them are link factors. Preparation of these link factors is a more complex 
task than of the row and column factors taking into consideration that the model 
link data is unknown. To determine model link data we have to assign the model 
matrix to the transport network. The generated link loads give the model link 
data, which can be compared to the counted number of passengers between stops.

 (7)

After calculating the factors of every row, column and link, they have to be lin-
ked to each travel relation. Or vice versa, we have to collect the row, column and 
link factors of given relations for every single element of the OD matrix. While 
the determination of the first two is quite simple as departing and arriving zones 
are known in every relation, association of link factors needs another single study.

To associate the link factors, we have to know the shortest path or k shortest 
paths in the given relation and we have to associate all the links covered by these 
paths to the given relation.

After execution of the above mentioned steps, factors needed for following calcula-
tions are known regarding all relations. But these factors can be used in different ways:

•	 only the shortest path;
•	 k shortest paths
−	 every factor weighted equally,
−	 link factors associated to paths,
−	 link factors associated to paths and weighted by assignment.

We show the differences further on the model network.

4. matrix estimation method in the practice

The key for the functional correctness of the matrix estimation method is the 
accuracy of the applied flow assignment method. To aid the future improvement 
of the method, we fitted the procedure to the VISUM transport planning software 
of the PTV AG.

Applying this software was obvious, as the VISUM is one of the market le-
ading products in this field and we have used it for ten years. Another asset of the 
program is the cooperation with numerous program languages through Windows 
COM protocol. This possibility helped the development of the method. In the first 
phase of the development we used the Python script based language. The third 
reason was that the VISUM can be used as [transport] data bank for containing 
different network data.

The matrix estimation procedure is the following:
The matrix estimation method reads out the model data built up previously in 

VISUM through the COM interface then processes it. The readout contains the 
results of the base assignment, executed previously.
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After the former computing method the Python script modifies the OD matrix 
and writes it back into the transport model. Then another monitoring assignment 
and assignment analysis are executed (which is part of the VISUM).

The analysis shows how accurate the results are - we get from the OD matrix – 
transport network – flow assignment method trio. In case of necessity, the whole 
process can be repeated. According to our tests so far, about 30-50 iterations are 
needed to calculate the right matrix in cases of minor networks.

5. practical example, application verification

A network model was developed to verify the functioning of the method. 
Out of the former four approaches we tried three pieces. We did not deal with 
the shortest path approach only, assuming that it doesn’t give adequately reali-
stic results.

Fig.1.	The	test	network	
Source: own

5.1.	 Application	results:	k	shortest	paths,	every	factor	weighted	equally	

In this approach we took into consideration every factor belonging to certain 
relations equally. So the row and column factors and every link factor concerned 
with this relation were taken into consideration with simple averaging.

After implementing the iteration method 50 times according to the results of 
the assignment analysis (Fig. 2.) the measured and calculated values were bor-
dered each other, as the correlation factor was R2=0,97, while the relative error 
was only 6 percent.

At the present state of the research, this method gives the best results. How-
ever, according to our assumption this is the result of a calculation error. We will 
specify this error later.
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Fig.2.	Assignment	analysis	in	case	of	simple	mean,	after	50	iterations	
Source: own

Fig.3.	Result	of	assignment	analysis	in	case	of	means	of	paths	without	weighting	
Source: own

5.2.	 Application	results:	k	shortest	paths,	link	factors	assigned	to	path

In this approach we took into accountevery linkassigned to the examined path. 
Thus, we got a link factor mean for every single path. Averaging these with the 
row and column factors again, we got the characteristic factor of the relation.
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We have executed this method with 50 iterations too. The results can be seen 
in Fig. 3. The analysis shows slightly worse results compared to the first case.

The cause of the deterioration in our opinion is the averaging of the link factors 
of every path (by path) thus the links concerned with many different paths fell into 
the calculations multiple times, disfiguring the correctness of the factor relevant 
to single relations.

At the same time, it is worth considering whether the whole approach is in-
correct or only the multiple accounting of links in simple model networks caused 
the errors.

5.3.	 Application	 results:	k	 shortest	 paths,	 link	 factors	assigned	 to	path	and	
weighted	by	result	of	assignment

The third approach is practically the same as the latter. The only difference is 
that the means of the link factors assigned to single paths are weighted by the as-
signment proportion calculated in the course of the flow assignment. This means 
that the most preferential path gets the highest factor, while an inferior path in the 
given relation has a lower factor.

We have also executed this method with 50 iterations. The results are in Fig. 4.
This approach conducted the worst results, which is contrary to prior anticipa-

tions. Presumably this is connected to the formerly discussed problem of the links 
taken into consideration multiple times.

Fig.4.	Result	of	assignment	analysis	in	case	of	means	of	paths	with	weighting	
Source: own
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6. summary

The first tests with the evolved matrix correction procedure show that this 
method is capable to correct a model matrix by the help of cross-section me-
thods. However, uncertainties emerged during from the tests which pointed out 
the necessity of improving the application of factors to improve the accuracy of 
the result.

Another observation was that the VISUM program is suitable for the actuation 
of the method, however the Python as script language has inadequate speed, thus 
the authors could not test the method on real networks, as the computing demand 
is approximately 300000 times higher in the case of Győr than of the model ne-
twork.

To eliminate this problem, the next step of the development is the transcription 
of the program code into C or Pascal environment.
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1. introduction

Globalization procedures are attended by the decrease in the importance of 
State borders concerning transportation through the borders. These borders beca-
me actually formal after Hungary joined the EU and the Schengen area. Howe-
ver, transportation models for assessment transportation development projects are 
completed usually on a national level.

In order to solve this contradiction, the Technical University Vienna initiated 
the creation of an Austrian-Slovakian, and then, in 2011, an Austrian-Hungarian 
transportation model. The aim of the project was to prepare a multimodal trans-
portation model which covers the Centrope region. Considering that the project’s 
aim was to set up a strategic planning tool, the model was built on a macroscopic 
level. The system of the PTV AG VISUM is in common use in this field, so the 
project used this software-package, too.
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2. steps of the model construction

In the followings the sometimes unsmooth way to the model is introduced. 
The building of a transportation system-model can be started basically in two 
ways: the network is either built manually or an existing geoinformatical- or other 
map is imported into the software. Considering that the Hungarian part of the 
project (see Fig. 1.) area consists of the road and public transport network of three 
counties (Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala), the manual building of the model-ne-
twork seemed unrealistic. On the other hand, some network versions prepared by 
other national projects were available, and these networks provided a good basic 
for the preparation of the model. These sources were expected to ensure the road 
network, the public transport network and the zoning system of the area.

Fig. 1. The project area

After studying the previous models, it was found that one of them is too deta-
iled, while the other one is too rough (tab. 1).

Tab. 1. Received and planned model-characteristics
Nodes Links Zones

Model	1 9,459 22,178 688
Model	2 2,500 5,800 123

Target	value 9,000 20,000 265

After the evaluation of the received data (models), the research group decided 
to adopt and revise the more detailed model as a starting point.

Considering that the Hungarian part of the model had to be merged to the Au-
strian model-part, the choice of the proper coordinate system was important. In regard 
to the international aspect of the project, the WGS84 coordinate system was chosen, 
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so the existing data had to be converted into this system. As a result of this conversion, 
a raw basic model came into being, which consisted of the following data:

– nodes,
– links,
– zones,
– connectors,
– public transport stops,
– public transport lines.
The national part of the model is just done at first sight, but two main pro-

blems had to be solved in this phase of the project. First, the resolution of the basic 
model and the target value were far away from each other. Secondly, the attributes 
of the certain elements were not filled in properly in several cases.

The problem of the resolution was solved easily with the aggregation of the 
elements (particularly the zones), as shown in Fig. 2., so the model became as 
detailed as expected.

Fig. 2. The basic model after solving the problem of resolution

The problem of the missing attributes was treated in a multiple-stage procedu-
re. This correction had two well-isolable parts:

– road network,
– public transport system.
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In regard to the road network the characteristics of the links (speed and capacity) 
had to be assigned to the respective link types, as these attributes are the base of the 
route choice. In addition, as requested by the partners, the type of control of the nodes 
had to be corrected. This task needed intense efforts, as the model consisted of around 
9,000 junctions. The nodes were divided into two groups. The first group could be 
treated automatically, as the nodes in this group were typical priority junctions of ma-
jor/minor roads. The rest of the nodes, however, had to be corrected manually. It was 
impossible to tour the whole model area, so the control type of the junction in the se-
cond group was corrected based on the information obtained from Google StreetView 
(as it turned out later, about one hundred of junctions were corrected false in that way)

After fulfilling these tasks an acceptable basic model was available regarding 
the road network.

The public transport system, however, was mostly missing from the model. As 
the first step, the stops were corrected or complemented based on several data so-
urces. All the 2,736 stops got on their right place that way. These stops had to be 
connected into the system through the railway- or bus network. The railway lines 
were amendable manually due to the relatively large headways in the timetable. 
Treating the diverging and merging trains was a conceptual difficulty at this point 
(Budapest-Győr-Sopron-Celldömölk-Szombathely).

Treating the bus network needed more efforts, so it was a longer procedure. The 
main problem of the bus network was that there are many cul-de-sac settlements 
in both Vas- and Zala County, and these small settlements are not called by all of 
the bus lines. Therefore the route of the buses changes line by line. Furthermore, 
a conceptual problem with the bus lines leaving and later returning the model area 
had to be solved. If these lines were considered on their whole route, the number of 
stops were unnecessary large. On the other hand if these lines only pass through the 
“external” area, an uncertain amount of passengers remain on the buses.

The project partners organized senior meetings in order to clarify the above 
mentioned questions. The model resulting from these meetings is shown in Fig. 3.

3. introduction of the model

The national part of the Austrian-Hungarian transportation model is conside-
red as settled. It consists of Győr-Moson-Sopron, Vas and Zala Counties, and the 
neighbouring areas to such a necessary extent.

The characteristics of the national model fit to the level of resolution set out 
in advance:

– nodes: 9,010 pcs,
– links: 20,454 pcs,
– zones: 265 pcs,
– stops: 2,736 pcs,
– connections: 301 pcs (connection routes: 4,169 pcs),
– lines: 4,680 pcs.
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Fig. 3. Hungarian part of the model

The final model is going to be set up by merging of the Hungarian and the 
Austrian part-models. This step had to be considered from the starting point of 
the work, so a special coding system had to be introduced.

The number of the zones is an 8-digit code, which consists of the following:
– 1. digit: code of the country: 1 AT, 2 SK, 3 HU, 4 CZ,
– 2. digit: code of the NUT1 (counties): 1 GyMS, 2 Vas, 3 Zala,
– 3-4. digit: code of the NUT2 (district),
– 5-6. digit: sequential number,
– 7-8. digit: further sequential number if a zone is divided (e.g.: large cities - 

Győr).
The numbers of the links and nodes are similarly formed.
The model contains the road network and the timetables of the public trans-

port lines running, starting and ending in the project area. All these elements were 
built into the model based on the data from autumn 2013.

The model is dealing not only with the supply, but also with the demand side, 
therefore it contains a demand-model as well. After many discussions the Hunga-
rian part-model contains a conventional EVA model based on a four-step model. 
The structural data required to run the model were uploaded step by step, parallel 
with the correction of the basic model.
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4. First runs of the model

Although the model is not fully completed yet, the research team carried out 
a few tests in order to find out whether the model fits to the expectations. For the 
first test the model of the planned M9 motorway was prepared.

The first step in such an analysis is the check of the current state (calibration). 
The calibration in this case was been fulfilled only roughly. The result is shown in 
Fig. 4.

Fig. 4. Traffic volumes on the current road network

After the calibration the M9 motorway was imported into the model. This road 
supplies a missing connection in the network and it improves the accessibility of 
the region. A significant difference was found after running the traffic assignment 
with the original demands but with the new network. The traffic volume of the 
new road will be quite high according to this test-run (Fig. 5.)

It is remarkable that the new road “pulls” the traffic even from distant road 
sections. For a more detailed analysis of this pulling effect, a difference figure was 
prepared, showing the differences between the traffic volumes on the present and 
the planned roads (see Fig. 6.)

Studying Fig. 6, it is surprising that the new road would have an impact even 
on the traffic volume of the M7 motorway. On the other hand, it is interesting that 
the traffic volume of certain roads near by Csorna and Kapuvár would increase, 
presumably because drivers would take a first short detour in order to reach the 
new road, thereafter they would travel on the new road to the south. It is impor-
tant to emphasize that these are the results of a test-run of the model. The detailed 
analysis of this development project has not been fulfilled yet.
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Fig. 5. Traffic volumes with the new road in the network

Fig. 6. Difference case of the test scenario - M9 motorway (red- increase, blue-decrease in traffic volumes)
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The results of this test, however, prompted the research team to analyse 
other, realistic scenarios after the model is completed and the Austrian traffic 
and its impacts can be taken into account.

5. analysis of transport developments

Basically the aim of the project was to develop a cross-border transport 
model. Some development projects were analysed in order to try the model in 
practise and to demonstrate its potential.

5.1. Selected development alternatives

An overview of the relevant transport planning strategies was carried out 
in an attempt to find those projects, which can really demonstrate the above 
mentioned potential. The following development scenarios were selected for 
deeper analysis:

– (1): new 2x2 lanes motorway between Győr and Eisenstadt (M85-A3, 
Győr – Sopron – Eisenstadt),

– (3): new 2x2 lanes motorway between Rajka and Fürstenfeld (M15-M86-
-S7, Rajka – Mosonmagyaróvár – Szombathely – Körmend - Fürsten-
feld),

– (5): Development of border-crossings roads (a pack of small-scale road 
projects, mostly upgraded and new links),

– (6b): double-track-upgrade of the Győr-Sopron-Ebenfurt railway line,
– (8): new rail connection between Oberpullendorf and Kőszeg (replace-

ment of an old rail link and a new line route: Oberpullendorf – Kőszeg 
– Szombathely – Zalaszentiván).

The basic modelling approach in the project was to model each scenario 
independently, in order to better understanding of their pure effect without 
the synergies. That was done with the assessment of the difference between 
the „do-something” and the „do-nothing” cases. The „do-nothing” case was 
the modelled current (2013) traffic situation as a reference.

5.2. Preliminary results

Two of the road scenarios (3 and 5) were chosen to show what kind of ef-
fects these projects can have. However, the whole project has still some issues 
with the calibration of the demand model, so the following ones should be 
considered as preliminary results.
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Fig. 7. Overview and difference case of scenario 3 – M15, M86, M8, S7 
(red- increase, blue-decrease in traffic volumes)
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Fig. 8. Overview and difference case of scenario 5 – small roads 
(red- increase, blue-decrease in traffic volumes)
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6. conclusion

The project introduced in this paper ended in March 2014. The goals set two 
years ago were achieved by the end of the project: a calibrated, multimodal, stra-
tegic transport model was developed, which covers the whole area of East Austria, 
West Slovakia and West Hungary. These days the model covering the whole Cen-
trope Region is being completed, which gives a basis for the preliminary analysis 
of development projects in the field of transportation.
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MODELOWANIE PODZIAŁU ZADAŃ PRZEWOZOWYCH 
W SEGMENCIE PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH1

 

Streszczenie. W artykule przedstawiono propozycję modelowania podziału zadań przewo-
zowych na rodzaje środków przewozowych przy uwzględnieniu ogólnej koncepcji kosztu generalizo-
wanego podróży poszerzonej o wskaźniki oceny komfortu podróży. W opracowanym modelu wzięto 
pod uwagę podane w Niebieskiej Księdze (np. dla sektora kolejowego) jednostkowe wartości czasu 
zależne od motywacji podróży oraz rozkład dochodów w społeczeństwie. Opisany w artykule model 
był stosowany podczas modelowania podziału zadań przewozowych na rodzaje transportu oraz na 
rodzaje środków przewozowych w jednym z węzłów kolejowych.

Słowa kluczowe: modelowanie podróży, podział modalny, przewozy pasażerskie

1. Wprowadzenie

Prowadzenie badań celem określenia przewidywanych ekonomicznych i spo-
łecznych korzyści z realizacji inwestycji infrastrukturalnych jest nieodzownym ele-
mentem planowania transportu. Wynika to z uwarunkowań obiektywnych oraz 
formalnych, które trzeba spełnić w przypadku ubiegania się o dofinansowanie 
projektów infrastrukturalnych i np. taborowych. Znacząca kosztochłonność oraz 
czasochłonność inwestycji infrastrukturalnych sprawia, że przed podjęciem decyzji 
o ich realizacji konieczne jest opracowanie m.in. prognozowanych zmian obcią-
żenia sieci transportowej. Jednym z najistotniejszych elementem tych badań jest 
prognozowanie podziału zadań przewozowych na rodzaje środków przewozowych 
(środki przewozowe wyróżnione w ramach poszczególnych rodzajów transportu, 
które różnią się istotnie przeznaczeniem i parametrami funkcjonalno-użytkowymi) 
i wynikającego z niego podziału modalnego przewozów, tj. udziału poszczególnych 
rodzajów transportu (w tym transportu drogowego, kolejowego, lotniczego itd.) 
w zaspokajaniu potrzeb przewozowych.

Podział zadań przewozowych na rodzaje środków przewozowych jest przeważ-
nie odwzorowywany za pomocą modeli opartych na teorii użyteczności. W po-
dejściach tych opracowywane są indywidualne funkcje użyteczności, w których 
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uwzględniane jest różne spektrum czynników oceny użyteczności poszczególnych 
sposobów zaspokojenia potrzeb przewozowych. Wśród tych czynników najczę-
ściej wymieniane są czas oraz bezpośredni koszt podróży. Ponadto w badaniach 
uwzględniane są: dostępność przestrzenna oraz czasowa, bezpieczeństwo komuni-
kacyjne oraz osobiste, bezpośredniość, komfort podróżowania, terminowość, nie-
zawodność, jak również elastyczność (porównaj m.in. z [13,16]).

Jak podkreśla wielu badaczy modele podziału zadań przewozowych na rodzaje 
środków przewozowych mają zwykle charakter lokalny. Różnią się zatem rodzajem 
uwzględnianych czynników, rozkładami odwzorowującymi wpływ poszczególnych 
czynników i samymi formułami matematycznymi. Ogólnie te są klasyfikowane 
jako: modele logitowe [17], wielomianowe modele logitowe MNL (Multinomial 
Logit) [1] oraz zagnieżdżone modele logitowe NL (Nested Logit) [1].

Istniejące modele, mimo ich częstokroć rozbudowanych postaci, zwykle 
uwzględniają tylko jeden lub dwa czynniki wyboru rodzaju środka przewozowego 
(modele z czasem podróży [10], modele cena – czas). Ponadto w tych modelach 
ocena czasu oraz komfortu podróży jest uwzględniana zwykle na poziomie bardzo 
ogólnym. Najdokładniejsze z istniejących podejść na potrzeby wyceny wartości 
czasu uwzględniają rozkład dochodów w społeczeństwie.

Przedstawiony w artykule model podziału zadań przewozowych na rodzaje 
środków przewozowych został, tak jak większość istniejących modeli, opracowa-
ny przy uwzględnieniu ogólnej koncepcji kosztu generalizowanego podróży. Poza 
bezpośrednim kosztem oraz czasem podróży uwzględniono w nim wskaźniki oce-
ny komfortu podróży. Co istotne w opracowanym modelu wzięto pod uwagę po-
dane w Niebieskiej Księdze (np. dla sektora kolejowego [11]) jednostkowe warto-
ści czasu zależne od motywacje podróży oraz rozkład dochodów w społeczeństwie. 
Tym samym uzyskano możliwość modelowania podziału zadań przewozowych na 
rodzaje środków przewozowych dla różnych motywacji podróży oraz dla różnych 
grup społecznych, przy uwzględnieniu ich zróżnicowania pod względem postrze-
gania wartości czasu oraz komfortu podróży.

2. Etapy modelowania ruchu

Badania związane z odwzorowaniem skutków zachowań komunikacyjnych miesz-
kańców są prowadzone przede wszystkim przy uwzględnieniu czteroetapowego podej-
ścia do modelowania ruchu. Poszczególne etapy tego podejścia obejmują (rys. 1):

• modelowanie generowania podróży,
• modelowanie przestrzennego rozkładu podróży,
• modelowanie podziału zadań przewozowych na rodzaje transportu oraz ew. 

rodzaje środków przewozowych,
• modelowanie rozkładu ruchu na sieć transportową – obciążenie sieci po-

szczególnych rodzajów transportu.
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Rys. 1. Klasyczny czteroetapowy model transportowy 
Źródło: opracowanie własne na podstawie [12]

W pierwszym etapie, obejmującym modelowanie generowania podróży, do-
konywana jest identyfikacja agregatów źródeł i celów podróży (tzw. rejonów ko-
munikacyjnych). Uwzględniane są tu cechy poszczególnych obszarów wynikające 
z ich zagospodarowania oraz motywacje podróży. Na tej podstawie określana jest 
liczba podróży rozpoczynających oraz kończących się w poszczególnych rejonach 
komunikacyjnych.

Drugi etap modelowania ruchu prowadzi do uzyskania dla poszczególnych 
motywacji podróży macierzy zapotrzebowania na przewóz w poszczególnych 
relacjach przewozu (źródła – cele). Macierze te są uzyskiwane najczęściej za po-
mocą modeli grawitacyjnych, w których uwzględniane są odległości czasowe 
i przestrzenne między poszczególnymi źródłami i celami podróży, jak również 
parametry odwzorowujące atrakcyjność poszczególnych rejonów komunikacyj-
nych.

Trzeci etap modelowania ruchu obejmuje budowę modeli decyzyjnych wyboru 
rodzaju transportu, czy też rodzaju środka przewozowego. Prowadzi to do dekom-
pozycji zidentyfikowanych w etapie drugim macierzy zapotrzebowania na przewóz 
na macierze dedykowane dla poszczególnych rodzajów transportu oraz ew. rodza-
jów środków przewozowych. Natomiast w ostatnim etapie modelowania potoki 
zapisane w odpowiednich macierzach zapotrzebowania na przewóz są rozkładane 
na poszczególne sieci transportowe.

Dwa pierwsze etapy modelowania ruchu stanowią odrębne działania, polega-
jące na opracowaniu formuł matematycznych pozwalających z wystarczająca do-
kładnością2 odwzorować powstawanie oraz przestrzenny rozkład zapotrzebowa-

2	 	Wyniki	obliczeń	są	konfrontowane	z	danymi	uzyskiwanymi	z	Kompleksowych	Badań	Ruchu.
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nia na przewóz. Natomiast dwa ostatnie z wymienionych etapów częstokroć się 
przenikają. Wprawdzie zwykle praktykowane jest ich odrębne rozpatrywanie, 
jednak należy mieć na uwadze, że decyzje w zakresie wyboru rodzaju transpor-
tu oraz rodzaju środka przewozowego są podejmowane również ze względu na 
przewidywany czas podróży. Oczywiście wspomniany czas podróży jest funk-
cją obciążenia sieci transportowej. Zatem występuje tu bardzo silne sprzężenie 
zwrotne.

W literaturze można znaleźć wiele propozycji modyfikacji klasycznego cztero-
etapowego podejścia do modelowania ruchu (np. [2,3,15]), jak również przykłady 
realizacji poszczególnych etapów modelowania ruchu (np. [1,5,7,10,16,17]).

We współczesnych narzędziach do modelowania ruchu klasy VISUM możliwe 
jest zrealizowanie opisanego wyżej klasycznego podejścia czteroetapowego oraz 
podejścia, w którym dwa ostatnie etapy modelowania przewozów pasażerskich 
modyfikowane są następująco:

• modelowanie podziału zadań przewozowych na transport prywatny (samo-
chody osobowe) oraz na transport publiczny (wszystkie środki transportu 
zbiorowego),

• modelowanie rozkładu ruchu obsługiwanego pojazdami prywatnymi na sieć 
transportową oraz modelowanie rozkładu ruchu obsługiwanego transpor-
tem zbiorowym na rodzaje transportu, rodzaje środków przewozowych oraz 
na sieć transportową.

Należy zauważyć, że posługując się współczesnymi narzędziami do modelowa-
nia ruchu klasy VISUM, w przypadku większego poziomu abstrakcji, możliwa jest 
pełna integracja dwóch ostatnich etapów modelowania ruchu. Jednak rozwiązanie 
to jest stosowane bardzo rzadko (m.in. [4,8,9]).

W dalszej części artykułu opisano podejście do modelowania podziału zadań 
przewozowych, które jest trzecim etapem modelowania ruchu realizowanego 
w ujęciu klasycznym.

3. Koncepcja modelowania podziału zadań przewozowych

W koszcie generalizowanym podróży uwzględnia się zwykle bezpośredni koszt 
podróży oraz czas podróży pomnożony przez wartość godziny spędzonej w podró-
ży (por. np. z [15,17]). W tym podejściu niezwykle ważne są założenia dotyczące 
rozkładu prawdopodobieństwa zmiennej losowej o interpretacji wartości godzi-
ny spędzonej w podróży. Najczęściej przyjmuje się, że wartość godziny spędzonej 
w podróży ma rozkład logarytmiczno-normalny lub Rayleigha. Uwzględniając 
rozkład normalny o parametrach s = 0,75 oraz m = 3,97 można uzyskać wy-
kres rozkładu prawdopodobieństwa wartości godziny spędzonej w podróży jak na 
rys. 2.
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Rys. 2. Przykładowy rozkład prawdopodobieństwa wartości godziny spędzonej w podróży 
Źródło: opracowanie własne

Kształt charakterystyki odwzorowującej wartości godziny spędzonej w podróży 
można zweryfikować porównując ją np. do rozkładu liczby osób według przedzia-
łów rocznego ekwiwalentnego dochodu do dyspozycji (rys. 3).

 
Rys. 3. Liczba osób według przedziałów rocznego ekwiwalentnego dochodu do dyspozycji w roku 2012 

Źródło: [6]

Zakładając znajomość rozkładu prawdopodobieństwa wartości godziny 
spędzonej w podróży oraz całkowitego zapotrzebowania na przewóz w danej 
relacji przewozu, podział zadań przewozowych na dwa rodzaje środków prze-
wozowych można uzyskać wyznaczając punkt równowagi według następują-
cego równania:
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(1)

gdzie: 
h

0
 – wartość godziny spędzonej w podróży określona przez punkt równowagi, 

K
1
 – bezpośredni koszt podróży rodzajem środka przewozowego nr 1, 

K
2
 – bezpośredni koszt podróży rodzajem środka przewozowego nr 2, 

T
1
 – czas podróży rodzajem środka przewozowego nr 1, 

T
2
 – czas podróży rodzajem środka przewozowego nr 2.

Punkt równowagi h
0
 określa wartość godziny, dla której koszt generalizowany 

w przypadku korzystania z jednego lub drugiego rodzaju środka przewozowego 
jest identyczny.

Zastosowanie przedstawionego podejścia określanego jako model cena – czas 
jest bardzo ograniczone. Wynika to z uwzględnienia w nim tylko dwóch parame-
trów wyboru rodzaju środka przewozowego (kosztu i czasu) oraz z możliwości jego 
zastosowania do porównania środków przewozowych jedynie dwóch rodzajów. 
W konsekwencji model ten ma bardzo ograniczone zastosowanie. W pozostałych 
przypadkach mogą być stosowane bardziej rozbudowane modele logitowe, w tym 
modele zagnieżdżone.

Jednym z najważniejszych dokumentów, który musi być uwzględniany pod-
czas modelowania ruchu jest częstokroć Niebieska Księga (np. dla sektora kole-
jowego [11]), w której określone zostały wartości godziny spędzonej w podróży 
z uwzględnieniem trzech motywacji podróży (dojazdy do pracy, cele biznesowe, 
inne). Jednak uzasadnionym wydaje się być stwierdzenie, że w postrzeganiu war-
tości godziny spędzonej w podróży, poza motywacją podróży, uwzględniana jest 
sytuacja materialna osoby podejmującej decyzję. Istnieje, zatem potrzeba integro-
wania informacji o rozkładzie rocznego ekwiwalentnego dochodu do dyspozycji 
z informacją dotyczącą motywacji podroży. Propozycję integracji tych wielkości 
na potrzeby modelowania podziału zadań przewozowych wyrażono następującą 
zależnością:

 (2)

gdzie: 
h(p, s) – wartość godziny podróżnego z p-tej grupy dochodowej zidentyfikowa-

na dla s-tej motywacji podróży, 
h(s) – wartość godziny spędzonej w podróży określona dla s-tej motywacji po-

dróży (segmentu popytu), 
D(p) – wielkość dochodu podróżnego z p-tej grupy, 
SDo – średni dochód rozporządzalny na osobę, 
a(s) – parametr kalibracji funkcji określający dla s-tej motywacji podróży 

wpływ na koszt związany z czasem podróży dysproporcji między średnim 
dochodem na osobę a dochodem poszczególnych podróżnych.
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Opracowana przy uwzględnieniu formuły (2), jak również oceny komfortu po-
dróży zależność kosztu generalizowanego podroży od rodzaju środka przewozowe-
go, relacji przewozu oraz motywacji podróży i grupy podróżnych została zapisana 
następująco:

 (3)
gdzie: 
Kg((a, b), r, p, s) – generalizowany koszt podróży w relacji (a, b) środkiem prze-

wozowym r-tego rodzaju z punktu widzenia podróżnego z p-tej grupy 
dochodowej odbywającego podróż ze względu na s-tą motywację, 

K((a, b), r) – bezpośredni koszt podróży w relacji (a, b) środkiem przewozowym 
r-tego rodzaju, 

Tj((a, b), r) – czas przejazdu w relacji (a, b) środkiem przewozowym r-tego 
rodzaju, Td(r) – wynikający z dostępności przestrzennej oraz czasowej do-
datkowy czas podróży środkiem przewozowym r-tego rodzaju, 

h(p, s) – wartość godziny podróżnego z p-tej grupy dochodowej zidentyfikowa-
na dla s-tej motywacji podróży, 

k(p, s) – parametr kalibracji funkcji określający wpływ oceny komfortu podró-
ży na postrzeganie kosztu całkowitego podróży przez podróżnego z p-tej 
grupy dochodowej zidentyfikowany dla s-tej motywacji podróży, 

Wk(r) – wskaźnik oceny komfortu podróży środkiem przewozowym r-tego ro-
dzaju, L((a, b), r) – odległość przewozu w relacji (a, b) dla podróży środ-
kiem przewozowym r-tego rodzaju.

Jak wynika z formuły (3), wyrażając generalizowany koszt podróży przyjęto, że 
jego część związana z komfortem podróży jest proporcjonalna do wskaźnika oceny 
komfortu podróży danym środkiem przewozowym oraz do odległości przemiesz-
czania (długotrwałe uciążliwości są bardziej dotkliwe).

Na podstawie przeprowadzonych badań przyjęto, że parametr k(p) kalibracji 
funkcji odwzorowującej generalizowany koszt podróży, który określa wpływ oceny 
komfortu podróży na postrzeganie całkowitego kosztu podróży, może być wyra-
żony jako funkcja ilorazu dochodów podróżnych z poszczególnych grup dochodo-
wych oraz średniego dochodu rozporządzalnego na osobę o następującej postaci:

 

(4)

gdzie: 
k(p, s) – parametr kalibracji funkcji określający wpływ oceny komfortu podró-

ży na postrzeganie kosztu całkowitego podróży przez podróżnego z p-tej 
grupy dochodowej zidentyfikowany dla s-tej motywacji podróży, 

b(s) – parametr kalibracji funkcji określający znaczenie oceny komfortu podró-
ży dla s-tej motywacji podróży, 

D(p) – wielkość dochodu podróżnego z p-tej grupy, 
SDo – średni dochód rozporządzalny na osobę, 
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a(s) – parametr kalibracji funkcji określający dla s-tej motywacji podróży 
wpływ na koszt związany z czasem podróży dysproporcji między średnim 
dochodem na osobę a dochodem poszczególnych podróżnych.

Obliczenia wykonane według zależności (2), (3) i (4) prowadzą do oszacowania 
dla poszczególnych relacji przewozu generalizowanego kosztu podróży dostęp-
nymi w tych relacjach środkami przewozowym dla podróżnych z wyróżnionych 
grup dochodowych oraz dla wyodrębnionych w badaniach motywacji podróży. 
W kolejnym etapie badań niezbędne jest zatem dokonanie podziału zadań prze-
wozowych na rodzaje środków przewozowych ze względu na wyznaczone genera-
lizowane koszty podróży. Działanie to może być zrealizowane za pomocą rożnych 
modeli logitowych. Należy jednak mieć na uwadze, że ocena użyteczności środków 
przewozowych poszczególnych rodzajów dokonywana przez potencjalnych pasaże-
rów jest ze swej natury subiektywna oraz jest dokonywana w warunkach niepew-
ności [14,17]. Sprawia to, że w modelowaniu podziału zadań przewozowych coraz 
częściej dostrzegana jest potrzeba wnioskowania rozmytego.

W badaniach prowadzonych dla węzła kolejowego przyjęto, że decyzje do-
tyczące wyboru rodzaju środka przewozowego będą symulowane przy uwzględ-
nieniu progu nierozróżnialności. Przyjęto, że przekroczenie wartości założonego 
progu nierozróżnialności powoduje odrzucenie danego rodzaju środka przewozo-
wego, jako możliwego do wyboru przez pasażerów z określonej grupy dochodowej, 
który ze względu na ustaloną motywację zamierzają odbyć podroż w określonej 
relacji przewozu. Udziały środków przewozowych pozostałych rodzajów są wów-
czas ustalane proporcjonalnie do obliczonych dla nich generalizowanych kosztów 
podróży. Opracowana zależność ma następującą postać:

 (5)

gdzie: 
U((a, b), r, s) – udział środków przewozowych r-tego rodzaju w obsłudze po-

toku podróżnych odbywających podróż w relacji (a, b) ze względu na s-tą 
motywację podróży, 

Kg((a, b), r, p, s) – generalizowany koszt podróży w relacji (a, b) środkiem prze-
wozowym r-tego rodzaju z punktu widzenia podróżnego z p-tej grupy 
dochodowej odbywającego podróż ze względu na s-tą motywację, 

l – próg nierozróżnialności kosztów generalizowanych podróży, 
U(p) – udział podróżnych z p-tej grupy dochodowej w podróżnych ogółem, 

WKg((a, b), p, s) – wskaźnik kosztu generalizowanego podróży w relacji 
(a, b) wyznaczony dla s-tej motywacji podróży oraz dla podróżnych z p-tej 
grupy dochodowej.

Występujący we wzorze (5) wskaźnik generalizowanego kosztu podróży dla 
poszczególnych relacji przewozu, podróżnych z rożnych grup dochodowych oraz 
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podróży realizowanych ze względu na rożne motywacje podróży jest wyznaczany 
następująco:

 (6)

4. Studium przypadku

Opisane w poprzednim punkcie podejście do modelowania podziału zadań 
przewozowych zastosowano m.in. podczas prognozowania potoków ruchu w jed-
nym z węzłów kolejowych. W opracowanym modelu węzła kolejowego, poza siecią 
kolejową odwzorowano również sieć drogową (w tym drogi krajowe, wojewódzkie 
i wybrane drogi miejskie), jak również sieć połączeń lotniczych. Ponadto dla sieci 
kolejowej zidentyfikowano oraz odwzorowano w modelu połączenia komunika-
cyjne obsługiwane pociągami pasażerskimi różnych kategorii (wyróżniano pociągi 
osobowe, pospieszne oraz kwalifikowane).

Podczas modelowania ruchu wyodrębnione zostało otoczenie bliskie oraz dalsze 
badanego węzła. Dzięki temu źródła oraz cele podróży identyfikowano na róż-
nym poziomie szczegółowości poczynając od osiedli, a kończąc na podregionach 
(poprzez miasta, gminy oraz powiaty). Tym samym wyodrębniając 350 rejonów 
komunikacyjnych analizą objęto terytorium całej Polski, przy czym bezpośrednie 
otoczenie badanego węzła kolejowego zostało odwzorowane najdokładniej (osie-
dla), zaś otoczenie dalsze zostało odwzorowane mniej szczegółowo.

W badaniach podziału modalnego przewozów pasażerskich wzięto pod uwagę 
następujące rodzaje środków przewozowych (w modelu odwzorowanych jako tzw. 
systemy transportowe):

• pociągi kwalifikowane (r = 1),
• pociągi międzyregionalne (r = 2),
• pociągi regionalne oraz aglomeracyjne (r = 3),
• samochody osobowe (r = 4),
• autobusy (r = 5),
• samoloty (r = 6).
Jako motywacje podróży zgodnie z wymaganiami Niebieskiej Księgi [11] zo-

stały uwzględnione:
• podróże służbowe (s = 1),
• dojazdy do pracy (s = 2),
• przejazdy inne (s = 3).
Na potrzeby prowadzonych badań, za pomocą implementacji modelu węzła 

kolejowego w aplikacji VISUM, dokonano identyfikacji odległości i czasu przejaz-
du dla wszystkich wyodrębnionych relacji przewozu oraz rodzajów środków prze-
wozowych. Mając na względzie ograniczone dostępności przestrzenne do środków 
przewozowych poszczególnych rodzajów podczas ustalania odległości oraz czasu 
podróży środkiem przewozowym danego rodzaju uwzględniono przewozy bezpo-



132 Jacyna M., Wasiak M.

średnie (w przypadku, gdy odpowiednie rejony komunikacyjne są obsługiwane 
przez właściwe środki przewozowe) lub przewozy pośrednie, których zasadniczą 
rolę pełnią środki przewozowe danego rodzaju, zaś pozostałe mogą służyć dowozo-
wi oraz odwozowi. Oczywiście w przypadku przewozów pośrednich realizowanych 
z wykorzystaniem wielu środków transportu uwzględniany jest całkowity czas 
oraz całkowity koszt podróży.

W badaniach przewozy pośrednie realizowane z wykorzystaniem środków 
przewozowych wielu rodzajów są kwalifikowane jako przewozy realizowane przez 
środki przewozowe pełniące zasadniczą rolę w tym procesie przemieszczania. 
W konsekwencji ustalony za pomocą modelu podział zadań przewozowych, w po-
równaniu z dostępnymi wynikami badań, cechuje się niższym udziałem środków 
przewozowych o większej dostępności przestrzennej, które są wykorzystywane 
w celach dowozowo-odwozowych. Zatem na potrzeby weryfikacji modelu dane 
z badań muszą zostać właściwie przetworzone.

Kalibracja modelu podziału zadań przewozowych została przeprowadzona 
przy uwzględnieniu wyników badań frekwencji przeprowadzonych w środkach 
przewozowych poszczególnych typów, jak również danych dotyczących obcią-
żenia sieci transportowej oraz wyników ankiet dotyczących m.in. wykorzystania 
w realizowanych podróżach jako podstawowych środków przewozowych poszcze-
gólnych typów. W badaniach symulacyjnych ustalono m.in. następujące wartości 
współczynników kalibracji opracowanego modelu podziału zadań przewozowych: 
a(1) = 0,5; a(2) = 0,5; a(3) = 0,5; b(1) = 1,0; b(2) = 2,0; b(3) = 3,0; l = 1,5. 
Uzyskany dla przyjętych założeń podział zadań przewozowych w segmencie prze-
wozów pasażerskich na środki przewozowe przedstawiono na rys. 4. 

Rys. 4. Podział zadań przewozowych w segmencie przewozów pasażerskich na środki przewozowe 
w badanym węźle kolejowym 

Źródło: opracowanie własne
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Weryfikacja opracowanego modelu podziału zadań przewozowych zosta-
ła przeprowadzona poprzez porównanie uzyskanych wyników z wynikami ba-
dań zachowań komunikacyjnych mieszkańców oraz danymi dotyczącymi wy-
korzystania środków przewozowych na poszczególnych połączeniach. Badając 
zgodność wyników uzyskanych za pomocą opracowanego modelu z wynikami 
uzyskanymi z badań zachowań komunikacyjnych mieszkańców, przy ogólnym 
dobrym dopasowaniu modelu (błąd równy około 6%3), stwierdzono różnice dla 
poszczególnych relacji przewozu nieprzekraczające 20%. Natomiast odnosząc 
wyniki badań symulacyjnych do danych dotyczących wykorzystania środków 
przewozowych na poszczególnych połączeniach, stwierdzono błąd modelu na 
poziomie od 1 do 8%.

5. Podsumowanie

Zagadnienie modelowania podziału zadań przewozowych na środki przewo-
zowe jest bardzo złożonym oraz ważnym etapem prognozowania obciążenia sieci 
transportowej. Zgodnie z przedstawionymi w artykule informacjami w literatu-
rze można znaleźć wiele przykładów modeli dla różnych obszarów sieci trans-
portowej, w których dokonywany jest podział zadań przewozowych na rożnym 
poziomie szczegółowości. Jak podkreślają sami autorzy opracowane modele są 
unikatowe oraz obszar ich zastosowania jest ograniczony do konkretnego ob-
szaru sieci transportowej, jak również często do konkretnej sytuacji społeczno-
-gospodarczej. Opracowanie oraz kalibracja modeli podziału zadań przewozo-
wych wymagają przeprowadzania bardzo kosztownych Kompleksowych Badań 
Ruchu.

W odróżnieniu od istniejących podejść, opisany w artykule model umożli-
wia prowadzenie analiz przy pełnym uwzględnieniu zróżnicowania dochodów 
poszczególnych podróżnych, jak również uzależnionego od ich dochodów różne-
go postrzegania komfortu podróży. Co ważne w modelu uwzględniono również 
niepełną rozróżnialność generalizowanych kosztów podróży dla poszczególnych 
osób, która jest związana z niepełną wiedzą na temat wszystkich aspektów po-
dróży oraz uwzględnianiem w indywidualnych ocenach również innych czynni-
ków niż ujęte w modelu (np. bezpieczeństwo).

Przeprowadzona weryfikacja opisanego w artykule podejścia do modelowania 
podziału zadań przewozowych upoważnia do stwierdzenia, że może ono znaleźć 
zastosowanie w praktyce.

3	 Opracowany	model	umożliwia	uzyskanie	większej	dokładności	w	przypadku	indywidualnej	dla	poszczegól-
nych	relacji	przewozu	kalibracji	współczynnika	komfortu	podróży.
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Streszczenie: Artykuł zawiera omówienie podstawowych dylematów i błędów na jakie moż-
na się natknąć lub jakie można popełnić na różnych etapach budowy modelu ruchu. Opiera się na 
30 letnim doświadczeniu w budowie modeli ruchu różnej skali dla różnych środków transportu. 

Słowa kluczowe: Modelowanie ruchu, prognozy ruchu

1. Wprowadzenie

Model ruchu w największym skrócie jest to sekwencja funkcji matematycznych 
wraz z ich parametrami pozwalająca na przekształcenie informacji o zagospoda-
rowaniu przestrzennym oraz informacji o systemie transportowym na informa-
cje o wielkości i warunkach ruchu na sieci transportowej. Model taki pozwala na 
sprawdzenie, jak będą zmieniały się warunki ruchu w sieci drogowej i transportu 
zbiorowego na skutek zmian w zagospodarowaniu przestrzennym czy zmian w sie-
ci transportowej.

Te same funkcje matematyczne i ich parametry mogą być wykorzystane w róż-
nych programach do modelowania ruchu – CUBE, EMME, Saturn czy VISUM 
a wcześniej były wykorzystywane w takich programach jak UTPS czy Aprom.

Naturalną tendencją każdego twórcy modelu jest uwzględnienie wszystkich 
możliwych czynników wpływających na wyniki. Z drugiej strony trudność w do-
stępie do wiarygodnych danych oraz ograniczenia w czasie przeznaczonym na 
budowę modelu powodują konieczność stosowania uproszczeń i generalizowania 
pewnych zjawisk. Istotne są też oczekiwania klienta. Bardzo często występuje silna 
presja na wykazanie efektywności planowanych inwestycji w rozwój sieci, mimo 
że obliczenia modelowe niekoniecznie to potwierdzają. Nacisk ten powoduje, że 
niekiedy stosuje się parametry sztucznie zwiększające oszczędności czasu czy liczbę 
pasażerów korzystających z planowanej inwestycji.

W artykule przedstawiono problemy, z którymi autor zetknął się w trakcie prac 
nad modelami ruchu dla miast, regionów i państw, w Polsce i za granicą, zarów-
no w trakcie ich budowy, jak i analizy modeli tworzonych przez innych autorów. 
W artykule świadomie nie podano pełnej bibliografii – autorowi chodzi o wska-
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zanie pewnych problemów i zjawisk, bez krytykowania kogokolwiek. Należy też 
dodać, że wiele z opisywanych błędów autor miał szansę popełnić osobiście przez 
30 lat pracy z wykorzystaniem matematycznych modeli ruchu.

2. Dane o ruchu vs wyniki modelu

Bardzo często jako element badań ruchu na potrzeby tworzenia modelu zlecane 
jest wykonanie serii pomiarów natężeń ruchu i potoków komunikacji publicznej. 
Bardzo szczegółowo definiowane są okresy doby i miejsca wykonywania pomiarów. 
Dodatkowo stawiane są bardzo szczegółowe wymogi zgodności wielkości uzyska-
nych w modelu z wielkościami pomierzonymi. Nie zwraca się natomiast uwagi na 
sezonowe wahania ruchu. Wahania te występują zarówno jeśli chodzi o wielkości 
ruchu, jak i o kierunkowość. 

Skrajnym przykładem takiej niefrasobliwości był SIWZ na plan rozwoju sys-
temu transportowego dla znanej nadmorskiej miejscowości wypoczynkowej. Ze 
specyfikacji wynikało, że pomiary i badania ruchu należy przeprowadzić w grud-
niu. Wartość tych pomiarów dla planów usprawnienia transportu w sezonie waka-
cyjnym jest znikoma. Model ruchu nawet zgodny w 100% z pomiarami nie będzie 
miał także żadnej wartości przy ocenie proponowanych rozwiązań.

W chwili obecnej coraz szerzej stosowane są systemy sterowania ruchem po-
zwalające na dostosowywanie sterowania ruchem do jego wielkości. Ubocznym 
(z punktu widzenia osób zajmujących się zarządzaniem ruchem) produktem takich 
systemów jest możliwość gromadzenia danych o natężeniach ruchu. Pozwala to na 
uzyskanie informacji o średnich potokach ruchu na odcinkach w średni dzień ro-
boczy w poszczególnych godzinach oraz wahaniach tych wielkości. Niestety, znane 
autorowi funkcjonujące systemy sterowania nie zapewniają systemu regularnego 
gromadzenia danych w jednolitym formacie, nie wspominając już o przetwarzaniu 
i syntetyzowaniu tych danych. Na rysunku poniżej przedstawiono przetworzone 
z wykorzystaniem narzędzi bazodanowych wyniki pomiarów z systemu sterowania 
ruchem dla jednego ze skrzyżowań w Poznaniu [2]. Na rysunku pokazano war-
tości średnie dla dni roboczych (wtorek, środa, czwartek) i wartości maksymalne. 
Zarejestrowane badania obejmowały okres kilku miesięcy.

Średni ruch w godzinie szczytu na jednym z wlotów to ruch rzędu 1400 pojaz-
dów na godzinę. Maksymalny ruch zarejestrowany to ok. 2200. Znacząco różne 
będą wyniki analiz w modelu zgodnego z ruchem średnim i ruchem maksymalnym.

Podobne zjawiska występują na drogach pozamiejskich. Na rysunku poniżej 
pokazano natężenie ruchu uzyskane ze stacji pomiarów ciągłych na obwodnicy 
Poznania. Struktura kierunkowa ruchu, w zależności od dnia tygodnia, różni się 
nawet o 30%. Autor w swojej karierze zawodowej wielokrotnie spotkał się z za-
rzutami, że wyliczenia modelowe są do niczego, bo Zleceniodawca pojechał, po-
mierzył ruch przez 2 godziny, pomnożył wynik przez 12 i ruch dobowy wyszedł 
mu inny niż z modelu. Przy tak znaczących różnicach w strukturze kierunkowej 
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ruchu pomiary jednodniowe nie mogą stanowić podstawy do stwierdzenia czy 
model, obrazujący umowny średni dzień czy średni dzień roboczy jest poprawny 
czy niepoprawny.

Rys. 1. Średnie i maksymalne natężenia ruchu na wlotach na skrzyżowanie 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM Poznań

Rys. 2. Ruch dobowy na A2 w podziale na kierunki 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GDDKiA

Osobną klasą problemu jest wiarygodność klasyfikacji pojazdów. Na ogół nie 
zastanawiamy się nad tym, czy dane uzyskane z urządzeń pomiarowych są wiary-
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godne – pomiar to pomiar. W zeszłym roku autor miał okazję uczestniczyć w spo-
rze, którego przedmiotem były dane o ruchu w podziale na kategorie uzyskiwane 
z urządzeń pomiarowych administrowanych przez różne podmioty. Wskazania 
udziału ruchu ciężkiego różniły się w sposób istotny. Co więcej, urządzenia zamon-
towane przez jeden podmiot na odcinku drogi i łącznicach węzła dawały znacząco 
różne wyniki w liczbie pojazdów różnych kategorii. Należy krytycznie podcho-
dzić do wyników pomiarów automatycznych, szczególnie jeśli chodzi o po-
dział na kategorie pojazdów.

Podobne zastrzeżenia można mieć do pomiarów w transporcie zbiorowym. Kil-
ka lat temu autor otrzymał jako materiał wejściowy do modelu ruchu dla jednego 
z miast w Polsce wyniki pomiarów ruchu w miejskiej komunikacji zbiorowej. Było 
to grube tomiszcze zawierające wyniki przeprowadzonych jednego dnia pomiarów 
ruchu na wszystkich liniach i kursach we wszystkich środkach transportu publiczne-
go. Można się było dowiedzieć, że w trakcie kursu N linii X na przystanku A wsiadły 
2 osoby a wysiadła 1. Wyniki były dostępne nawet w formie *.xls, natomiast ich 
format był ustawiony tak, aby ułatwiało to drukowanie tabelek, natomiast nijak nie 
pozwalało na łatwe przetwarzanie bazodanowe i uzyskanie informacji na pewnym 
stopniu agregacji – np. potoków godzinowych na odcinkach. Można też przypusz-
czać, że pomiary przeprowadzone innego dnia pozwoliłyby na uzyskanie innych wy-
ników. Ktoś złośliwy po stwierdzeniu, że w trakcie kursu N linii X na przystanku 
A wsiadła 1 a wysiadły 2 osoby mógłby stwierdzić, że błąd pomiaru wynosi 100%. 
Miasto wykonywało takie pomiary cyklicznie. Zdaniem autora wydaje się sensow-
niejszym po dokonaniu pojedynczego pomiaru wytypowanie miejsc newralgicznych 
i prowadzenie tam pomiarów stałych zamiast sprawdzania raz na jakiś czas czy na 
peryferyjnym przystanku wsiada jedna czy dwie osoby.

Do ocen poprawności modelu należałoby porównywać wyniki modelu z na-
tężeniami średnimi z dopuszczalnym granicami błędu proporcjonalnym do 
odchyleń standardowych od wartości średnich. Dotyczy to zarówno ruchu 
pojazdów, jak i potoków pasażerów transportu publicznego. Nowoczesne 
systemy ITS pozwalają na zbieranie danych o ruchu w sposób ciągły. Ko-
nieczne jest jednak uwzględnienie konieczności gromadzenia i agregacji 
danych na etapie budowy systemu. Konieczna jest także stała kalibracja au-
tomatycznych urządzeń pomiarowych.

3. Zasięg opracowania

Kolejnym problemem, który powinien być rozstrzygnięty jest zasięg opraco-
wania. Jak na sytuację na analizowanym odcinku drogi, trasie komunikacji pu-
blicznej czy obszarze wpływa jego otoczenie. Jak daleko sięga wpływ danej trasy, 
jaki jest rozmiar aglomeracji?

Wydaje się oczywiste, że model ruchu dla dużego miasta powinien obej-
mować samo miasto w granicach administracyjnych i wszystkie gminy przy-
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ległe. Trudno sobie wyobrazić model ruchu dla Gdańska bez analizy całego 
Trójmiasta i przyległych powiatów. To samo dotyczy GOP-u. Jest to jeden 
organizm miejski, w którym granice administracyjne nie mają żadnego zna-
czenia z punktu widzenia transportu.

Zawsze pojawia się pytanie, jak duży obszar powinien być objęty analizami. 
W roku 2004 firma Scott Wilson (obecnie URS) wykonywała na rzecz GDD-
KiA opracowanie [4]. W ramach tego opracowania tworzony był model analiz 
dla różnych inwestycji drogowych. Między innymi analizowano korzyści wynika-
jące z budowy obwodnic miejscowości. Konieczne było określenie, jaki jest zasięg 
oddziaływania takiej inwestycji, w jakim promieniu można analizować korzyści 
w pojazdo-kilometrach i pojazdo-godzinach wynikające z budowy obwodnicy 
miejscowości. 

Rys. 3. Zasięg oddziaływania obwodnicy 
Źródło: opracowanie własne

Po wielu analizach i przeliczeniach stwierdzono, że istotne zmiany w natęże-
niach ruchu występują w odległości do 75 km od analizowanego odcinka. Na 
rysunku powyżej pokazano fragment sieci z analizowaną obwodnicą. Obwodnica 
jest zaznaczona czarnym pogrubieniem. Ciemnoszarym pogrubieniem są oznaczo-
ne odcinki, których przynajmniej jeden koniec leży bliżej niż 75 km od krańców 
obwodnicy. Granica ta została określona jedynie na podstawie analiz modelowych. 
Pojawia się pytanie, jak ma się to do rzeczywistości. Już po kilku latach pojawiło 
się źródło informacji pozwalające śledzić zmiany ruchu ciężkiego na wielu odcin-
kach dróg - elektroniczny system poboru opłat (ESPO). Dane z systemu pozwalają 
na sprawdzenie, jak inwestycje drogowe wpływają na ruch. W trakcie analizowa-
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nia danych o ruchu uzyskanych z odcinka drogi S8 pod Wyszkowem stwierdzono 
gwałtowny wzrost ruchu ciężkiego od września 2012. Pojawiło się pytanie dla-
czego? Jedyną sensowną przyczyną było doprowadzenie do Warszawy autostrady 
A2. Ktoś bardzo dociekliwy może zauważyć, że autostrada była przejezdna na 
początku czerwca, tuż przed Euro 2012. Tylko że przejezdność wiązała się z ogra-
niczeniami, szczególnie dla ruchu ciężkiego. Dopiero od września możliwy był 
nieograniczony ruch pojazdów ciężkich. Część kierowców wybrało przejazd przez 
Warszawę zamiast korzystać z DK50. Zmiany w ruchu były widoczne w odległości 
60-70 km od węzła, w którym podłączono nową trasę. Potwierdzeniem, że są to 
zmiany związane z autostradą A2 jest spadek ruchu ciężkiego, który wystąpił po 
objęciu odcinka Stryków-Konotopa ESPO – kierowcy powrócili na DK50.

Rys. 4. Zasięg oddziaływania nowej trasy 
Źródło: opracowanie własne

Trzeba też pamiętać o dodatkowym czynniku – ograniczeniach ruchu na przej-
ściu przez Warszawę spowodowane remontem i przebudową mostu Toruńskiego. 
Oba te elementy spowodowały dostrzegalne (rzędu kilkudziesięciu procent) zmia-
ny ruchu w odległości 60 km od miejsc, w którym powstały. Potwierdzeniem tej 
tezy jest fakt, że ruch ciężki na obwodnicy Ostrowii Mazowieckiej – w miejscu 
powyżej połączenia DK50 i DK8 nie wykazuje takich wahań. Pokazuje to, że 
zasięg oddziaływania nowych tras dróg może przekraczać 60 km. Prognozy i ana-
lizy ruchu powinny obejmować korytarze szerokości 120-150 km a nawet 
więcej. Np. analizy ruchu dla autostrady A1 powinny uwzględniać tempo 
budowy drogi S7 i innych powiązanych dróg ekspresowych.
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4. Generacja ruchu

4.1. Podział na rejony komunikacyjne

Istotnym elementem modelu ruchu jest podział na rejony komunikacyjne. 
W sposób oczywisty mogłoby się wydawać, że im dokładniejszy podział tym lep-
szy model. Nie do końca jest to prawdą. Należy pamiętać, że jakość modelu zależy 
od jakości dostępnych danych. Niekiedy uzyskanie danych w odpowiednio drob-
nym podziale (np. o liczbie miejsc pracy czy np. wielkości PKB) jest bardzo trud-
ne. Przy drobniejszym podziale konieczne jest rozszacowanie zgeneralizowanych 
danych, co prowadzi do błędów. Nie jest to polska specyfika – takie problemy 
występują na całym świecie. Pomocne w rozwiązywaniu tego problemu może być 
korzystanie z SIP-u (System Informacji Przestrzennej zwany też GIS). Korzystając 
z bazy danych PESEL i mapy adresowej można uzyskać informacje o liczbie miesz-
kańców w podziale na grupy wiekowe dla praktycznie dowolnego podziału na 
rejony komunikacyjne – takie analizy wykonywano w Warszawie.

Drugim istotnym problemem, o którym należy pamiętać przy podziale na re-
jony jest planowany rozwój miasta. Tam, gdzie dzisiaj jest ściernisko jutro będzie 
nowe osiedle czy centrum handlowe. W pierwszym KBR (Kompleksowym Bada-
niu Ruchu) w Warszawie w 1970 roku obszar dzisiejszego Ursynowa to był jeden 
rejon komunikacyjny [3]. W rejonie mieszkało 1800 osób.

Rys. 5. Podział na rejony komunikacyjne Warszawa KBR 1970 
Źródło: [3]
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We współczesnym modelu Ursynów to kilkadziesiąt rejonów i 130 tys. miesz-
kańców. Zmiany takie nastąpiły w przeciągu niecałych 20 lat. Na rysunku poniżej 
przedstawiono podział na rejony komunikacyjne wg danych z początku XXI wieku. 
Odcienie szarości pokazują gęstość zaludnienia. Dzisiaj już ten rysunek ma wartość 
archiwalną. Rejony 604 i 610-615 w ostatnich latach zostały intensywnie zurbani-
zowane. Pokazuje to tempo zmian w zagospodarowaniu przestrzennym. Jeśli rozwój 
systemu transportowego ma odpowiadać na zmiany zagospodarowania przestrzen-
nego podział na rejony musi uwzględniać przewidywany rozwój obszaru.

Rys. 6. Podział na rejony komunikacyjne Ursynowa 
Źródło: UM Warszawy

Podział na rejony komunikacyjne musi uwzględniać istniejące i planowane za-
gospodarowanie przestrzenne. Musi być dopasowany do modelu sieci i uwzględ-
niać dostępność danych.
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4.2. Model generacji ruchu – dane demograficzne

Kolejnym, bardzo istotnym, zagadnieniem są wiarygodne dane demograficz-
no-przestrzenne. Mówiąc szerzej zarówno dane jak i model generacji ruchu. Nale-
ży zwrócić uwagę, że każda zmienna objaśniająca wykorzystana w modelu ruchu 
powinna zostać poddana analizie w jaki sposób zmieniać się będzie w przyszłości. 
Zmiany liczby mieszkańców to nie jest tylko dodanie nowych mieszkańców, tak jak 
to wynika np. z chłonności urbanistycznej rejonu. Trzeba pamiętać, że tylko część 
nowych mieszkańców to migranci z zewnątrz obszaru analizy. Pozostali to migra-
cje wewnątrz obszaru opracowania. Inaczej mówiąc przyrost liczby mieszkańców 
w rejonie x w dużej części pochodzi z tego, że liczba mieszkańców w pozostałych 
rejonach spadła. Analizując zmiany liczby mieszkańców Warszawy w ostatnich 10 
latach1 (patrz rysunek poniżej) można zauważyć, że o ile całkowita liczba miesz-
kańców miasta wzrosła nieznacznie – 1,6% (27,3 tys. mieszkańców) o tyle przyro-
sty w niektórych dzielnicach przekraczają 50% (w wartościach bezwzględnych są 
to przyrosty rzędu 10-40 tys.). Te przyrosty mogą powodować konieczność zasad-
niczych zmian zasad obsługi transportowej różnych regionów miasta.

Rys. 7. Względne zmiany liczby mieszkańców w dzielnicach Warszawy 
Źródło: BDL GUS

Należy także pamiętać, że oprócz zmian w liczbie mieszkańców zmienia się 
także ich struktura wiekowa. W centralnych dzielnicach szybciej przybywa eme-
rytów, natomiast obszary rozwojowe w większym stopniu zaludniają mieszkań-
cy aktywni zawodowo z dziećmi. Wpływa to na rozkłady przestrzenne podróży 
w różnych motywacjach.

Przy omawianiu problemów na etapie generacji ruchu należy także wskazać 
konieczność głębokiego przemyślenia zmiennych opisujących równania generacji. 
Zawsze należy sobie postawić pytanie jak dana wartość będzie się zmieniać w cza-
sie i czy jesteśmy w stanie prognozować te zmiany. Jeśli na przykład przyjmiemy 

1	 Źródło	http://www.stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.display	ludność	wg	miejsca	zamieszkania	stan	na	31	XII
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jako zmienną objaśniającą liczbę gospodarstw domowych, to należy sprawdzić np. 
jak zmieniała się w ostatnich latach średnia wielkość gospodarstwa i czy wskaź-
niki przeliczeniowe mieszkańców na gospodarstwa domowe należy modyfikować 
w przyszłości. Jeśli chcemy uwzględniać np. liczbę szkół w rejonach, to należy roz-
ważyć, czy na nowych osiedlach powstaną nowe szkoły, czy rodzice będą musieli 
wozić dzieci do innych części miasta. Można stwierdzić oczywiście, że nie jest to 
zmartwienie specjalisty od modeli ruchu – jeśli jednak zależy nam na wiarygodno-
ści prognoz trzeba zawsze zwrócić na to uwagę.

Każda zmienna objaśniająca modelu generacji powinna być przeanalizo-
wana pod kątem jej zmienności w czasie i przestrzeni.

4.3. Model generacji ruchu – ruchliwość

Wielce istotnym czynnikiem definiującym liczbę podróżujących jest ruchliwość 
statystycznego mieszkańca. Jest to czynnik zmienny w czasie, zależny od poziomu 
rozwoju ekonomicznego i cywilizacyjnego. Analizy zmian ruchliwości są niezmier-
nie istotne przy tworzeniu modeli i sporządzaniu prognoz ruchu. Na rysunku po-
niżej przedstawiono zmiany ruchliwości ogółem i niepieszej statystycznego miesz-
kańca Warszawy począwszy od pierwszego KBR w 1970 roku.

Rys. 8. Zmiany ruchliwości ogółem i niepieszej mieszkańców Warszawy 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań Biura Planowania Rozwoju Warszawy

Jak łatwo zauważyć ruchliwość niepiesza rosła systematycznie przez prawie 30 
lat od roku 1970 do 1998. Kolejne badanie w roku 2005 wykazało spadek średniej 
ruchliwości. Zjawisko spadku ruchliwości wystąpiło także w innych badaniach na 
terenie naszego kraju. Pojawia się pytanie, czy jest to wynik błędów w badaniu czy 
początek trwałego trendu.

Analizując wyniki badań postawiono hipotezę, że uzyskana ruchliwość jest za-
niżona ze względu na dużą liczbę odmów bądź niemożności skontaktowania się 
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z mieszkańcami wylosowanych lokali. Stwierdzono, że częściej odmawiają wywia-
du lub trudniej zastać ich w domu, ludzie o wyższym statusie materialnym i bar-
dziej ruchliwe.

Należy pamiętać, że zmiany demograficzne powodują, że w miastach rośnie 
grupa emerytów. Z drugiej strony należy pamiętać, że dzisiejsi emeryci częściej 
mają prawo jazdy i są bardziej ruchliwi niż kilka-kilkanaście lat temu. Na spadek 
ruchliwości może wpływać zmniejszenie liczby podróży po zakupy – model zaku-
pów weekendowych. Możliwa jest także częściej praca w domu. 

Z drugiej strony zakupy internetowe i usługi w domu klienta generują dodat-
kowe podróże usługodawców i dostawców. Szczególnie wzrost tej ostatniej kate-
gorii – ruch kurierów i dostawców wymaga wprowadzenia dodatkowych pytań 
w ankietowaniu gospodarstw domowych lub prowadzeniu analiz ruchu w firmach 
kurierskich, co może być utrudnione w związku z niechęcia firm do ujawniania 
informacji traktowanych przez nie jako tajemnica handlowa.

5. Dokładność i błędy kodowania sieci

Bardzo istotnym czynnikiem jest dokładność kodowania sieci. Mówiąc obrazo-
wo nie ma potrzeby kodowania dróg gminnych w modelu, w którym podział na 
rejony jest z dokładnością do powiatu – drogi gminne nie będą się w zdecydowanej 
większości obciążały ruchem. Dokładność i szczegółowość kodowania sieci powin-
na być taka sama jak dokładność pozostałych elementów modelu. 

Należy także pamiętać o prostych błędach w kodowaniu sieci. W „dawnych” 
czasach komputerów mainframe i możliwości uzyskania rysunku sieci tylko 
wtedy, kiedy tydzień wcześniej zamówiło się czas na ploterze i zawiozło nagrany 
na taśmie rysunek sieci do jednego z dwóch ośrodków w Warszawie, gdzie można 
było wykonać rysunek, najgroźniejsze były czeskie błędy. Autor nigdy nie zapomni 
swojego przerażenia, gdy odkrył, że jeden z dużych generatorów ruchu na północy 
Warszawy zamiast do węzła sieci 1236 w pobliżu jest podłączony do węzła 1326 
na południu miasta. Na szczęście dziś, kiedy kodowanie sieci odbywa się z użyciem 
edytorów graficznych tego typu błędy są mało prawdopodobne. 

Dużą uwagę należy zwrócić na niepowtarzalność numeracji węzłów przy 
łączeniu danych wektorowych pochodzących z różnych źródeł (np. budowa mode-
lu regionalnego przez połączenie sieci regionu ze szczegółową siecią miasta).

Możliwe są nieciągłości w sieci wynikające z nakładania się lub bliskiego poło-
żenia węzłów – patrz przykład poniżej.

Innym błędem, który jest groźny przy przenoszeniu sieci z jednego oprogra-
mowania do drugiego, jest nieuwzględnienie współczynnika skali do przelicza-
nia jednostek układu współrzędnych na długości odcinków. Przy złym ustawieniu 
współczynnika skali nagle pojawiają się odcinki o długości kilku tysięcy kilome-
trów. Rozwiązaniem tego typu problemów jest stworzenie procedur kontroli sieci. 
Powinny one sprawdzać, czy w sieci nie ma węzłów o tych samych współrzędnych 
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(tych samych z odpowiednią tolerancją). Powinny także sprawdzać, czy zakodo-
wana długość odcinka jest równa długości wyliczonej ze współrzędnych jego koń-
ców (znów z odpowiednią tolerancją). Taka procedura powinna też sprawdzać, czy 
odcinki sieci są symetryczne – czy parametry dla kierunku AB są takie same jak 
dla kierunku BA. Z reguły tak powinno być – odcinki o innych parametrach dla 
kierunków powinny być rzadkością. Takiej procedurze kontroli powinna być 
poddana każda sieć sprowadzana z zewnątrz, a własne sieci, te na których 
pracuje się na co dzień, należy kontrolować co kilka miesięcy.

Rys. 9. Przykład nieciągłości w sieci wynikającej z nakładania się węzłów 
Źródło: błąd własny

Niekiedy można także spotkać w opisach typów odcinków odcinki specjalne. 
Są odcinki typowe np. autostrada 2x2 w obszarze zabudowanym czy droga GP 
w obszarze pozamiejskim 1x2 z poboczami. Pojawiają się jednak czasem w opi-
sach odcinki typu Trasa Łazienkowska, ulica Rycerska czy też droga Pikutkowo 
Dolne- Pikutkowo Górne. Pojawienie się w opisie takich typów odcinków może 
świadczyć, że:

• ulica nie spełnia wymogów przypisanej jej kategorii,
• źle zdefiniowano kategorie dróg,
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• zły jest model generacji i rozkładu przestrzennego ruchu – ruch na drodze 
jest za duży lub za mały w stosunku do pomiarów nie dlatego, że droga ma 
złe parametry tylko dlatego, że tego ruchu brak lub jest go za dużo w mo-
delu popytu.

Należy zdecydowanie unikać wprowadzania indywidualnych jednostkowych 
parametrów dla odcinków sieci.

Na rysunku poniżej przedstawiono kolejny błąd. Autorzy modelu postanowili 
zakodować bardzo dokładnie wszystkie węzły. Może to być niekiedy przydatne. 
Pamiętali nawet o tym, żeby na łącznicach był ruch jednokierunkowy. Zapomnieli 
jednak o zablokowaniu możliwości niektórych skrętów. Powoduje to, że możliwe 
są ruchy takie jak np. zaznaczony kolorem czarnym. Jest to całkowicie niezgodne 
ze stanem faktycznym i prowadzić może do błędnych wyników obciążeń.

Rys. 10. Przykład błędnego zakodowania szczegółów w sieci 
Źródło: błąd zewnętrzny

5.1. Sieci komunikacji publicznej

Istotnym elementem sieci komunikacji publicznej jest położenie przystanków. 
Generalnie można przyjąć, że przystanek na skrzyżowaniu można odwzorować jako 
położony w tym samym miejscu dokładnie na skrzyżowaniu – patrz rysunek 11.

Chcąc być bardziej dokładnym można zakodować przystanki osobno dla każ-
dego kierunku za skrzyżowaniem – tak jak na rysunku 12.

Należy jednak pamiętać, że brak czujności przy takim dokładnym podejściu 
może doprowadzić do sytuacji (przy kodowaniu nowej linii czy też przy kopiowa-
niu sieci z jednego systemu do drugiego), kiedy linia w obu kierunkach ma przy-
stanek przed i za skrzyżowaniem – tak jak na rysunku 13.
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Rys. 11. Przystanek w węźle sieci 
Źródło: opracowanie własne

Rys. 12. Przystanek za skrzyżowaniem w zależności od kierunku linii 
Źródło: opracowanie własne

Rys. 13. Przystanek przed i za skrzyżowaniem w obu kierunkach 
Źródło: błąd własny

Nie jest to oczywiście błąd krytyczny, deformujący znacząco wyniki obliczeń 
modelowych, tym niemniej jest to błąd. Pojawia się szersze pytanie, czy w ogóle 
ma sens różnicowanie położenia przystanków. Zdaniem autora, tak jak na każdym 
etapie budowy modelu, należy pamiętać o zasadzie „generalizuj tam gdzie mo-
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żesz, uszczegóławiaj tam gdzie musisz”. Jeśli na węźle krzyżują się dwie czy trzy 
linie i przesiada się kilka osób nie ma sensu różnicowanie położenia przystanków 
przed/za skrzyżowaniem. Dla dużych węzłów przesiadkowych typu skrzyżowanie 
Marszałkowska-Jerozolimskie w Warszawie czy rondo Kaponiera w Poznaniu war-
to pokazać w modelu, że przystanki różnych linii i środków są położone w różnych 
miejscach i konieczne są przesiadki.

Osobnym problemem, który pojawia się niekiedy w dyskusjach o modelach 
ruchu jest sposób traktowania dworców kolejowych i lotnisk – jako węzły prze-
siadkowe czy węzły generujące. Jak już wspomniano wyżej wszystkie elementy 
modelu powinny być spójne. Jeśli model obejmuje obszar na tyle duży, że podróże 
koleją są to podróże wewnętrzne (model dla aglomeracji), to dworce i przystanki 
kolejowe to normalne węzły przesiadkowe. 

Lotnisko to zawsze węzeł generujący – no chyba, że ktoś tworzy modele na 
skalę kontynentu czy państwa wielkości Rosji czy Stanów Zjednoczonych.

Należy tu zwrócić uwagę, że przyjęcie dworców jako normalnych węzłów prze-
siadkowych powoduje konieczność zwrócenia uwagi na rodzaje linii. Np. w aglo-
meracji warszawskiej można wyróżnić linie podmiejskie, które zatrzymują się na 
wszystkich przystankach i dworcach i linie dalekobieżne zatrzymujące się tylko 
na trzech dworcach. Należy zwracać uwagę, że ruch kolejowy na granicy obszaru 
opracowania należy rozdzielić na dwa rejony – jeden podłączony tak, że można 
korzystać tylko z linii dalekobieżnych a drugi tylko do linii podmiejskich. W prze-
ciwnym przypadku ruch dalekobieżny będzie obciążał linie podmiejskie i stacje, na 
których nie ma szans się pojawić.

Analizując sieć komunikacji publicznej pojawia się następne pytanie – czy sto-
sować minutowe rozkłady kursowania linii, czy przyjmować częstotliwości kurso-
wania. Każde z tych rozwiązań ma swoje wady i zalety. Z pozoru wydaje się, że 
zakodowanie linii wg rozkładów jazdy prowadzi do większej dokładności modelu. 
Nie do końca jest to prawdą. Należy pamiętać, że istniejące rozkłady jazdy są le-
piej lub gorzej ale skoordynowane. Analiza usprawnień na jednej trasie powoduje 
przyspieszenie prędkości kursowania. Zmienia to rozkłady linii kursujących po tej 
trasie. Zmiana ta powoduje, że koordynacja z liniami poprzecznymi pogarsza się. 
W szczególnych przypadkach pogorszenie koordynacji – czyli wydłużenie czasów 
przesiadek, może spowodować, że ruch na ulepszonej trasie spada. Zatem polep-
szenie dokładności modelu wymaga równie głębokiej analizy wszelkich zmian.

Osobną klasą modeli, o niespotykanym stopniu komplikacji, są modele pró-
bujące odwzorować sieć kolejową w naszym kraju. Po pierwsze nie udostępnia się 
danych o sieci. Po drugie, jeśli się je udostępnia to są one niewiarygodne i niespój-
ne. Zgodnie z par. 13 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie „Linię kolejową uznaje 
się za przystosowaną do danej prędkości, jeśli na co najmniej połowie jej długości 
układ geometryczny, [….] oraz urządzenia sterowania ruchem są przystosowane 
do ruchu pociągów z daną prędkością”. Przyjęcie takiego założenia powoduje czę-
sto, że faktyczna prędkość handlowa pociągów na linii kolejowej może być zna-
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cząco niższa od prędkości deklarowanej w danych o sieci. Prowadzi to konieczno-
ści kodowania poszczególnych pociągów wg rozkładów jazdy, tak, aby poruszały 
się z rzeczywistą prędkością handlową. Kodując jednak sieć zgodnie z rozkładami 
jazdy pamiętać należy, że dokładne zakodowanie poszczególnych pociągów we-
dług rozkładów rodzi inne trudności. Na rysunku poniżej pokazano w czym tkwi 
problem. Podróż z rejonu 1576 do rejonu 1506 możliwa jest dwoma ścieżkami. 
Ścieżka 1, mimo 14 minutowej przesiadki, jest o 6 minut krótsza niż ścieżka 2. 
W rzeczywistości jednak wszyscy rejestrowani pasażerowie wybierają ścieżkę 2 
– połączenie bezpośrednie. Tak na marginesie to spojrzenie na średnie prędkości 
handlowe obu ścieżek (ostatnia kolumna tabelki na rysunku) jednoznacznie wska-
zuje, dlaczego koleje w Polsce tracą pasażerów.

Przykład ten pokazuje także, jak niezmiernie istotne mogą być parametry roz-
kładu ruchu na sieć w komunikacji publicznej – będzie to omówione w dalszej 
części artykułu.

Rys. 14. Porównanie dwóch ścieżek podróży transportem publicznym 
Źródło: opracowanie własne
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6. Rozkład przestrzenny ruchu

Korzystając z modelu ruchu dla jednego z miast w Polsce autor zetknął się 
z nietypowym podejściem do rozkładu przestrzennego ruchu. Autorzy modelu 
uznali, że nie dysponują dostatecznie liczną próbką do budowy modelu grawi-
tacyjnego i zdecydowali się na uzyskanie macierzy podróży dla miasta poprzez 
proste rozszerzenie macierzy uzyskanej w wyniku badań ankietowych mieszkań-
ców. Spróbujmy przyjrzeć się bliżej takiemu postępowaniu. Jeśli wyobrazimy so-
bie rejon, w którym w badaniu zarejestrowano kilka podróży to obraz macierzy 
z badań przedstawia się jak na rysunku 15. Jeśli przyjmiemy, że badaniem objęto 
5% populacji, to rozszerzenie jest wykonywane mnożnikiem 20. Każda wartość 
1 zamienia się na 20 – patrz rysunek 16. Przyjmuje się zatem, że wszystkie po-
dróże generowane w rejonie odbywają się tam, gdzie wybrał ślepy los wskazując 
takie a nie inne gospodarstwo i osoby do ankietowania. Jak byśmy nie próbowali, 
dla wszystkich okresów prognostycznych tylko te relacje będą brane pod uwagę, 
zmieniać się będą jedynie ich wartości. Jeśli jeszcze rejon leży w obszarze, w któ-
rym są planowane znaczące zmiany zagospodarowania i w przyszłości liczba miesz-
kańców wzrośnie tam znacząco nadal wszyscy będą podróżowali do tych samych 
rejonów docelowych. Wszelkie analizy transportowe oparte na takich macierzach 
podróży dadzą fałszywe wyniki.

Rys. 15. Rozkład podróży z rejonu uzyskany np. badań ankietowych 
Źródło: rysunek własny
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Rys. 16. Rozszerzona macierz z badań ankietowych 
Źródło: rysunek własny

Jedyną metodą obliczenia poprawnej macierzy ruchu jest opracowanie 
równań rozkładu przestrzennego ruchu (co przy dzisiejszych narzędziach 
do analiz matematyczno-statystycznych nie stanowi problemu) i wyliczanie 
macierzy podróży dla stanu istniejącego i okresów prognostycznych z wy-
korzystaniem tych równań. Porównanie podróży wyliczonych jedną i drugą me-
todą przedstawiono na rysunku 17.

Rys. 17. Rozszerzona macierz z badań ankietowych 
Źródło: rysunek własny



155DYLEMATY I BŁĘDY W MODELACH I PROGNOZACH RUCHU

Należy też zwrócić uwagę, że wyliczając, z zastosowaniem metody Fratara, ma-
cierze podróży na lata prognostyczne bazując na macierzy uzyskanej z rozszerzenia 
próbki uzyskanej z badań, mamy prawie 100% pewność, że nie uzyskamy zbież-
ności procesu obliczeń. Brak tej zbieżności spowodował, że korzystając z modelu 
stworzonego przez inny zespół autor zaczął dociekać przyczyn i dowiedział się o za-
stosowanym uproszczeniu.

Macierz zbudowana w ten sposób uniemożliwia uwzględnienie w analizach 
znaczących zmian w zagospodarowaniu. Powstanie nowego, wielkiego centrum 
handlowego nie spowoduje pojawienia się nowych relacji – do centrum będą do-
jeżdżały tylko osoby w relacjach przypadkowo wychwyconych w badaniach. Dla 
modeli miejskich i aglomeracyjnych zawsze należy budować model rozkła-
du przestrzennego ruchu.

Należy także pamiętać, że model służy analizie wpływu zmian w zagospodaro-
waniu przestrzennym na zmiany w ruchu. Stosowanie zatem całościowych wskaź-
ników wzrostu ruchu dla obszaru analizy jest błędem. Przyjęcie, że skoro np. liczba 
mieszkańców wzrośnie o 10% i ruchliwość o 50%, to wystarczy pomnożyć macierz 
istniejącą przez 1,65 i mamy prognozy ruchu jest błędem. Takie podejście jest bar-
dzo częste i zdarza się nawet w opracowaniach wykonywanych dla miast z dość do-
brymi modelami ruchu. Wszelkie analizy ruchowe bez uwzględnienia zmian 
w przestrzennym rozmieszczeniu zagospodarowania są bezwartościowe.

6.1. Miernik oporu przestrzeni

W trakcie budowy modeli ruchu często pojawia się pytanie, co powinno być 
miernikiem oporu przestrzeni – odległość czy czas, a jeżeli czas to jak liczony – 
najkrótszy, średni czy w godzinach szczytu, czas podróży samochodem czy czas 
podróży KZ czy też może jakaś średnia ważona. 

Jeżeli podejmujemy decyzję o wyborze celu podróży to najpierw stawiamy so-
bie pytanie czy to daleko czy blisko? Miarą odległości w pierwszym podejściu jest 
odległość w kilometrach. Potem dochodzi refleksja, że z wybranych sklepów np. 
IKEA do sklepu A dojedzie się szybciej. Wreszcie na końcu krótkiej analizy wkra-
cza czynnik warunków ruchu – ale do A w piątek po południu to nie warto jechać, 
bo trasa do A na pewno będzie zakorkowana. Można pojechać dopiero po 18:30.

I tu pojawia się pytanie – czy do rozkładu przestrzennego ruchu należy stoso-
wać jako miarę odległości czasy po sieci obciążonej? Zdaniem autora nie – powin-
no się stosować czasy po sieci swobodnej lub odległości. Warunki ruchu na odcin-
kach sieci pogarszają się ponieważ wiele osób chce tam dojechać – zatem model 
rozkładu przestrzennego nie powinien ograniczać możliwości dojazdu. Z drugiej 
strony, w analizach ruchu aglomeracyjnego należy pamiętać, że przeważająca licz-
ba podróży w godzinie szczytu to podróże obligatoryjne – do/z pracy i do/ze szkoły. 
Niewiele jest osób, które zmieniają pracę czy uczelnię, bo dojazd jest uciążliwy. 
Osoby takie zmieniają sposób podróżowania – a o tym będzie mowa niżej.

Autor zdecydowanie preferuje odległość jako miernik oporu przestrzeni. 
Niekiedy stosował też kombinację odległości i czasu po sieci swobodnej. 
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Czasy po sieci obciążonej wpływają na podział zadań przewozowych – patrz 
dalej.

6.2. Ile macierzy i po co

Bardzo często w modelach popytu na transport dzieli się macierze wg moty-
wacji podróży, zasięgów przestrzennych, klas dochodów, liczebności rodziny, fak-
tu posiadania bądź nie samochodu osobowego itd. itd. Wszystkie takie podziały 
mają swoje uzasadnienie , ale jak wszędzie, należy zachować umiar. Autor jednego 
z modeli miejskich w naszym kraju wydzielił około 120 różnych kategorii podróży 
zapisanych w odrębnych macierzach. Średnio rzecz biorąc jedna macierz to mniej 
niż 1% całości ruchu. Biorąc pod uwagę fakt, że macierz wewnętrzna dom-praca 
to co najmniej kilkanaście procent całości ruchu w zbiorze muszą się znajdować 
macierze zawierające ułamki promila całości ruchu. Nie ma sensu, przy sumarycz-
nej macierzy podróży rzędu 250 tys. osób wydzielać kategorii, która liczy kilkana-
ście czy kilkadziesiąt osób. Wpływ tej kategorii, nawet jeśli jej modele zachowań 
będą istotnie inne, będzie żaden. Podobnie ma się sprawa z wydzielaniem różnych 
kategorii pojazdów.

Nie należy wydzielać macierzy, której wielkość jest mniejsza niż 2-3% 
macierzy sumarycznej. 

7. Podział zadań przewozowych

7.1. Podział pierwotny-wtórny

Dość często pojawia się pytanie jaki podział zadań przewozowych stosować – 
pierwotny (czyli na etapie generacji ruchu) czy wtórny (po rozkładzie przestrzen-
nym ruchu). Zdaniem autora model powinien odwzorowywać proces podejmowa-
nia decyzji. Poniżej przedstawiono schemat podejmowania decyzji przy pierwot-
nym (z lewej) i wtórnym podziale zadań przewozowych.

Rys. 18. Schemat decyzji przy pierwotnym i wtórnym podziale zadań przewozowych 
Źródło: opracowanie własne
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Bardziej naturalny, szczególnie w warunkach miejskich, wydaje się schemat 
drugi – najpierw decyduję, że muszę jechać np. po zakupy, potem zastanawiam się 
gdzie i dopiero decyduję czym pojadę. Po podjęciu decyzji dokąd jadę, na podsta-
wie doświadczeń z poprzednich podróży dysponuję wiedzą o warunkach na trasie 
przejazdu i u celu podróży. Mogę na tej podstawie podjąć decyzję o wyborze środ-
ka. Rzeczywiste decyzje są oczywiście znacznie bardziej skomplikowane – będzie 
o tym mowa poniżej. Podobnie z decyzjami w podróżach obligatoryjnych. Muszę 
dojechać do pracy. Jest coraz większy kłopot ze znalezieniem miejsca do parkowa-
nia pod firmą i pojawiły się nowe, szybkie tramwaje. Wiem po co i dokąd mam 
dojechać – zmieniam tylko sposób podróżowania.

Stosowanie wtórnego podziału zadań pozwala na łatwiejsze stosowanie modeli 
ze zmiennym podziałem zadań przewozowych oraz modelowania podróży ze zmia-
ną środka (parkingi Parkuj i Jedź).

Autor artykułu zdecydowanie rekomenduje przyjmowanie wtórnego po-
działu zadań przewozowych.

7.2. Czynniki wpływające na podział zadań przewozowych

Wybór środka transportu zależy od wielu czynników, zarówno mierzalnych 
(np. czas podróży, odległość, koszt zgeneralizowany), jak i trudno mierzalnych 
(poczucie bezpieczeństwa, odczuwanie komfortu podróży). Należy też pamiętać, 
że różne elementy czasu podróży mają różny wpływ na użytkowników. Czas spę-
dzony w korku jest znacznie bardziej dolegliwy dla kierowców niż czas jazdy. Dla 
pasażerów komunikacji publicznej czas oczekiwania czy przesiadki jest odczuwany 
znacznie dotkliwiej niż czas jazdy w pojeździe. Należy też pamiętać, że podróżni 
(poza nielicznymi wyjątkami) nie mierzą swoich czasów podróży stoperami. Jak 
pokazują wyniki badań ankietowych czasy podróży są szacowane z dokładno-
ścią do 5 minut – różnice mniejsze niż 5 minut mają niewielki wpływ na decy-
zje użytkowników. Z drugiej strony należy pamiętać, że skrócenie czasu podróży 
nie będzie powodowało wzrostu liczby użytkowników wprost proporcjonalnie do 
poprawy czasu podróży. Z badań chęci płacenia za skrócenie czasu podróży – ba-
danie takie pokazuje ile w złotówkach jest warte dla użytkownika zmniejszenie 
czasu traconego na podróż – wynika, że istnieje pewien przedział, dla którego 
wartość zaoszczędzonego czasu jest największa. Dalsze skracanie czasu podróży 
jest, z punktu widzenia użytkownika, coraz mniej istotne (za każdą dodatkową 
zaoszczędzoną minutę użytkownik jest gotów zapłacić coraz mniej). Pojawia się 
pytanie, jak badać czynniki wpływające na podział zadań przewozowych. W ra-
mach jednego z opracowań przeprowadzono badania pasażerów kolei aglomera-
cyjnej. W ankiecie padło pytanie – czy rok temu korzystał(a) Pani/Pan z kolei. 
W przypadku odpowiedzi NIE pojawiała się seria pytań o przyczyny zmiany środ-
ka transportu. Uzyskano bardzo ciekawe wyniki. Otóż rok wcześniej z kolei nie 
korzystało 25% ankietowanych (z ponad 1000 respondentów). Wśród czynników 
wpływających na zmianę zachowań były czynniki mierzalne takie jak czas podróży 
czy koszt podróży. Były także czynniki trudne do odwzorowania w modelu takie 
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jak parking przy stacji czy wspólny bilet. Kolejne pytanie to ilu podróżnych zmie-
niło środek transportu z samochodu na transport zbiorowy, a ilu zmieniło środek 
w ramach transportu zbiorowego. Pomijając odpowiedzi „inne” (w większości były 
to osoby, które mieszkały gdzie indziej) można powiedzieć, że proporcja jest zbli-
żona do pół na pół – 57% przesiadło się z autobusu a 43% z samochodu). Widać 
zatem, że mniej więcej połowa przyrostu powinna wynikać ze zmiany modelu po-
działu zadań, a połowa z działania modelu wyboru ścieżki w rozkładzie transportu 
publicznego.

Rys. 19. Rozkład odpowiedzi na pytanie dotyczące powodów zmiany sposobu podróżowania wśród 
ankietowanych na peronach 

Źródło: badanie własne

Rys. 20. Rozkład odpowiedzi na pytanie dotyczące środka transportu przed zmianą wśród 
ankietowanych na peronach 

Źródło: badanie własne
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Model podziału zadać przewozowych powinien uwzględniać czyn-
niki mierzalne i parametry stałe reprezentujące czynniki niemierzalne. 
Te ostatnie powinny być stosowane z dużą rozwagą. Należy rozdzielić 
podział na środki transportu (transport zbiorowy – indywidualny) i na 
czynniki wpływające na wybór środka przewozowego w obrębie trans-
portu zbiorowego (wybór ścieżki).

Tworząc modele podziału zadań przewozowych pomiędzy komunikacja 
zbiorową a indywidualną należy także pamiętać, że dla danej relacji nigdy 
żaden ze środków nie przejmie 100% ruchu. Zawsze będą ortodoksi, którzy 
za nic nie zrezygnują z korzystania z samochodu. I zawsze będą osoby, które 
z przyczyn materialnych (brak samochodu) lub doktrynalnych (świadomość 
ekologiczna) nigdy nie skorzystają z samochodu. Oszacowanie udziału takich 
podróży i ich zmienność w czasie jest jednym z istotnych etapów tworzenia 
modelu zadań przewozowych.

Model wyboru środka transportu powinien uwzględniać margines 
osób, które z różnych przyczyn nie są skłonne zmieniać sposobu podró-
żowania.

7.3. Sztuczna dyskryminacja środków

Niekiedy dla uzyskania lepszych efektów analizowanej inwestycji pojawia 
się pokusa sztucznego pogorszenia warunków podróżowania konkurencyjnymi 
środkami transportu. Uzyskuje się to np. przyjmując, że dla stanu odniesienia 
sieć drogowa pozostaje jak w stanie istniejącym, natomiast rozwija się tyl-
ko transport publiczny. Powoduje to sztuczne zwiększanie liczby pasażerów 
w transporcie publicznym i zawyżanie efektywności ekonomicznej inwestycji. 
Zdarza się też, że np. przyjmuje się założenie, że prędkość w centrum miasta 
zostanie ograniczona do 15 km/h (w sposób sztuczny, jako ograniczenie wpro-
wadzone modelowo). Założenie, z pozoru słuszne i możliwe do przyjęcia, jeśli 
przyjrzeć mu się bliżej, prowadzi do absurdalnych wyników. Jeśli przyjrzeć 
się raportom sumarycznym dla sieci drogowej okazuje się, że średnia odle-
głość podróży samochodem rośnie 2,5 krotnie (w analizowanym mieście z 7 do 
18 km) – wynika to z faktu, że kierowcy wybierają ścieżki omijające Centrum.

Podsumowując, należy zwracać uwagę, że stan „0” dla danej inwestycji jest 
zmienny w czasie i powinien uwzględniać zmiany w czasie całego systemu 
transportowego. Jednocześnie należy być bardzo ostrożnym w przyjmowaniu 
założeń o polepszaniu lub pogarszaniu warunków ruchu, aby wyniki nie wy-
kraczały poza granicę zdrowego rozsądku. Należy też pamiętać, że nie każda 
inwestycja w rozwój sieci transportowej musi być efektywna ekonomicz-
nie.
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8. Rozkład ruchu na sieć

Modele rozkładu ruchu na sieć są zasadniczo różne dla pojazdów i dla sieci 
transportu publicznego.

8.1. Rozkład ruchu pojazdów

Zasadnicze błędy popełniane na tym etapie obliczeń modelowych to:
•	 Nieuwzględnianie ograniczeń przepustowości (rozkład wszystko albo nic po 

najkrótszych ścieżkach). Na żadnej sieci (czy to dróg miejskich czy poza-
miejskich) nie możemy przyjąć, że występuje pełna swoboda ruchu. Wzrost 
natężenia ruchu powoduje spadek prędkości i ten czynnik musi być brany 
pod uwagę. Autor zetknął się z prognozami wykonywanymi bez uwzględ-
nienia funkcji oporu. Prowadzi to do całkowicie błędnych wyników w przy-
padku analiz ruchu, np. na obwodnicach. Duża część ruchu na nich pojawia 
się w celu ominięcia przeciążonych ulic w obszarach centralnych. Ruch ten 
nie pojawi się bez uwzględnienia ograniczeń przepustowości w centrum.

•	 Stosowanie niewłaściwych funkcji oporu. 
•	 Nieuwzględnianie opłat za korzystanie z dróg i kosztów ruchu. Wprowa-

dzenie opłat może spowodować kilkukrotny spadek ruchu. Spadek ten zale-
ży od poziomu opłat. Zmiany ruchu mogą wystąpić w odległości kilkudzie-
sięciu kilometrów od odcinka, na którym wprowadzono opłaty.

8.2. Rozkład ruchu komunikacji publicznej

Jak już wspomniano parametry rozkładu ruchu na sieć komunikacji zbiorowej 
mogą drastycznie zmienić wyniki obliczeń. Np. w pracach nad modelem ruchu 
w Warszawie stosowanie standardowej kary za przesiadki (1 min.) na dworcach 
i przystankach kolejowych powodowało, że ruch koleją był dwukrotnie większy 
od pomierzonego. Zwiększenie tych kar (co miało swoje uzasadnienie kiepskim 
powiązaniem dworców i przystanków z otaczającym układem komunikacyjnym 
i koniecznością pokonywania różnicy poziomów) spowodowało lepszą zgodność 
z pomiarami. Należy pamiętać, że dokładność szacowania czasu podróży przez 
użytkowników sieci transportowych jest ograniczona do 5 minut. To, że ścieżka 
jest krótsza o kilka sekund nie spowoduje, że wszyscy podróżni ją wybiorą. Istotne 
jest także uwzględnianie bezpośredniości połączeń – patrz przykład na rys.14.

9. Doba czy godzina szczytu

Bardzo często pojawia się pytanie czy obliczenia modelowe i prognostyczne po-
winny być wykonywane dla godzin szczytu czy dla doby. Zdaniem autora modele 
i prognozy wykonywane dla miast i aglomeracji powinny być liczone dla godzin 
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szczytu. Różnice w potokach ruchu w godzinach szczytu i okresach pozaszczytowych 
(szczególnie w komunikacji zbiorowej) są na tyle istotne, że wyliczenia np. korzyści 
z inwestycji mogą być znacząco różne dla przeliczeń dobowych i godzinowych. Na-
leży także pamiętać, że ruch miejski charakteryzuje się znaczącymi nierównomier-
nościami kierunkowymi ruchu. Rano większe są ruchu w kierunku centrum, a po 
południu od centrum. Biorąc pod uwagę nieliniowy charakter funkcji oporu odcinka 
i jej znacznie szybszy przyrost oporu w miarę wzrostu ruchu do wartości bliskich 
przepustowości, można oczekiwać, że suma strat czasu w bardziej obciążonym kie-
runku będą znacznie większa niż straty wyliczone dla potoku średniego.

Przy korzystaniu z obciążeń godziny szczytu dla celów analiz efektywności 
ekonomicznej konieczne jest przeliczane kosztów pasażero-kilometrów i pasażero-
-godzin na dobę i rok. Konieczne jest zatem opracowanie wskaźników przelicze-
niowych, które pozwolą na wiarygodne przeliczanie korzyści z godzin szczytu na 
dobę. Przeliczenie wykonane w latach 90-tych dla Warszawy wykazały, że osobo-
-godziny poza szczytem to ok. 1/3 tego co w szczycie, natomiast osobo-kilometry 
to ok.2/3. Takie wskaźniki przeliczeniowe powinny być opracowywane raz na jakiś 
czas i stosowane przy ocenie wszelkich projektów transportowych.

10. Kalibracja i ocena prawidłowości modelu

Jednym z elementów oceny modelu ruchu (a często jedynym) jest porównanie 
wyników badań z wynikami pomiarów. Należy pamiętać, że zgodność potoków 
z pomiarami jest to warunek konieczny acz niewystarczający. Możemy sobie wy-
obrazić sytuację trzech rejonów generujących A, B i C jak na rysunku poniżej. 
Na odcinkach łączących rejony zrejestrowano potoki po 1000 pojazdów w każdą 
stronę. Zarówno macierz z lewej strony, jak i z prawej zapewnia 100% zgodność 
z pomiarami. Macierz z lewej to 2000 podróży, macierz z prawej 4000. Żadna 
z nich nie odwzorowuje prawidłowo rzeczywistości. Prawda jest gdzieś pomiędzy 
i istnieje nieskończenie wiele rozwiązań zapewniających prawidłową korelację po-
toków modelowych z pomiarami.

Rys. 21. Przykład różnego dopasowania macierzy podróży do potoków 
Źródło: opracowanie własne
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Sprawdzeniem poprawności uzyskanego modelu muszą być także roz-
kłady średnich odległości i czasów podróży dla najbardziej istotnych kate-
gorii podróży.

11. Wyrównywanie macierzy do pomiarów

W chwili obecnej praktycznie każdy program dedykowany modelowaniu ru-
chu daje możliwość implementacji algorytmu wyrównywania macierzy ruchu do 
pomiarów. Generalnie bazują one na metodzie najmniejszych gradientów opisanej 
w pracy [5]. Narzędzie jest bardzo wygodne i powszechnie stosowane. Autor arty-
kułu wprowadził kiedyś do modelu macierz jedynkową – jeden w każdej komórce 
macierzy. Już po kilkunastu iteracjach uzyskał wysoką zgodność potoków modelo-
wych z pomiarami. Można mieć zatem śmiecie na wejściu i uzyskać „prawidłowe” 
wyniki. Na rysunku poniżej przedstawiono macierz ruchu ciężkiego przygotowaną 
przez jednego z konsultantów. Grubość kresek jest proporcjonalna do wielkości 
ruchu pomiędzy rejonami. Na ciemno-szaro wyróżniono wartości większe niż 100. 
Skala kresek niebieskich i czerwonych jest taka sama.

Pojawia się pytanie cóż takiego dzieje się w Żyrardowie i Siedlcach, że ruch 
ciężki pomiędzy tymi miastami jest tak duży. Autor artykułu jest gotów założyć się 
o dużą stawkę, że jest to efekt wyrównywania macierzy i próby uzyskania wysokiej 
zgodności ruchu na DK50 przy niedopracowanych funkcjach oporu i wielkościach 
ruchu na obszarze Warszawy.

 

Rys. 22. Macierz ruchu ciężarowego w otoczeniu Warszawy 
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów GDDKiA
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W pracy [5] autor wyraźnie stwierdza, że “kluczowa jest dogłębna i kry-
tyczna analiza wyników. Należy oczekiwać, że zmiany w macierzy podróży 
będą niewielkie i niesystematyczne. Znaczne lub systematyczne zmiany pra-
wie zawsze wskazują na problem z danymi wejściowymi. Także porównanie 
rozkładów długości podróży ważony ich liczbą przed i po wyrównaniu jest 
bardzo cennym sprawdzeniem. We wszystkich dotychczasowych zastoso-
waniach pierwszy przebieg z wykorzystaniem metody gradientów prowa-
dził do wykrycia błędów w sieci – nawet jeśli niektóre z tych sieci były wy-
korzystywane od lat.”

12. Wyniki – krytyczna ocena

Na każdym etapie obliczeń modelowych i prognostycznych konieczna jest kry-
tyczna analiza wyników. Otrzymane wyniki powinny być niesprzeczne ze zdrowym 
rozsądkiem. Autor sam stosował i spotykał się w różnych opracowaniach z rapor-
tami sumarycznymi, w których wyliczano, na ilu odcinkach potok jest większy od 
przepustowości. Czynił tak do czasu, aż jeden z recenzentów jego pracy słusznie 
zwrócił uwagę, że definicja przepustowości jest to „największa liczba pojazdów, 
którą w określonych warunkach drogowych i ruchowych może przepuścić przekrój 
drogi w jednostce czasu”[1]. Zatem jeśli w wynikach modelu występuje potok 
większy od przepustowości to świadczy to o tym, że model nie jest całkowicie po-
prawny. Popełniono błąd przy określaniu przepustowości lub szacowaniu popytu. 
W prawidłowo działającym modelu stanu istniejącego nie mogą wystąpić potoki 
większe od przepustowości.

Jak już wspomniano wyżej, porównanie potoków obliczonych z pomiarami nie 
może być jedynym sprawdzeniem poprawności modelu. Konieczne jest sprawdze-
nie rozkładów średnich czasów i odległości podróży dla najbardziej istotnych ka-
tegorii podróży.

Konieczne jest także sprawdzenie, czy średnie czasy podróży oraz ich odległo-
ści i prędkości mieszczą się w granicach zdrowego rozsądku. Jeśli wynikiem ob-
liczeń modelowych dla miasta jest np. średnia prędkość podróży w roku 2020 
wynosząca 5 km/h to można wnioskować, że model jest mało realny. Taka sytu-
acja nigdy nie zaistnieje. Po pierwsze pogarszanie sytuacji ruchowej spowoduje 
odpływ mieszkańców z miasta (nastąpi zmiana założeń demograficznych). Po dru-
gie nastąpią zmiany zachowań komunikacyjnych (np. średnie napełnienie pojazdu, 
zmiana godzin rozpoczynania podróży, zmiana środków transportu). Istotne jest 
zatem, żeby nie pokazywać wyników bez sensu. Pokusa taka jest szczególnie silna 
przy porównywaniu wariantów bezinwestycyjnych i inwestycyjnych. Jakież to 
wspaniałe efekty efektywności można uzyskać, jeśli w wariancie bezinwestycyjnym 
mamy średnią prędkość podróży wynoszącą 5 km/h.

Należy także wspomnieć o sytuacji, gdzie w raportach wynikowych pojazdy 
poruszają się z prędkością dźwięku. Autor opiniował studium wykonalności apli-
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kujące o fundusze europejskie, w którym prędkości pojazdów w tabelach do wy-
liczeń efektywności oscylowały wokół 6534 km/godz. Był to ewidentny błąd for-
matowania, tym niemniej opracowanie przeszło wewnętrzną kontrolę wykonawcy, 
zostało zaakceptowane przez zleceniodawcę, przyjęte przez stosowne ministerstwo 
i przekazane konsultantowi. Na żadnym wcześniejszym etapie takie wyniki nie 
wzbudziły niepokoju.

Często, szczególnie jeśli wyniki analiz modelowych nie do końca odpowiada-
ją oczekiwaniom zamawiającego, rozpoczyna się dyskusja o poprawności modelu. 
W dyskusjach takich często pada bardzo merytoryczny argument „mnie się wyda-
je, że te wielkości powinny być mniejsze/większe”. Dyskusja z takimi argumentami 
jest niezmiernie trudna, ale nie niemożliwa. Znając mechanizmy działania modelu, 
jego czułość, specyficzność i dokładność można znaleźć racjonalne argumenty za 
uzyskanymi wynikami. Pomaga także znajomość wyników badań zmian ruchu, 
zarówno w kraju jak i za granicą. Pozwala to na zbicie argumentacji, że coś jest 
możliwe/niemożliwe. Należy jednak pamiętać, że każda dyskusja nad wynikami 
modelu może prowadzić do jego udoskonaleń i modyfikacji oraz eliminacji błędów.

Na koniec autor pozwoli sobie przytoczyć zalecenie wieloletniego przełożonego 
i przewodnika w trudnej sztuce modelowania i prognozowania, Marka Roszkow-
skiego – „prognozę wydaje inżynier a nie komputer”.
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Streszczenie. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na zagrożenia wynikające z bezkrytycz-
nego lub nieuzasadnionego przenoszenia założeń, zaleceń i zasad polityk transportowych formuło-
wanych w dokumentach na szczeblu ponadkrajowym i krajowym na poziom polityki transportowej 
województwa, powiatu i gminy. Nieracjonalne wzorowanie się władz samorządowych na ogólnych 
hasłach i stwierdzeniach zawartych w strategicznych dokumentach unijnych i krajowych prowa-
dzi do budowania błędnych lokalnych polityk transportowych. Konsekwencją takich działań może 
być wdrażanie przedsięwzięć inwestycyjnych, które nie mogą przynieść pożądanych rezultatów pod 
względem funkcjonalności i efektywności ekonomicznej. W artykule przedstawiono doświadczenia 
w powyższym aspekcie uzyskane podczas opracowywania planu rozwoju publicznego transportu 
zbiorowego dla województwa kujawsko-pomorskiego.

Słowa kluczowe: polityka transportowa, plan publicznego transportu zbiorowego

1. Wprowadzenie

Rok 2013 niewątpliwie można nazwać rokiem konstruowania przez wojewódz-
kie jednostki samorządu terytorialnego planów zrównoważonego rozwoju publicz-
nego transportu zbiorowego nazywanych planami transportowymi. Wynikło to 
z faktu, że zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym (ustawa z dnia 
16 grudnia 2010 roku, Dz. U. Nr 5, poz. 13, 2011 r.) pierwszy plan transportowy 
powinien być uchwalony nie później niż w ciągu 3 lat od dnia wejścia w życie 
ustawy, tj. do 1 marca 2014 r. Plan transportowy uchwalony przez właściwy organ 
jednostki samorządu terytorialnego stanowi akt prawa miejscowego i stąd wynika 
jego ważność i ranga.

Zasadnicze dokumenty, które w planie transportowym należy uwzględnić 
z mocy ustawy, podano w dalszej części niniejszego artykułu. Jednak zleceniodaw-
cy przetargów na opracowanie wojewódzkich planów transportowych, w specyfi-
kacjach istotnych warunków zamówienia, bardzo często rozszerzali zakres mate-
riałów, zgodnie z którymi należało opracować przedmiot zamówienia i dotyczyło 
to przede wszystkim strategicznych dokumentów unijnych, krajowych i woje-
wódzkich. Wydaje się, że powodem takiego postępowania władz samorządowych 
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było założenie, aby autorzy planów transportowych zaakcentowali i wyartykuło-
wali w możliwie jak największym stopniu spójność planów transportowych z tymi 
strategicznymi dokumentami, a zwłaszcza z unijnymi. Wtedy według ich przeko-
nania poważnemu zwiększeniu ulegną szanse na pozyskanie środków finansowych 
z Unii Europejskiej, z których byłyby realizowane inwestycje zapisane w planach 
transportowych. 

Zdaniem autora bezkrytyczne i nieracjonalne wzorowanie się na ogólnych ha-
słach oraz stwierdzeniach zawartych w strategicznych dokumentach unijnych, 
krajowych i wojewódzkich prowadzi niejednokrotnie do budowania błędnych, 
lokalnych polityk transportowych. Konsekwencją takich działań może być wdra-
żanie przedsięwzięć inwestycyjnych, które już z powodu niewłaściwych założeń 
wyjściowych nie mogą przynieść pożądanych rezultatów pod względem funkcjo-
nalności i efektywności ekonomicznej. 

Przedstawienie przykładów niewłaściwego, nieracjonalnego planowania inwe-
stycji związanych z kolejowym publicznym transportem zbiorowym zawartych 
w strategicznych dokumentach województwa kujawsko-pomorskiego jest jednym 
z celów niniejszego referatu.

2. Zasadnicze dokumenty strategiczne, ich rola przy konstruowaniu wo-
jewódzkich planów transportowych oraz ich wady

Opracowując wojewódzkie plany transportowe na mocy ustawowego wymogu 
(Dz. U. Nr 5, poz. 13, 2011 r.) należy uwzględnić:

•	 stan zagospodarowania przestrzennego i ustalenia odpowiednio: koncep-
cji przestrzennego zagospodarowania kraju oraz planu zagospodarowania 
przestrzennego województwa;

•	 sytuację społeczno-gospodarczą województwa;
•	 wpływ transportu na środowisko;
•	 potrzeby zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, 

w szczególności potrzeby osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej 
zdolności ruchowej, w zakresie usług przewozowych;

•	 potrzeby wynikające z kierunku polityki państwa w zakresie linii komuni-
kacyjnych w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasa-
żerskich;

•	 rentowność linii komunikacyjnych;
•	 dane dotyczące przepustowości infrastruktury oraz standard jakości dostępu 

otrzymane od zarządcy infrastruktury kolejowej.
Jednak organizatorzy przetargów na opracowanie planów transportowych roz-

szerzali zakres dokumentów, zgodnie z którymi powinno być opracowane zlece-
nie. Dotyczyły one między innymi: strategii Unii Europejskiej i prawodawstwa 
unijnego w zakresie polityki transportowej [1,9,10,12], strategii rozwoju danego 
województwa i województw ościennych, czy strategii rozwoju powiatów wchodzą-



167UWARUNKOWANIA PLANÓW ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU WYNIKAJĄCE Z...

cych w skład danego województwa. Jednak największy wpływ na zapisy w planach 
transportowych mają strategie rozwoju i plany zagospodarowania przestrzennego 
województw. Autorzy tych dokumentów bardzo silnie podkreślają spójność wo-
jewódzkich dokumentów strategicznych z analogicznymi dokumentami szcze-
bla unijnego i krajowego (te ostatnie również bardzo często nawiązują do unij-
nych zaleceń). Dla przykładu na rys. 1 zamieszczono dokumenty, które zostały 
uwzględnione przy opracowywaniu Strategii rozwoju i Planu zagospodarowania 
przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego [7,14]. Rysunek ten za-
czerpnięto ze Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego z załącznika 
nr 1, który nosi bardzo wymowny tytuł „Zgodność strategii rozwoju wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego z dokumentami krajowymi”. Z dużym naciskiem za-
znacza się w nim, że cele rozwoju województwa są spójne z celami wskazanymi 
w krajowych dokumentach strategicznych: Długookresowej Strategii Rozwoju 
Kraju - Polska 2030 [2], Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju 2020 [11], 
Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 [5] oraz z dziewięcioma 
strategiami zintegrowanymi: Innowacyjność i Efektywność Gospodarki (SIiEG), 
Rozwój Kapitału Ludzkiego (SRKL), Rozwój Transportu (SRT), Bezpieczeństwo 
Energetyczne i Środowiska (BEiS), Sprawne Państwo (SP), Rozwój Kapitału Spo-
łecznego (SRKS), Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego (KSRR), Zrównowa-
żony Rozwój Wsi i Miast (SZRWiM), Bezpieczeństwo Narodowe Rzeczypospolitej 
Polskiej (SBNRP). Ponadto podkreśla się, że wpisuje się ona w założenia Strategii 
„Europa 2020” i jest spójna z innymi dokumentami wojewódzkimi, tj. projektem 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
[7] oraz z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Po-
morskiego [8].

W strategiach rozwoju i planach zagospodarowania przestrzennego wo-
jewództw wymieniane są konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu 
systemów transportowych. Dość często jednak zawarte w tych dokumentach listy 
przedsięwzięć nie są wynikiem odpowiednich studiów transportowych. Autorowi 
niniejszego artykułu nie są znane studia transportowe, których celem byłoby wy-
znaczenie optymalnego rozwoju układu sieci drogowej i kolejowej województwa 
kujawsko-pomorskiego za pomocą symulacyjnych modeli transportowych. Zawie-
rają one koncepcje rozwoju systemów transportowych, ale będące efektem: wła-
snych przemyśleń, doświadczeń i intuicji ich Autorów, rozwiązań przedstawianych 
w dokumentach strategicznych kraju, innych dokumentach strategicznych woje-
wództwa oraz postulatów zgłaszanych przez powiatowe i gminne jednostki samo-
rządu terytorialnego. Wiele tych postulatów niejednokrotnie wynika nie z rzeczy-
wistych aktualnych i prognozowanych potrzeb transportowych mieszkańców tych 
obszarów, lecz innych powodów, do których przede wszystkim można zaliczyć: 

•	 możliwość finansowania inwestycji ze środków zewnętrznych, najczęściej 
unijnych,

•	 wykazanie aktywności i skuteczności lokalnych władz samorządowych 
przed wyborcami (np. przywracanie do eksploatacji nieczynnych odcinków 
linii kolejowych), 
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•	 podniesienie prestiżu danego obszaru (np. uruchomienie wielu nowych po-
łączeń kolejowych),

•	 inne, partykularne interesy.

Rys. 1. Strategiczne dokumenty uwzględniane przy konstruowaniu strategii rozwoju i planów zagospo-
darowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego [14]

Takiemu postępowaniu władz samorządowych sprzyja obecna procedura kon-
struowania dokumentów strategicznych przede wszystkim z zakresu planowania 
przestrzennego, co przekłada się na ich wady. Na ten problem zwrócono dużą 
uwagę w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 [5]. Podkre-
ślono w niej występujący dualizm pomiędzy strategicznym programowaniem roz-
woju przestrzennego a społeczno-gospodarczym danego obszaru. Wyeliminowanie 
tego niekorzystnego zjawiska ma nastąpić poprzez włączenie elementów polityki 
zagospodarowania przestrzennego do podstawowych dokumentów strategicz-
nych. Zakłada się, że na poziomie regionalnym wzmocnienie spójności planowania 
społeczno - gospodarczego z planowaniem przestrzennym nastąpi, między innymi, 
poprzez [5]:

•	 wymóg zapewnienia spójności merytorycznej strategii rozwoju i programów 
operacyjnych z planami zagospodarowania przestrzennego województw,
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•	 połączenie działań regionalnych biur planowania przestrzennego z inicjaty-
wami instytucji zarządzających programami regionalnymi. 

Ponadto w KPZK 2030 zaznaczono, że polski system prawny dotyczący plano-
wania przestrzennego jest niedoskonały, co według Autorów tego dokumentu [5], 
wynika z następujących powodów:

•	 jest niespójny; regulowany jest przez kilkadziesiąt ustaw i wszystkie one 
mają poważne wady, a poprawianie przepisów w aktualnym otoczeniu 
prawnym, nie daje szansy usprawnienia polskiego systemu planowania 
przestrzennego;

•	 brak zgodności pomiędzy aktualnie obowiązującymi dokumentami;
•	 brak obligatoryjności opracowywania planów miejscowych, a szczególnie 

planów obszarów przeznaczonych do intensywnego zagospodarowania, któ-
re powinny być spójne z planami zagospodarowania przestrzennego woje-
wództw; jest to jedna z głównych przyczyn niewydolności systemu plano-
wania na szczeblu lokalnym i często powoduje nieodwracalne, szkodliwe 
działania w przestrzeni, odczuwalne również przy planowaniu na wyższym 
szczeblu.

W omawianym dokumencie ponadto podkreśla się, że:
•	 gdyby aktualny stan prawny uległ szybkiej zmianie, to i tak obecna sytuacja 

będzie wpływać na kształtowanie przestrzeni w następnych wielu latach,
•	 dotychczas nie zbudowano systemu wdrażania polityki przestrzennego za-

gospodarowania kraju połączonej ze sferą decyzji realnych, podejmowanych 
przez wszystkie zainteresowane strony,

•	 brak jest związku pomiędzy podejmowaniem decyzji przez administrację 
rządową a odpowiedzialnością finansową za skutki wydawanych decyzji,

•	 planowanie przestrzenne nie jest zintegrowane z planowaniem inwestycyj-
nym,

•	 system nie określa dokładnie funkcji dokumentów planistycznych i rela-
cji między nimi (w tym wytycznych polityki przestrzennej państwa), które 
powinny być uwzględniane w planach i programach na każdym poziomie, 
a zwłaszcza na lokalnym.

3. Koniunktura na inwestycje infrastruktury kolejowej

Z przeglądu obowiązujących strategii rozwoju województw, w stosunku do ich 
edycji z lat ubiegłych, obserwuje się bardzo wyraźny wzrost zarówno pod wzglę-
dem liczbowym, jak i kapitałowym inwestycji punktowych i liniowych w trans-
porcie kolejowym oraz szynowym w miastach. 

Zdaniem autora wynika to, między innymi, z zapisów zawartych w:
•	 Strategii Europa 2020 [12]; Rada Unii Europejskiej sformułowała zalecenia 

(tzw. country-specific recommendations) dla poszczególnych państw człon-
kowskich, które powinny być uwzględniane przy opracowywaniu progra-
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mów operacyjnych; Polska powinna skoncentrować się na zdecydowanym 
przyspieszeniu wdrażania projektów inwestycyjnych w kolejnictwie (to za-
lecenie znalazło odzwierciedlenie w Krajowym Programie Reform [6]);

•	 Białej Księdze [1]; przedstawiono w niej wizję, cele i działania dotyczące 
utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu poprzez dążenie 
do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu 
(jeden ze strategicznych celów zawartych w tym dokumencie dotyczący ko-
lejowego transportu publicznego został wymieniony w rozdz. 4);

•	 Dokumencie Implementacyjnym [3]; zawiera sposób realizacji szczegóło-
wych celów Strategii Rozwoju Transportu [13]; przedstawiono w nim po-
dział środków na politykę spójności oraz podział środków w ramach Con-
necting Europe Facility (CEF) uwzględniający silniejsze wsparcie sektora 
kolejowego, morskiego, żeglugi śródlądowej, bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego i intermodalnego zgodnie z celami europejskiej polityki transportowej 
oraz zaleceniami Rady Unii Europejskiej [18]; to silniejsze wsparcie zakłada 
zwiększenie proporcji środków przeznaczonych na drogi i kolej do 60:40, 
a nacisk powinien zostać położony na inwestycje w gałęziach transportu 
przyjaznych środowisku (ze szczególnym uwzględnieniem transportu ko-
lejowego i transportu miejskiego), co pozwoli Polsce osiągnąć cele Strategii 
Europa 2020 dotyczące poziomu emisji, efektywności energetycznej i odna-
wialnych źródeł energii; w obszarze transportu miejskiego kontynuowane 
będą działania mające na celu zmniejszenie zatłoczenia motoryzacyjnego 
w największych miastach poprzez rozwój sieci transportu szynowego oraz 
innych proekologicznych form transportu miejskiego; proponuje się, by 
wsparciem objęte zostały wszystkie miasta wojewódzkie na terenie kraju 
oraz ich obszary funkcjonalne, a finansowany będzie przede wszystkim roz-
wój kolei miejskiej oraz transportu tramwajowego.

W Polsce ze środków UE w latach 2014 – 2020 na inwestycje kolejowe planuje 
się wydać kwotę 15 mld euro. Warto przypomnieć, że w Programie Operacyjnym 
Infrastruktura i Środowisko w latach 2007-2013 na inwestycje kolejowe prze-
znaczono 4,8 mld euro. Zmiana dotychczasowej relacji do poziomu 60:40 ozna-
cza konieczność zwiększenia, w stosunku do poprzedniej transzy, udziału środków 
unijnych przeznaczonych na inwestycje kolejowe o 60,24%, przy jednoczesnym 
zachowaniu dotychczasowego udziału środków na drogi (w rzeczywistości nastąpi 
tylko niewielki ich wzrost rzędu 2,5% [3]). Ponadto wielkość wsparcia ze środków 
Funduszu Spójności w ramach CEF dla Polski osiągnie poziom 3,86 mld euro, 
z czego na projekty kolejowe przeznaczonych zostanie 2,702 mld euro (70%), na 
projekty drogowe kwota prawie trzykrotnie mniejsza 0,965 mld euro (25%), a na 
projekty morskie 193 mln euro (5%). Nakłady na inwestycje kolejowe w ostatnich 
latach systematycznie rosną. W 2010 r. wyniosły one 2,7 mld zł, a w kolejnych 
latach 3,7 mld, 3,9 mld i najwięcej w 2013 r. – 5,3 mld zł. W 2014 roku PKP 
PLK planuje wydać 7,3 mld zł, a w optymistycznym wariancie nawet do 9 mld zł.
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4. Przykład nieuzasadnionych ze względów ekonomicznych inwestycji 
kolejowych 

Jest zrozumiałe, że racjonalne prowadzenie polityki transportowej dla danego 
obszaru wymaga opracowania wizji tej polityki, celów i sposobów jej realizacji przy 
uwzględnieniu wielkości i specyfiki obszaru, którego będzie dotyczyć. Stąd, innego 
podejścia wymagać będzie opracowanie i prowadzenie polityki transportowej w skali 
makro (np. obszar Unii Europejskiej, kraju), a innego w skali mikro (obszar wo-
jewództwa, powiatu, gminy). Każdy bowiem z tych obszarów charakteryzuje się 
odmiennymi: aktualnymi i prognozowanymi uwarunkowaniami zewnętrznymi oraz 
wewnętrznymi dotyczącymi systemów transportowych, rodzajami zagospodarowa-
nia przestrzennego, charakterystykami demograficznymi (liczba i struktura ludno-
ści), gęstościami zaludnienia, wskaźnikami motoryzacji, stopami bezrobocia, do-
chodami i wykształceniem mieszkańców, możliwościami finansowymi na realizację 
inwestycji transportowych itd. Biorąc pod uwagę już tylko powyższe determinanty 
jest oczywiste, że bezpośrednie, a czasami nawet za wszelką cenę przenoszenie zale-
ceń, dotyczących rozwoju systemów transportowych na dużych obszarach na małe 
jednostki terytorialne jest niewłaściwe, a niejednokrotnie niedopuszczalne. Zalece-
nia, co do kształtu prowadzonej polityki transportowej, tak jak to jest w przypadku 
dokumentów unijnych muszą siłą rzeczy dotyczyć ujęcia w skali makro, ze względu 
na wielkość obszaru, którego dotyczą i stąd formułują najważniejsze problemy wła-
śnie w tej skali. Nie można zapisów zawartych w tego typu dokumentach wprost 
adaptować na szczebel lokalny do małych, często bardzo specyficznych obszarów, 
jakimi są województwa, czy powiaty. Dobrym przykładem ilustrującym ten problem 
może być jeden z celów strategicznych zawarty w Białej Księdze [1] dotyczący pa-
sażerskiego transportu kolejowego. Zaleceniem jest, aby do 2030 roku co najmniej 
30% przewozów pasażerów przejął transport kolejowy, a co najmniej 50% do 2050 
roku. Przy czym dość często albo pomija się drugą część tego zapisu albo się nie 
wyjaśnia, że dotyczy to transportu na średnie odległości, tj. od 300 km do 500 km. 
Osiągnięcie tego celu może być absolutnie nierealne w wielu województwach nasze-
go kraju. Na przykład obszar województwa kujawsko-pomorskiego można opisać 
okręgiem o średnicy 150 km. Stąd dążenie za wszelką cenę do spełnienia unijnego 
zalecenia jest niewłaściwe i może przyczynić się do realizacji inwestycji, które będą się 
charakteryzować bardzo niskimi wskaźnikami rentowności, generując konieczność 
dużych dotacji do kolejowych pasażerskich przewozów z budżetów wojewódzkich 
przez wiele lat (co najmniej przez 5 lat w ramach tzw. trwałości projektu). Podobna 
sytuacja występuje w Niemczech, gdzie trudnością przy zamykaniu nierentownych 
linii kolejowych jest to, że zarządcy infrastruktury w przypadku inwestycji zrealizo-
wanych w ostatnich latach są zobowiązani do ich eksploatacji przez co najmniej dwie 
dekady, ponieważ wcześniejsze zamknięcie linii wiązałoby się ze zobowiązaniami fi-
nansowymi wynikającymi z braku amortyzacji inwestycji [4]. 

W Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego [14] stwierdza się, że 
podstawowym narzędziem jej realizacji będą programy rozwoju zgrupowane w trzech 
głównych obszarach: rozwój społeczny i gospodarczy oraz spójność województwa, 
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a jednym z takich programów będzie Plan zrównoważonego rozwoju publicznego 
transportu zbiorowego. W zdefiniowanych warunkach realizacji tego Planu zakłada 
się, między innymi, maksymalne wykorzystanie kolei, jako transportu najszybszego 
i zapewniającego bezkolizyjną dostępność centrów miast i uzupełniające znaczenie 
transportu autobusowego, obsługującego kierunki, gdzie nie jest dostępny transport 
kolejowy. Ponadto, system transportu publicznego ma być „dwustopniowy”, to zna-
czy opierać się ma na układach lokalnych, z których pasażerowie będą dowożeni do 
węzłów przesiadkowych oraz sieci dośrodkowej, obsługującej ruch pomiędzy tymi 
węzłami a Bydgoszczą i Toruniem. Zadaniem węzłów, których zakłada się kilka-
dziesiąt na terenie województwa, będzie transfer pasażerów z układów lokalnych do 
pociągów/autobusów dowożących pasażerów do Bydgoszczy i Torunia. Zapowiada 
się również zakup nowoczesnego taboru kolejowego dla połączeń regionalnych na li-
niach zelektryfikowanych. Najwięcej wątpliwości budzą dość „twarde” zapisy w stra-
tegicznych dokumentach województwa dotyczące sporej liczby przedsięwzięć inwe-
stycyjnych dotyczących kolejowego systemu transportowego. Wymienione między 
innymi zostały inwestycje, których celem ma być przywrócenie ruchu pasażerskiego 
na liniach kolejowych od wielu już lat wyłączonych z eksploatacji, czy budowa no-
wych Trzciniec – Solec Kujawski – Port Lotniczy (Bydgoszcz) oraz Bydgoszcz – Port 
Lotniczy dla poprawy jego dostępności. Na rys. 2 liniami przerywanymi zaznaczono 
linie kolejowe, na których mają być przywrócone przewozy pasażerskie. Celowość 
realizacji tych inwestycji nie została poprzedzona i potwierdzona odpowiednimi stu-
diami transportowymi, a wynikają one ze względów, które wymieniono w rozdz. 2.

Rys. 2. Przebieg i numery linii kolejowych w województwie kujawsko-pomorskim
Źródło mapy: PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy
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Przykładem inwestycji nieuzasadnionej względami merytorycznymi może być 
budowa linii kolejowej Bydgoszcz – Port Lotniczy o długości ~5,0 km, której 
koszt realizacji szacowany jest na poziomie co najmniej 50 mln zł [15]. Z analiz 
zawartych w opracowaniu [16] wynika, że w 2050 roku liczba pasażerów w ru-
chu lotniczym będzie wynosić prawie 1,1 mln, a w ciągu doby ~3 000 (tab. 1). 
Na ruch zmierzający do i z lotniska, oprócz pasażerów linii lotniczych, składa się 
ruch osób odprowadzających i przyjeżdżających po pasażerów, osób zatrudnionych 
w Porcie Lotniczym oraz w innych jednostkach go obsługujących.

Tab. 1. Prognoza popytu na lotniczy ruch pasażerski w Bydgoszczy (lata 2012 – 2050) [16]

Lata Liczba pasażerów Dobowa liczba 
pasażerów

Dobowa liczba pasażerów i osób im towarzyszących 
(dwa kierunki ruchu)

2015 361 330 990 2 475
2020 483 532 1 325 3 312
2025 618 290 1 694 4 235
2030 765 350 2 097 5 242
2035 886 451 2 429 6 072
2040 986 073 2 702 6 754
2045 1 053 125 2 885 7 213
2050 1 079 499 2 958 7 394

Badania ruchu wykazały, że blisko 80% pasażerów przybywa z województwa 
kujawsko-pomorskiego, ~42% z samej Bydgoszczy, a średnio każdemu pasażero-
wi towarzyszy 1,5 osoby. Z pomiarów napełnień liczby pasażerów w autobusach 
kursujących pomiędzy Bydgoszczą a Portem wynika, że obecnie w ciągu dnia ro-
boczego liczba osób dojeżdżających i odjeżdżających do/z lotniska tym środkiem 
transportu wynosi średnio ~180. Natomiast pomiary natężeń ruchu samocho-
dowego wskazują, że średnio - również w ciągu dnia roboczego - liczba pojazdów 
dojeżdżających i odjeżdżających do/z lotniska waha się w granicach od ~ 1350 
do ~ 1550 (pojazdy dowożące pasażerów, pojazdy pracowników lotniska, pojaz-
dy zaopatrzenia, pojazdy służb państwowych itp.), a średnie napełnienie pojazdu 
wyniosło 1,8 osoby. Z powyższych danych wynika, że tylko niewielki odsetek osób 
przybywających na lotnisko korzysta z transportu publicznego, bo zaledwie 7%. 
Struktura rodzajowa ruchu na lotnisko oraz z lotniska zasadniczo nie różni się od 
siebie i jest następująca: ~85% samochody osobowe, ~10% taksówki i ~5% 
samochody dostawcze, autobusy oraz pojazdy ciężarowe. Najwięcej pojazdów, bo 
prawie 80%, zarejestrowanych jest w województwie kujawsko-pomorskim, ponad 
40% w Bydgoszczy, a ~8% w Toruniu. Na lotnisko docierają również pasażerowie 
pojazdami, które zarejestrowane są w województwach ościennych, tj. wielkopol-
skim, pomorskim, warmińsko-mazurskim i mazowieckim oraz dalej położonych, 
np. w zachodnio-pomorskim, czy śląskim. 

Wyniki symulacyjnych analiz ruchu zamieszczone w pracy [16] wykazały, że 
prognozowane dobowe natężenia potoków pasażerskich na bydgoskie lotnisko 
w 2050 roku wynosić będą: ~110 osób w transporcie kolejowym, ~600 osób 
w transporcie autobusowym, a pozostałe ~6 700 osób w transporcie samochodo-
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wym. Wpływ na niskie wykorzystywanie kolei w podróżach na lotnisko ma bar-
dzo niekorzystne trasowanie linii kolejowych w Bydgoszczy względem obszarów 
miasta o dużej intensywności zabudowy, a tym samym o dużej liczbie potencjal-
nych pasażerów linii lotniczych. Stąd, w przypadku transportu publicznego bar-
dziej atrakcyjnym środkiem transportowym od kolei okazał się autobus. Jednak 
największa liczba osób udających się na lotnisko i z lotniska dojeżdża indywidual-
nym transportem samochodowym. 

Z punktu widzenia pasażerów jedną z istotnych zalet realizacji podróżowania 
transportem kolejowym na lotnisko, jest możliwość prognozowania czasu jego 
trwania z o wiele większą dokładnością i pewnością niż w przypadku transportu 
samochodowego. Dotyczy to szczególnie godzin szczytowego ruchu, w których 
z reguły można się spodziewać stanów przeciążenia ruchem na niektórych frag-
mentach sieci drogowej. Analizy ruchowe przedstawione w pracy [16] wykazały, że 
warunki ruchu na sieci drogowej Bydgoszczy z biegiem lat będą ulegać poprawie. 
Wpływ na to będzie miał niewielki prognozowany wzrost średniorocznej liczby 
podróży odbywanych samochodami osobowymi. Do roku 2035 wynosić on będzie 
~0,5% w stosunku do 2010 r., co spowodowane będzie wzrostem wskaźnika mo-
toryzacji. Natomiast po 2035 r. - aż do 2050r. - nastąpi spadek omawianego typu 
podróży o ~0,42% w stosunku do roku 2035. Będzie to skutkiem zmniejszenia 
liczby mieszkańców Bydgoszczy. Obecnie wynosi ona ~360 tys., prognozuje się, 
że w 2035 r. wynosić będzie 285 tys., a w 2050 r. już tylko 226 tys., czyli nastąpi 
jej spadek o ~37% w stosunku do stanu obecnego. Do uzyskania dobrych warun-
ków ruchu na sieci drogowej miasta niewątpliwie przyczynią się także realizowane 
obecnie oraz planowane, nowe inwestycje infrastruktury drogowej. Wieloletnia 
prognoza finansowa miasta zakłada, że na tego typu inwestycje będzie wydatko-
wana z budżetu miasta corocznie kwota 80 mln zł, bez uwzględnienia środków 
z funduszy UE. 

Gdyby nawet przyjąć, że nie ma możliwości rozbudowy parkingów dla samo-
chodów osobowych w Porcie Lotniczym i wszyscy pasażerowie oraz osoby im to-
warzyszące w 2050 roku (tab. 1) zostaliby zmuszeni do korzystania ze zbiorowego 
transportu publicznego, z powodzeniem do ich obsługi wystarczyłaby jedna li-
nia autobusowa. Dobowa zdolność przewozowa linii autobusowej o częstotliwości 
15 min i przy założeniu 50% napełnienia nominalnego (100 miejsc w autobusie) 
wynosi ponad 7 000 pasażerów. Warto również zwrócić uwagę, że obecnie w wo-
jewództwie kujawsko-pomorskim średni koszt pociągo-kilometra wynosi ~30 zł, 
a autobuso-kilometra 3 zł i nic nie wskazuje na to, że ta relacja zostanie diametral-
nie odwrócona.

Biorąc powyższe pod uwagę można stwierdzić, że budowa odcinka linii kolejo-
wej pomiędzy Bydgoszczą a Portem Lotniczym ze względów ekonomicznych jest 
nieuzasadniona, tym bardziej, że prognozowane wartości natężeń ruchu samocho-
dowego na drogach dojazdowych do lotniska nie wymuszają ich przebudowy ze 
względów przepustowości.

Przykładami innych, planowanych inwestycji kolejowych zapisanymi w Strate-
gii i Planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskie-
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go są: przebudowy, kompleksowe modernizacje, czy rewitalizacje linii kolejowych 
i przywrócenie na nich połączeń pasażerskich (rys. 2). Analizy efektywności ekono-
micznej zamieszczone w Studium transportowym [17] wykazały, że pod względem 
ekonomicznym są to rozwiązania nieuzasadnione. W analizach dotyczących uru-
chamiania ewentualnego połączenia kolejowego jednymi z najważniejszych czyn-
ników, które uwzględniono były: prognozowany ruch pasażerski, ceny biletów 
autobusowych i kolejowych, planowany wynik finansowy (przychody i koszty), 
istniejąca i planowana sieć połączeń drogowych (gęstość dróg), liczba mieszkań-
ców na terenach położonych wokół linii kolejowej, wskaźnik motoryzacji, poziom 
bezrobocia, czy wartość PKB na mieszkańca. 

Zwolennicy uruchamiania połączeń kolejowych w przypadku braku ich ekono-
micznego uzasadnienia często powołują się na względy społeczne przeciwdziałające 
tzw. wykluczeniu społecznemu, czy na inne, które ogólnie można by nazwać „mi-
sją” publicznego transportu zbiorowego. Jednakże należy pamiętać, że jej wypeł-
nienie wymaga ponoszenia określonych kosztów. Warto w tym miejscu zaznaczyć, 
że Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego rocznie dotuje kolejowe woje-
wódzkie przewozy pasażerskie kwotą ~100 mln zł, co stanowi ~12% jego bu-
dżetu. Z danych zawartych w pracy [17] wynika, że transport kolejowy obsługuje 
tylko niecały 1% wszystkich podróży mieszkańców tego województwa.

Rozwiązania polegające na tworzeniu na liniach o niskiej rentowności (najczę-
ściej z powodu małej wartości potoków pasażerskich) węzłów przesiadkowych typu 
„samochód – kolej” w celu zwiększenia ich atrakcyjności, jak wskazują doświad-
czenia zagraniczne, zwłaszcza brytyjskie (www.rynekinfrastruktury.pl/artykul/89/1/
siekiera-beechinga.html), rzadko się udają lub kończą powodzeniem, albowiem naj-
częściej, jeśli już ktoś wsiadł do samochodu w swojej miejscowości, to kontynuował 
nim jazdę do celu podróży. Podobnie rozwiązania, polegające na dowożeniu pasaże-
rów autobusami do węzłów przesiadkowych w celu dokonania przesiadki również 
nie zawsze się sprawdzają z powodu znacznie wydłużonych i niekiedy mało czytel-
nych dla podróżnych, autobusowych tras dojazdowych do węzła przesiadkowego.

Doświadczenia niemieckie [4] wykazują, że korzystanie z lokalnej kolei zamiast 
z samochodów daje możliwość uzyskania znacznych oszczędności, ale już w przy-
padku ich porównania z transportem autobusowym wynik dla przewozów kole-
jowych wypada mniej korzystnie. Obecnie w tym kraju mówi się coraz dobitniej 
o wykorzystywaniu autobusów na trasach o mniejszym popycie pasażerskim, bo-
wiem problemu nie można rozwiązać poprzez zastosowanie autobusu szynowego. 
Koszt zakupu kolejowego środka transportowego w przeliczeniu na jedno miejsce 
siedzące jest cztery razy wyższy niż autobusu. Opłata za korzystanie z trasy kolejo-
wej wynosi 4,52 euro za 1 pociągo-km, co odpowiada kosztom uruchomienia 2 au-
tobusów. Podkreśla się, że niemiecka ustawa o przewozach pasażerskich zobowią-
zuje kraje związkowe do zapewnienia ludności dostępu do transportu publicznego, 
ale nie nakazuje, aby publiczne usługi przewozowe były realizowane transportem 
kolejowym. Rozważa się, czy środki z podatków przeznaczane na utrzymywanie 
regionalnych linii kolejowych bez ruchu towarowego nie kierować na usprawnie-
nia transportu autobusowego zamiast na autobusy szynowe. 
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5. Podsumowanie

Opracowanie racjonalnego systemu transportowego dla danego obszaru musi 
mieć merytoryczne uzasadnienie. Błędem jest bezpośrednie przenoszenie zapisów 
dotyczących polityki transportowej zawartych w strategicznych dokumentach 
unijnych i krajowych na obszary województw lub powiatów. Innego podejścia wy-
maga opracowanie i prowadzenie polityki transportowej w skali makro (np. obszar 
Unii Europejskiej, kraju), a innego w skali mikro (obszar województwa, powiatu, 
gminy). Każdy, bowiem z tych obszarów charakteryzuje się odmiennymi: aktu-
alnymi i prognozowanymi uwarunkowaniami zewnętrznymi oraz wewnętrznymi 
dotyczącymi systemów transportowych, rodzajami zagospodarowania przestrzen-
nego, charakterystykami demograficznymi itd. Stąd plany transportowe muszą 
wynikać z rzeczywistych potrzeb transportowych, a głównym ich uzasadnieniem 
powinny być aktualne i prognozowane wartości potoków pasażerskich. Inwesty-
cje infrastruktury transportowej są inwestycjami wymagającymi nie tylko bardzo 
dużych nakładów finansowych na ich realizację, ale również poważnych środków 
finansowych na ich utrzymanie w przyszłości, a te muszą już pochodzić z własnych 
budżetów samorządów terytorialnych. Często te środki mogłyby być korzystniej 
zagospodarowane i przynieść większe efekty, na przykład na pobudzenie aktywności 
innych dziedzin życia społeczno-gospodarczego na danym terenie. Stąd inwestycje 
wskazywane w wojewódzkich strategiach rozwoju oraz planach zagospodarowania 
przestrzennego muszą wynikać z odpowiednich studiów transportowych, których 
podstawą są wyniki analiz z symulacyjnych modeli transportowych. W przeciw-
nym przypadku mogą być wdrażane przedsięwzięcia inwestycyjne, które pod 
względem funkcjonalności i efektywności ekonomicznej nie przyniosą pożądanych 
rezultatów. Tylko w nielicznych przypadkach, ale wymagających wszechstronnego 
rozpatrzenia i uzasadnienia, można kierować się względami społecznymi. 
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Uwzględnianie niepewności 
w modelach potencjałów 

rUchotwórczych1

Streszczenie. W modelach sieci transportowych wiele zmiennych opisuje cechy fizyczne sie-
ci. Integracja wynikowej niepewności jest tylko częściowa. Wiele tych zmiennych jest opartych na 
hipotezach i oszacowaniach. Metoda Monte Carlo jest efektywną narzędziem oceny scenariuszy, 
w których pewne zmienne nie mogą być opisane dokładnie. W artykule rozważano zastosowanie 
metody MC z zaproponowaną strukturą zmiennych losowych opisujących niepewność podczas ge-
nerowania podróży. Powtarzanie obliczeń powoduje rosnącą dokładność wartości potoku ruchu na 
łuku i różnorodność funkcji rozkładu. Szczegóły analizy ilustrują trudności, które mogą pojawiać 
się podczas stosowania metody MC.

Słowa kluczowe: metody Monte Carlo, modelowanie transportu, VISUM, symulacja sto-
chastyczna

1. introduction

This paper establishes a connection between the Monte Carlo method and 
transportation modelling. To introduce the implementation, general outlines are 
addressed first, briefly discussing the characteristics of the MC method, and rele-
vant methodologies of modelling.

Details of the analysis illustrate the difficulties which might rise when adopting 
the MC method.Results of a hypothetical scenario are presented in regard of link 
volumes, showing different random effects.

Further possibilities promise higher convergence rate, estimation of precision, 
and sensitivity analysis of the modelled transportation network in context of the 
implemented stochastic variables. Extending the set of these variables is also a po-
ssible path.
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2. Uncertainty, risk, confidence

Measurements and estimations are usually about supporting decisions[1].If the 
decision in question has significant consequence would it turn outwrong,then me-
thods reducing uncertainty about it have a high value. The meaning of uncertain-
ty is worth clarifying: uncertainty is the lack of complete certainty, which means 
the existence of more than one possibility, and that the “true” outcome is not 
known. Uncertainty could be measured by assigninga set of probabilities for the 
set of possible outcomes. By this approach risk is defined as a state of uncertainty 
where some of the possibilities involve a loss, catastrophe or other undesirable out-
come. Risk is measured by a set of possibilities each with quantified probabilities 
and quantified losses.

One method to express uncertainty about a variable is to think of it as a range 
of probable values. In statistics a range that has specific probabilityto contain the 
correct value is called a confidence interval.

For any kind of model which – at least partially – aims for prediction coping 
with uncertainties may have a high value. However usual methods to predict the 
expected traffic volumes are strongly limited in this sense. The results of traffic 
forecast models depend greatly on the development of the future values of in-
dependent variables. And this development is unclear, we cannot tell the future 
values for sure. This uncertainty can have significant consequences hence it should 
beevaluated.One possible method to deal with uncertainty is stochastic simulation 
which describes the result with probability distribution.

3. monte carlo method

The Monte Carlo method is a powerful and practical empirical method to re-
duce uncertainty[2,3]. In general terms, Monte Carlo method always consists of 
a high number of repeated calculations, where the values of some input variables 
are determined randomly before each calculation[4]. After the whole process – 
often referred as Monte Carlo Simulation (MCS)[5]– results are evaluated either to 
describe the expected value and probability distribution of an unknown quantity 
or to estimate the results of complex equations where the analytical solution is 
not feasible. Hence the method requires the ability to describe the uncertainty of 
several variables – which would be generated according to this description – and 
also a deterministic model, or process to calculate dependable results for each re-
petition. Conventionally it is used when there is a need to account for the uncerta-
inties in future values of variables affecting the outcome of a deterministic theory 
(prediction), or to assess the possible outcome of a complex event-tree (decision 
support, reliability analysis, risk management), and even to acquire the value of 
a complex procedure when the required precision can be set (computational phy-
sics).
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The applied Monte Carlo method first assigns a probability density function 
(PDF) to the uncertain variables. The type of the distribution usually is normal, 
triangular, uniform or lognormal, based on the conditions surrounding the varia-
ble, the current state of knowledge and personal experience. Once the distribu-
tions are attributed, MCS takes randomly sampled values from them, to form one 
possible scenario and one possible result. After recording the outcome the process 
is repeated several times, giving the response of measurements for a range of po-
ssible scenarios. The measured variables are then complemented by a probability 
distribution that approximates the answer to the problem.

4. transportation modelling

To clarify the terms of the research, it should first be noted that the demonstra-
ted method was tested on a small size hypothetical transportation network model 
to explore implementation possibilities. Public transportation mode and complex 
demand modelling was not addressed in this model. The proposed method was 
tested with the basic 4-step modelling approach first, to assess its suitability. The-
refore, the advanced topics will not be discussed here. Thorough calibration of the 
model was also omitted as the current goal was not to give reasonable prediction 
for a unique scenario but to explore the theoretical possibilities and benefits of the 
stochastic simulation.

The MC method requires the identification of deterministic processes and un-
certain variables in the environment where the simulation would be applied. The-
se are detailed in the following paragraphs.

4.1. Deterministic features

A network model[6] is a definite description of the real-life road network[7]. 
Movement restrictions, impedances, capacities all depend on road network charac-
teristics. If these qualities changed over time that would mean a different model 
in the analysis.

Basic trip distribution[8]methods deliver a solution for splitting the previously 
generated traffic demand into O-D matrices. Distribution with the gravity model 
is an iterative process[9], once the parameters are set the result depends on co-
nvergence criteria which should not change throughout the analysis. These criteria 
depend on the consideration of network complexity and processing resources thus 
could be regarded as constant per model. Therefore the whole trip distribution 
procedure is a deterministic – iterative – process for each given set of function 
parameters.

Traffic assignment is either a multi-step process where the number of steps 
are previously set (one step for all-or-nothing assignment, and several steps for 
incremental assignment) or includes an iterative process as well, based on these 



182 Kisgyörgy L., Vasvari G.

fixed steps (equilibrium assignment). The result of a multi-step assignment are 
determined by network attributes, thus may be considered deterministic. Iterative 
assignments are also governed by convergence criteria, as the process of trip distri-
bution, and may also be considered a deterministic procedure for the same reasons.

4.2. Uncertainties

In several cases of transportation modelling scenarios, estimations are required.
The most relevant example is future travel demand and activity. Common mo-

delling practice dictates the worst and the best case scenarios to assess these uncer-
tainties, however the range of results between those scenarios or the probability of 
each scenario cannot be readily estimated.

Trip generation determines the expected traffic load of a scenario. The total 
traffic volume, the number of generated trips is the function of actual data and 
estimated factors. Its value consists uncertainties, e.g. how many home-to-work 
trips would manifest given a spread of GDP in a future scenario. Here, either the 
future value of the GDP or both GDP and the function parameters determining 
the number of generated trips, may be indefinite. 

Although the process of trip distribution is deterministic, the attractiveness, 
or deterrence of destinations also depend on economic factors, introducing time-
-variance – therefore liability – to the parameters of the gravity model’s deterrence 
function, thus into the phase of trip distribution.

In mode-choice models there is the possibility that a traveller does not choose 
the best, most feasible transportation mode for his trip, because personal prefe-
rences – e.g. the choice of a scenic route instead of a shorter tunnel – due to the 
lack of information or other unknown details. The variability of perceived travel 
costs is also an issue in this process. Stochastic factors influencing modal split are 
handled by currently available models (Kirchoff, Box-Cox, Logit, etc.) based on 
extensive survey data.

The primary focus of this paper is to address stochastic effects influencing trip 
generation. The extension of the process of trip distribution may be achieved in 
the same method.

It should be noted that although mode choice and choice variance was men-
tioned here, the experimental models only included a single travel mode – private 
transport.

5. Synthesis

The inclusion of random variablesneeds additional considerations after the as-
sessment of deterministic processes and uncertainties. In the current research trip 
generation potentials were described as the product of several factors, which all 
had some degree of randomness. Although these factors were determined theore-
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tically, they may be calculated from real census data. Adaptation of the process is 
also possible to a different set of variables.

5.1. Structure

Uncertainties at the level of trip generation were implemented both on general 
and individual levels as follows (Zone and variable structure are shown on Figu-
re 1).

First, production and attraction potentials were assigned for each zone. These 
attributes represent the basis on which the proportion of generated and attrac-
ted trips will be calculated (e.g. the number of households for a residential zone, 
and the number of workplaces for an industrial, or commercial zone). Values are 
expressed in ‘trip generation units’. 

Figure 1. Zone and variable structure 
Source: own

Zones are sorted into zone groups e.g. ‘home’ and ‘workplace’. These groups 
both help to assign trip orientations based on the time-of-day and serve as the pri-
mary structural level of categorization. Trip orientation was bipolar: ‘home’ zones 
producing, and ‘work’ zones attracting the trips for a supposed morning period, 
and having an opposite layout for the evening period. As zone group is a hierarchi-
cal and filtering concept, there is no value assigned to this attribute.

Zones are further divided into zone types, which – presumably or statistically 
– generate different number of trips per potential trip generation unit, as – for 
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example – the average number of trips per household for a suburban area is dif-
ferent than for a range of condominiums. Each zone type have a specific ‘average 
trip generation ratio’ (trips/trip generation units) to describe this property.

Zone types represent average, general statistical rates of trip generation, but 
in real life, these values always have a deviance to the average. To account for this 
discrepancy an ‘individual divergence rate’ was introduced on a per-zone basis. This 
attribute may also help to describe existing differences between similar zones, 
as one residential area might be more popular than the average, and another be 
abandoned. The divergence rate is expressed as a percentage.

Application of this structure to the test network is displayed on Figure 2. The 
test network consisted of 50 links and 25 zones.

Figure 2. Inner zones by group and type 
Source: own

5.2. Random variables

Potentials (number of households, number of jobs) are determinate, and could 
be derived directly from land use data and population statistics. Average trip ge-
neration ratios can be determined by statistical analysis of a time- and/or space va-
rying data set, where the uncertainty – spread, or deviation – of this attribute can 
also be described. These calculations are outside of the scope of this research, the-
refore excluded from this discussion. Individual divergence rate expresses either or 
both the confidence in these average values, and the difference of respective zones.

Each one of these attributes (average trip generation ratio, individual diver-
gence rate) is defined in the model as a random variable, having a probability 
distribution with describing variables – e.g. a mean and deviation for a normal 
distribution. Currently, only a simple uniform distribution was set for all variables 
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(Figure 3), as the objective was to test the suitability of the Monte Carlo method 
for trip generation.

Figure 3. Applied random variable distribution

The range of the average trip generation ratio is presented in Table 1 for each 
zone type. Note that the ‘Outer’ zone types are the three zones on the edge of the 
network model numbered from 1 to 3 inside square frames on Figure 2.

Table 1. Average trip generation ratio per zone type

Name Min. value Max. value
Condominium 1.1 1.5
House 1.5 2.2
Industrial 0.8 0.9
Commercial 0.9 1.0
Outer 0.9 1.1

Source: own

For each inner (i.e. non-outer) zone, an individual divergence rate was set. Al-
though the implementation allowed for separate interval definition, this variable 
had only one range (Table 2), but the respective values were determined separately 
for each zone.

Table 2. Individual divergence rate of inner zones 

Name Min. value Max. value
Inner 0.9 1.1

Source: own

The actual value of the attributes are determined before each trip generation 
procedure by a random number generator, according to these describing variables. 
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The results of the trip generation - origin and destination traffic volumes – are the 
product of the introduced random variables and potentials. Average trip genera-
tion ratios are presented (1)(2) in a vector format for clarity, but it must be noted 
that the variance of the individual values is low, vectors consisting only a few zone 
types’ ratios. 

    Oi=ai 
. bi 

. Pi
O (1)

    Dj = aj 
. bj 

. Pj
D (2)

where:
- a

i
 = average trip generation ratio of zone i (thus its zone type’s trip gen.r.),

- b
i
 = individual divergence ratio, zone i,

- Pi
O = trip generation potential, zone i,

- Pj
D = trip attraction potential, zone j.

Resulting vectors O and D not necessarily meet the criterion that there are no 
vehicles lost in the network, anyone who started a trip, finishes it (3).

 (3)

Therefore adjustment (4) is required, and was achieved by scaling the firsthand 
vector D:

 (4)

The origin and destination vectors are then subject to the trip distribution pro-
cess which currently regarded as a deterministic procedure.

Traffic assignment – as a deterministic process – was not affected by stochastic 
variables.

6. implementation

6.1. Simulation cycles

The application of the Monte Carlo method on the transportation network mo-
del consists of repetitive trip generation, trip distribution and traffic assignment 
cycles, fed by different random results of the trip generation phase detailed above. 
A complete set of cycles is further on referred to as simulation. At the start of each 
cycle, the values of vectors a and b are randomized to produce a new set of variables.

With Monte Carlo being an unexplored method in the domain of transporta-
tion modelling, there is no recommendation about necessary cycle number. Expe-
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riments were run with the setting of 100, 1 000, and 10 000 cycles to compare 
data output resolution and required processing time. 

6.2. Platform

PTV’s traffic network analysis suite, VISUM provided the modelling environ-
ment. This software – like any other modelling application commercially ava-
ilable – was not prepared to process and analyze thousands of successive traffic 
assignments. A custom utility had to be developed in order to generate the requ-
ired random variables, and to provide automated network analysis and evaluation. 
Communication with VISUM was established through the Component Object 
Model (COM) interface, enabling manipulation of model attributes, reading and 
saving of separate assignment results.

Generated random values play a major role in Monte Carlo methods, thus for re-
ference it should be noted that for this study the pseudo-random number generator 
utilized was the default Rnd() function of Microsoft’s. NET framework (version 4.5).

The description of random variables were implanted in the model as user-defi-
ned zone attributes. Origin and destination traffic volumes were managed by the 
developed software, generating the necessary random variables according to these 
describing attributes, then performing the necessary arithmetic operations (1)(2)
(4) to calculate vectors O and D.

Execution of the trip distribution and traffic assignment procedures was also 
handled by the utility, along with the collection of traffic volumes of each link on 
the network. 

6.3. Evaluation

After all cycles of trip generation, trip distribution and traffic assignment had 
been finished, the results were saved into a macro-enabled excel spreadsheet, for 
further adjustment. Cumulative distributions and probability densities of traffic 
volume measurements were determined for each link, using 10 vehicle/hour bins 
to aggregate the results. Statistical average, standard deviation and variance was 
also calculated for each link’s data set.

7. results

7.1. Cycle number 

Since simulation cycle number have a major effect on both the results’ indi-
vidual values and the processing time, it was logical to assess the effect of cycle 
number on the results.This effect is demonstrated on a single link’s traffic volume 
results with different cycle numbers (Figure 4, Figure 5, Figure 6).
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Figure 4. Single link volume results of 100 cycles 
Source: own

Figure 5. Single link volume results of 1,000 cycles 
Source: own

Figure 6. Single link volume results of 10,000 cycles 
Source: own
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7.2. Link volumes

Note: demonstration of the results is limited to 10,000 simulation cycles, as it 
produced the most comprehensible data. All links’ distributions and densities are 
demonstrated on Figure 7 and Figure 8 for easy comparison.

Figure 7. Cumulative distribution of link volumes on the test network
Source: own

Figure 8. Probability densities of link volumes on the test network 
Source: own

Highlighted link volumes are presented here, to be discussed later (see: 8. Analysis).

Figure 9. Single link volume results of 10,000 cycles, shape of a skewed Gaussian distribution 
Source: own
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Figure 10. Single link volume results of 10,000 cycles, shape of a rectangular distribution 
Source: own

Figure 11. Single link volume results of 10,000 cycles, shape of a triangular distribution 
Source: own

The displayed smooth graphs are the results of a 10 000 step cycle, which took 
approximately 1.5 hours to finish. Final evaluation was completed in one minute. 
This timeframe expands rapidly by the size of the network. The method described 
in this paper was later tested on an average-sized city network (7000 links, 74 
zones) the same number of cycles taking 70 hours and evaluation about 2.5 hours 
processing time on the same computer.

8. analysis

8.1. Cycle number

Inspecting the same link’s vehicle throughput results with various simulation 
cycle numbers, the differences are apparent. By setting a relatively low cycle num-
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ber, the shape of a Gaussian distribution is formed through a jagged S-curve of 
the cumulative distribution graph. Density values are fragmented, which is a clear 
consequence of the cycle number: the density analysis of n=100 measurements 
cannot be more refined than 1/n (see Figure 4).

Increasing the cycle limit’s order of magnitude (n=1,000) has significant ef-
fect on density values, their maximum resolution being 0.1% now. Although the 
distribution curve is smoother, its overall shape did not change significantly (Fi-
gure 5).

Going further by another order of magnitude (n=10,000), the density graph 
also becomes similar to a Gaussian distribution’s curve (Figure 6).

Although differences are visual, common statistical values do not show signifi-
cant contrast in the three data sets (see Table 3).

Table 3. Statistical averages, deviations and variances of the data set in function of cycle number 

n u su uu

100 1,223 130 10.6%
1,000 1,238 137 11.1%
10,000 1,247 141 11.3%

Source: own

The insignificant increase of the average is deceptive. Its value varies between 
simulations due to the stochastic nature of input variables, hence inclination is 
only apparent.

8.2. Link volumes

Different links on the network show different shapes of cumulative distribution 
and probability density graphs, meaning different reactions to traffic input. Since 
traffic assignment also includes shortest – or cheapest – path search between each 
zone pair, these graphs also indicate excessive volume-capacity ratios and critical 
roles of respective links.

Graphs on Figure 6 are related to a link connecting the inner road network to 
the bypass. This link has a nearby alternative with same features (capacity, spe-
ed restriction) but this link provides the higher accessibility of the two, and also 
channels higher traffic demand. Curve shape is close to a Gaussian distribution’s.

A skewed bell-shape on Figure 9 belongs to a link of a similar connecting role, 
but without nearby alternatives – actually one of its distant alternatives is the link 
mentioned before.

A link with low traffic demand shows the shape of a rectangular distribution on 
Figure 10. This link is the neighboring alternative of the first example (Figure 6), 
with lower importance (providing accessibility to fewer zones) on the network.
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Links shaping a triangular distribution, with highly spread traffic volume ran-
ge are links with low volume-capacity ratios (hence low saturation), as one of the 
bypass sections shown on Figure 11.

8.3. Overview

To have an overview of the whole network, all link distribution curves and 
density graphs are displayed on Figure 7 and Figure 8. These figures show a wide 
range of link volumes, higher capacity – and higher volume – links having a rela-
tively low slopes, and low capacity links having steep slopes.

It is important to note that although the input variables had a uniform – i.e. 
rectangular – distribution, most volume graphs bear some resemblance to a nor-
mal distribution. Speculations lead to the Central Limit Theorem, which states 
that the average of a large enough set of random independent trials lead to a nor-
mally distributed result. This theory is best demonstrated by a Galton board. The 
relevancy of this example is in the link volume’s composition regarding paths 
connecting different zone pairs. In this context a refined bell shape means that the 
corresponding link volume consists of routes from a large number of zones, as tho-
se volumes were determined by the product of two uniformly distributed random 
variables (see equations (1) and (2).

9. conclusions

Results of regular transportation network model analysis consist of several va-
riables per network element. Each of these having a singular value e.g. a vehicle 
volume on a road section. By introducing a stochastic element at the level of trip 
generation in a hypothetical test network – thus affecting the total and route 
specific vehicle volume of the network in a controlled random fashion – it was 
possible to gain more detailed information about link volumes than ordinary ana-
lysis would allow – including the best and the worst case scenarios. The calculated 
expected – average – volume and its deviation describe the range of possible out-
comes, and could explain certainty of the results instead of a singular value. The 
increased number of simulation cycles add fine details to this description at the 
cost of higher calculation time and careful evaluation of the results.

The ongoing research uncovered a new aspect: At the level of link volumes, 
range and distribution show high diversity. The total range of traffic volume varies 
in width, and probability densities might take the shape of rectangular, triangular, 
Gaussian, and skewed Gaussian distributions, which show the different exposition 
of different links to the effect of stochastic input variables denoting the emergence 
of a higher level context: network vulnerability. Further research steps are required 
to analyse this perspective.
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The demonstrated procedure is easily parallelized, by distributing the cycles to 
several computers, running the process simultaneously. Results could be evaluated 
after concatenating the output of these individual simulations.

This novel approach to transportation network analysis promises the inclusion 
of certainty in the results of traditional models by giving a probability distribution 
to the affected outputs. Application of the methodology to a detailed and properly 
calibrated model would push its already reliable results to a higher level. 

10. Future aspects

The current focus was set on the process of trip generation. Involving trip di-
stribution in the methodology is a logical path. A widely used example is the gra-
vity model, where a deterrence function describes the attractiveness of destination 
zone j to persons entering the network from zone i:

 (5)

where:
- f(Cij)= deterrence function,
- Cij = travel cost between zones i and j.

An implementation of the deterrence function by the familiar combined-logit-
-model is:

 (6)

where:
- a, b, c = calibration factors.

Variables of the deterrence function – on which the distribution of the previo-
usly generated trips relies – are also estimations. Here, the calibration factors a, b, 
c (see (6)) may also be described as random variables to express the uncertainty of 
the traveller’s destination choice.

Modal-split models are already established, the higher complexity solutions 
account for the stochastic nature of traveller’s mode choices. These models may 
not be a suitable environment to introduce MC principles, but it may worth a trial 
to conclude that path. These models have similar calibration factors to the gravity 
model’s deterrence function in trip generation (see (6)) which means that imple-
mentation would not be more difficult. 

Traffic assignment (all-or-nothing, incremental, equilibrium) has no clear ope-
ning for adaptation. All-or-nothing and incremental assignments are essentially 
single or repetitive shortest path searches, having no relevancy to real-life deci-
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sions as the shortest path searches do not result in multiple alternative routes. 
Only the shortest routes are determined therefore it is not possible to include the 
stochastic nature of user choice. It would also be almost impossible to manipulate 
the shortest path search algorithms of existing transportation modelling software, 
being highly optimized, and non-customizable and also inaccessible part of the 
software.

Equilibrium assignment algorithms use several variables to check convergen-
ce – none of them could be interpreted as the model’s uncertainty. Also there are 
stochastic equilibrium assignment methods available to model the probabilistic 
nature of user choice, which would make the MC implementation obsolete.

As it was mentioned before, description of network vulnerability may be po-
ssible by making use of the MC simulation results. This aspect definitely needs 
additional extensive research taking network topology into account. 
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Streszczenie: Artykuł ma na celu pokazanie praktycznego wykorzystania skryptów pisa-
nych w języku programowania Python w celu usprawnienia korzystania z oprogramowania Vi-
sum. W artykule przedstawione są dwa przykłady. Pierwszym z nich jest tworzenie sieci transportu 
zbiorowego na podstawie bazy danych uzyskanej od operatora portalu służącego do planowania 
podróży. Drugi przykład to automatyczne wykonywanie obliczeń oraz eksport wyników z plików 
programu Visum do innych formatów.

Słowa kluczowe: Visum, skrypty, COM

1. Wprowadzenie

W niniejszym artykule przedstawiono kilka sposobów wykorzystania progra-
mów oraz skryptów stworzonych w języku Python, korzystających z obiektu COM 
programu Visum. Narzędzia te stworzono w celu usprawnienia prac przy zagad-
nieniach, pojawiających się podczas tworzenia oraz modyfikacji modeli podróży. 
Przedstawione przykłady dotyczą:

•	 Automatycznego generowania modelu sieci transportu zbiorowego na pod-
stawie rozkładów jazdy oraz danych o lokalizacji przystanków, pozyskanych 
z różnych źródeł oraz w różnych formatach;

•	 Automatyzacji obliczeń dla wariantów rozwoju sieci oraz wielu horyzontów 
czasowych oraz zapisu wyników w formacie ułatwiającym dalsze obliczenia 
takie jak m. in. analizy ekonomiczne.

Program Visum poza standardowymi narzędziami do tworzenia sieci transpor-
tu zbiorowego wykorzystującymi graficzny interfejs daje użytkownikowi także 
możliwość używania poleceń z poziomu, tak zwanej konsoli poprzez dołączony do 
oprogramowania obiekt COM. Obiekt COM pozwala użytkownikowi na pełną 
kontrolę nad programem Visum za pomocą jakiegokolwiek języka programowania 
posiadającego bibliotekę komunikacji COM [1]. Umiejętność korzystania z funk-
cji programu poprzez polecenia z poziomu konsoli, z pominięciem interfejsu gra-
ficznego, wraz z możliwościami języka programowania Python dają użytkowniko-
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wi ogromne możliwości tworzenia własnych narzędzi. Narzędzia te mogą służyć, 
między innymi do automatyzacji żmudnych bądź skomplikowanych czynności.

2. Tworzenie sieci transportu zbiorowego

Zespół projektowy podczas prac nad Planem Transportowym Województwa 
Śląskiego stanął przed zadaniem zbudowania modelu ruchu pasażerskiego na te-
renie całego województwa. Jednym z wyzwań podczas procesu modelowania była 
budowa sieci połączeń transportu zbiorowego uwzględniającej przystanki oraz 
przypisane im rozkłady jazdy. Bardzo szeroki zakres koniecznych do wprowadze-
nia danych uzasadniał przeanalizowanie możliwości automatyzacji procesu wpro-
wadzania danych do programu Visum. Przykładowo podczas prac nad modelem 
ruchu Miasta Szczecin wprowadzenie 230 kursów transportu zbiorowego zajęło 
jednej osobie około tygodnia, na omawianym projekcie liczba kursów do wprowa-
dzenia wynosiła ponad 18 000.

Manualne wprowadzanie danych, za pomocą graficznego interfejsu, jest roz-
wiązaniem zbyt mało efektywnym, aby jego zastosowanie było uzasadnione w tym 
przypadku. Zdecydowano, więc o próbie wykorzystania skryptów napisanych 
w języku programowania Python wykorzystujących obiekt COM Visum.

2.1. Pozyskiwanie danych

Podstawowym wymogiem przy wybranym trybie pracy są dane o odpowied-
niej jakości. Jest to kwestia kluczowa dla powodzenia całego projektu. Wybrana, 
automatyczna metoda wprowadzania danych wymusza, aby były one dostępne 
w formacie, który będzie łatwy do interpretacji za pomocą algorytmów. Struktura 
danych musi być, zatem jak najprostsza oraz jak najbardziej konsekwentna.

W praktyce dane wystarczająco szczegółowe i w odpowiednim formacie nie są 
dostępne podczas pracy przy większości projektów. Zamawiający często przeka-
zują dane o przewoźnikach oraz rozkładach jazdy w formie papierowej lub jako 
pliki PDF stworzone poprzez skanowanie papierowych oryginałów. Dane te, za-
nim będą odpowiednie do użycia muszą zostać zdigitalizowane, co jest żmudnym 
i czasochłonnym procesem. Łatwiejszym i bardziej niezawodnym sposobem pozy-
skiwania informacji jest korzystanie z danych znajdujących się w różnego rodzaju 
serwisach internetowych oraz bazach danych. Jeżeli dany serwis oferuje narzędzie 
potocznie zwane planerem podróży, wyszukujące połączenia transportu zbiorowe-
go pomiędzy zadanym źródłem i celem podróży, serwis ten posiada bazę danych 
ze wszystkimi informacjami koniecznymi do zbudowania modelu sieci transportu 
zbiorowego. Metody pozyskania opisanych powyżej danych mogą być różne w za-
leżności od tego, kto dysponuje prawami autorskimi.

W przypadku omawianego projektu dane zakupiono od serwisu „e-Podróżnik”. 
Jest to ogólnopolski serwis, oferujący ogromną bazę kolejowych oraz autobuso-
wych rozkładów jazdy. Zawiera on informacje o połączeniach międzymiastowych, 
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a także o komunikacji miejskiej w wybranych miastach Polski. Jako format danych 
przyjęto prostą formę tabelaryczną zapisaną w arkuszu kalkulacyjnym gdzie każdy 
element konkretnego kursu (Time Profile Item) został opisany w jednym wierszu.

Innym rozwiązaniem, jest korzystanie z danych udostępnianych w formacie 
Google Transit Feed [2]. Struktura tego formatu to seria plików tekstowych, 
w których zawarte są kompletne informacje na temat systemu transportu zbio-
rowego na wybranym obszarze. Z uwagi na globalny zasięg firmy Google może 
on stać się dominującym formatem w dziedzinie zapisu informacji o komunikacji 
zbiorowej. Powszechną praktyką wśród wielu miast na świecie jest publikowanie 
oraz nieodpłatne udostępnianie rozkładów jazdy w tej formie. Aktualnie w portalu 
Google Transit znaleźć można 6 polskich miast [3]. Są to: Białystok, Łódź, Olsz-
tyn, Szczecin, Warszawa oraz Zielona Góra. Dzięki standaryzacji oraz zgodności 
danych z aktualnym stanem oferty przewozowej można nie tylko budować, ale 
także regularnie aktualizować modele ruchu miast w zakresie transportu zbioro-
wego.

Dodatkowym ułatwieniem w korzystaniu z formatu Google Transit są dostęp-
ne nieodpłatnie narzędzia do przetwarzania danych, takie jak biblioteka „Google-
TransitDataFeed” dla języka Python [4]. Narzędzie to umożliwia wczytanie kom-
pletu plików tekstowych w odpowiednim formacie a następnie zbudowanie obiek-
tu, którego metod i atrybutów można wygodnie używać podczas programowania.

Innym formatem popularnym zwłaszcza na terenie Wielkiej Brytanii i Irlandii 
jest format TransXChange [5] oraz powiązany z nim NaPTAN. Format ten został 
opracowany przez brytyjski Departament Transportu i jest oparty na języku XML. 
Stanowi on obowiązujący standard służący do zapisywania danych o transporcie 
zbiorowym w wymienionych krajach, co powoduje, że wiele organizacji udostępnia 
dane w tym formacie. Dane w formacie TransXChange są także obsługiwane przez 
popularny w Wielkiej Brytanii pakiet Accession służący do analiz dostępności do 
transportu zbiorowego oraz indywidualnego. Biblioteki GoogleTransitDataFeed 
zawierają narzędzia do konwersji pomiędzy formatem TransXchange a formatem 
wprowadzonym przez Google, zatem nie ma potrzeby tworzenia osobnych skryp-
tów dla różnych formatów danych używanych w projektach.

2.2. Założenia oraz sposób działania skryptu

Głównym założeniem, jakie przyjęto była maksymalna elastyczność i uniwersal-
ność tworzonego narzędzia. W świetle mnogości opisanych wcześniej standardów 
zapisywania danych, istotna okazała się możliwość wykorzystywania go nie tylko 
na jednym, ale również na przyszłych projektach. Dodatkową opcją było również 
umożliwienie zapisu danych także dla innych celów niż tylko, jako element mode-
lu w programie Visum. W związku z powyższymi wymaganiami skryptowi nada-
no budowę modułową. Moduły składające się na opisywane narzędzie to:

•	 Główna część, czyli obiekt reprezentujący sieć, bardzo zbliżony budową, 
w zakresie części dotyczącej transportu zbiorowego, do obiektu Visum.Net 
programu Visum;
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•	 Część odpowiedzialna za import danych z różnych źródeł do obiektu głów-
nego;

•	 Część odpowiedzialna za wprowadzanie danych zgromadzonych w głów-
nym obiekcie do modelu (ewentualnie eksport danych do innego formatu 
na przykład, jako pliki w standardzie GIS) a także generowanie raportów ze 
szczegółowymi informacjami na temat ewentualnych błędów i ostrzeżeń.

Schemat budowy narzędzia przedstawiono na poniższym rys. 1.

Rys. 1. Schemat budowy opisywanego skryptu 
Źródło: opracowanie własne

Powyższy podział daje możliwość łatwego dodawania kolejnych modułów 
w przyszłości. Przykładowo, zamiast wczytywania danych wejściowych z pliku 
Excel w krótkim czasie możliwe było opracowanie modułu pozyskującego dane 
z plików w standardzie Google Transit Feed a także moduł pozwalający na zapi-
sywanie informacji o trasach w postaci plików SHP. Wszystko to przy minimal-
nym nakładzie pracy gdyż podstawowe funkcje znajdują się „wewnątrz” obiektu 
głównego, którego nie trzeba zmieniać. Jeżeli będzie to uzasadnione, możliwe jest 
również zaprojektowanie prostego, graficznego interfejsu użytkownika umożli-
wiającego wprowadzenie okien dialogowych do wyboru źródeł danych czy sposobu 
zapisu wyników.

2.3. Wprowadzanie danych do modelu

Odcinki kolejowe oraz drogowe wprowadzono do modelu za pomocą standar-
dowych narzędzi. Źródłem danych były otrzymane od zamawiającego pliki SHP 
dla sieci drogowej oraz instrukcja Id-12 dla sieci kolejowej. Obszar opracowania 
został podzielony na rejony komunikacyjne odpowiadające podziałowi terytorial-
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nemu na gminy. Z uwagi na to przystanki autobusowe znajdujące się na terenie 
jednej gminy zostały zagregowane. Przystanki kolejowe również wprowadzono na 
podstawie instrukcji Id-12 oraz podłączono je do rejonów komunikacyjnych w od-
powiadających gminach.

Na podstawie informacji pozyskanych z serwisu e-podróżnik, do prac przy mo-
delu ruchu województwa śląskiego wykorzystano dane zapisane jako arkusz kal-
kulacyjny programu Excel. Dane w arkuszu przedstawione były w postaci jednej 
tabeli. Każdy punkt na trasie (Line Route Item) konkretnego kursu transportu 
zbiorowego został opisany: nazwa linii, nazwa kursu, nazwą przewoźnika, nazwa 
przystanku początkowego oraz końcowego danego kursu, identyfikator przystan-
ku a także czas przyjazdu oraz odjazdu z danego przystanku. 

Każdemu przystankowi transportu zbiorowego w modelu przyporządkowa-
no niepowtarzalny identyfikator. Po zakończeniu prac wstępnych przygotowano 
skrypt, który wprowadza do modelu w programie Visum wszystkie elementy sieci 
transportu zbiorowego:

•	 Przewoźników (Operators),
•	 Linie (Lines),
•	 Trasy (Line Routes),
•	 Elementy tras (Line Route Items),
•	 Kursy (Time Profiles),
•	 Elementy kursów (Time Profile Items).
Proces wprowadzania wszystkich powyższych danych nie zajmował w tym 

przypadku więcej niż godzinę czasu maszyny.

2.4. Napotkane trudności

W trakcie pracy nad modelem napotkano na kilka technicznych przeszkód 
mających wpływ na efektywność wykorzystanych rozwiązań.

Najbardziej problematyczne okazało się wprowadzanie linii transportu zbio-
rowego, których przebiegi przecinały granicę opracowania. Jest to związane ze 
sposobem modelowania ruchu zewnętrznego. Wszystkie linie, których przebiegi 
wykraczały poza obszar opracowania powinny zostać przecięte a końce przebiegów 
podłączone do odpowiednich rejonów zewnętrznych. W tym celu należało ziden-
tyfikować wszystkie miejsca przecięć pomiędzy trasami a granicą opracowania, 
a następnie wprowadzić poprawki do bazy danych o elementach kursów. W tym 
przypadku zadecydowano o wykorzystaniu metody manualnej. Poprawki te oka-
zały się być jednak bardzo czasochłonne. W przyszłości rozwiązaniem zaistniałego 
problemu mogłoby być uwzględnienie w algorytmie skryptu „fałszywych” przy-
stanków na granicy opracowania, podłączonych do odpowiadających im rejonów 
zewnętrznych a następnie wykrywanie, kiedy wprowadzana automatycznie trasa 
przechodzi przez taki przystanek. To powodowałoby zatrzymywanie procesu do-
dawania kolejnych elementów trasy. Czas przejazdu byłby interpolowany pomię-
dzy przystankiem poprzedzającym a kolejnym względem miejsca przecięcia.
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Kolejnym ważnym czynnikiem była spójność wykorzystywanych danych. Ma 
ona znaczny wpływ na wyniki stosowania opisywanej metody. W opisywanym 
przypadku dysponowano danymi o położeniu przystanków transportu zbiorowego 
pozyskanymi z jednego źródła oraz danymi o rozkładach jazdy z innego źródła. 
Powstała zatem konieczność przyporządkowania każdemu przystankowi, w obu 
kompletach danych, niepowtarzalnego identyfikatora w celu przeprowadzenia au-
tomatycznego generowania kursów. Przy pracy nad omawianym modelem ruchu 
przystanki identyfikowane były na podstawie nazwy miejscowości, w której się 
znajdują a następnie agregowane do poziomu gmin. Nie przewidziano jednak, 
że brak danych o przyporządkowaniu nazwy miejscowości, w której znajduje się 
dany przystanek do odpowiadającego jej powiatu i województwa będzie stanowił 
problem. Zbyt mały stopień szczegółowości danych nie wystarczył do automa-
tycznego, jednoznacznego określenia położenia przystanku, gdyż w Polsce nazwy 
miejscowości bardzo często się powtarzają. Ilustrację problemy przedstawiono na 
rys. 2.

Rys. 2. Ilustracja problemu przyporządkowania przystanku do odpowiedniej gminy
Źródło: opracowanie własne

Wiele problemów stworzyć może także sieć odcinków drogowych i kolejowych. 
Kłopotliwe są występujące na sieci nieciągłości, takie jak: brakujące odcinki, za-
mknięte relacje skrętne czy też nieodpowiednie przyporządkowanie dozwolonych 
systemów transportowych. Tworzenie tras transportu zbiorowego za pomocą 
skryptu korzysta z wbudowanego w program Visum algorytmu wyszukiwania 
ścieżki pomiędzy kolejnymi wprowadzanymi elementami trasy. Użytkownik po-
siada, co prawda możliwość wpływu na parametry tej procedury (maksymalny 
stosunek długości znalezionej ścieżki do odległości pomiędzy punktami, możli-
wość automatycznego otwierania relacji skrętnych), jednak wizualne sprawdzenie 
przebiegów tras jest konieczne, aby wyeliminować możliwe pomyłki. Podczas ma-
nualnego wprowadzania danych użytkownik na bieżąco weryfikuje poprawność 
wprowadzania tras. W przypadku skryptu należy bezwzględnie wykonać spraw-
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dzenie po zakończonym procesie. Aby ułatwić weryfikację, zdarzenia takie jak nie-
możliwość odnalezienia ścieżki przez algorytm, brak na sieci jakiegoś elementu 
czy nieodpowiednie czasy przyjazdu/odjazdu notowane są w raporcie zapisywanym 
w postaci pliku tekstowego po zakończeniu działania skryptu.

2.5. Ocena wykorzystanego rozwiązania

Duży nakład pracy, jaki wiąże się z odpowiednim przygotowaniem danych 
oraz stworzeniem głównego algorytmu został zrekompensowany z nawiązką 
poprzez skrócenie czasu pracy przy wprowadzaniu linii a także niewielki czas 
potrzebny przy dokonywaniu poprawek i zmian na dalszych etapach projektu. 
Zastosowane rozwiązanie pozwoliło na zaoszczędzenie znacznej ilości czasu. 
Jakiekolwiek zmiany rozkładów jazdy (przyspieszanie/opóźnianie wybranych 
kursów) czy też zmiany przebiegów, związane z wariantowaniem łatwiej jest 
przeprowadzać na pliku źródłowym z danymi niż wewnątrz modelu w progra-
mie Visum.

Dodatkową korzyścią jest to, że raz stworzone narzędzie może być używane 
na kolejnych projektach a zdobyte doświadczenie w pozyskiwaniu i przygo-
towywaniu danych prawdopodobnie pozwoli na dalsze skrócenie czasu pracy.

Niewątpliwie nastąpi również postęp, jeśli chodzi o dostęp do danych za-
pisanych w formie elektronicznej, co pozwoli wyeliminować wiele nieudogod-
nień związanych ze wstępnym przygotowywaniem danych wejściowych.

3. Automatyzacja obliczeń

Po zakończonym procesie modelowania oraz stworzeniu serii scenariuszy, wy-
konano analizy efektywności ekonomicznej. Model ekonomiczny przygotowany 
został w postaci arkuszy programu Excel. Danymi niezbędnymi do wykonania 
analizy były wyniki uzyskane z prognoz otrzymanych przy wykorzystaniu modelu 
ruchu. Przy znacznej liczbie scenariuszy oraz możliwej dużej liczbie iteracji proble-
mem stało się każdorazowe przenoszenie wyników obliczeń z modeli w programie 
Visum do modelu ekonomicznego. Danymi były listy obiektów programu Visum 
takie jak:

•	 Odcinki sieci drogowej oraz kolejowej wraz z atrybutami,
•	 Elementy tras transportu zbiorowego wraz z atrybutami z podziałem,
•	 Systemy transportowe wraz z atrybutami.
Przenoszenie powyższych danych pomiędzy programami Visum i Excel jest kło-

potliwe i długotrwałe a czasem prawie niemożliwe na standardowej stacji roboczej 
przy bardzo dużej liczbie elementów (lista elementów tras transportu zbiorowego 
składała się na opisywanym projekcie z czterystu pięćdziesięciu tysięcy wierszy). 
W związku z powyższym zdecydowano się na wykorzystanie skryptów w języku 
Python do eksportowania wyników obliczeń.
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3.1. Zasada działania skryptu

Pliki VER (pliki zawierające modele stworzone przy pomocy programu Visum) 
umieszczone w wybranym folderze po kolei są otwierane przez skrypt, listy odpo-
wiednich elementów wraz z wybranymi atrybutami zostają utworzone a następnie 
zapisane, jako arkusze w wyjściowym pliku Excel. Następnie arkusz zawierający 
model ekonomiczny pobiera odpowiednio sformatowane dane z zapisanego pli-
ku za pomocą dynamicznych odnośników. Cały proces zapisywania wyników ze 
wszystkich scenariuszy we wszystkich horyzontach czasowych oraz aktualizacja 
danych w modelu ekonomicznym trwa około 20-30 minut pracy maszyny.

Schemat procesu przedstawiono na rys. 3.

Rys. 3. Schemat procesu transferu danych z modeli podróży do modelu ekonomicznego
Źródło: opracowanie własne

3.2. Ocena wykorzystanego rozwiązania

Wybrane rozwiązanie pozwoliło przede wszystkim na zaoszczędzenie znacznej 
ilości czasu, co przy wielokrotnie zmieniających się założeniach dla poszczegól-
nych scenariuszy uzasadniło włożenie dużego nakładu pracy na początku projektu 
w przygotowanie skryptów oraz modyfikację arkuszy Excel z modelami ekono-
micznymi. Dodatkową korzyścią było również to, że po początkowym okresie te-
stowania i usunięciu wszelkich niedociągnięć można było mieć pewność, że ope-
racja jest wykonywana nie tylko błyskawicznie, ale również bezbłędnie, czego nie 
można zazwyczaj powiedzieć o żmudnych czynnościach wykonywanych za każ-
dym razem ręcznie.

4. Podsumowanie

Oba opisane przypadki użycia skryptów do usprawniania pracy za pomocą pro-
gramu Visum charakteryzują się tym, że konieczny jest duży początkowy nakład 
pracy a także bardzo staranne przygotowanie danych wejściowych (lub uzyska-
nie dobrych danych wprost ze źródła). Inwestycja ta jednak jest rekompensowana 
w późniejszych fazach projektu, kiedy to wiele czynności można wykonać auto-
matycznie. Pozwala to zminimalizować poświęcany czas a także wyeliminować 



203WYKORZYSTANIE SKRYPTÓW W PROGRAMIE VISUM, NA PRZYKŁADZIE MODELU...

pomyłki. Zysk z wprowadzania takich rozwiązań uwidacznia się zwłaszcza w przy-
padkach, kiedy wielokrotnie zmieniają się założenia bądź wprowadzane są do pro-
jektu zmiany i poprawki.

Ciągle powiększająca się ilość oraz szczegółowość danych wejściowych w połą-
czeniu z coraz większymi możliwościami sprzętowymi powoduje, że modele ruchu 
stają się bardziej rozbudowane. Często ilość danych, jakie trzeba wprowadzić do 
modeli jest tak duża, że zupełnie nieefektywne jest wykonywanie takiej pracy ma-
nualnie. Według autora jest to tendencja nieodwracalna, dlatego też automatyza-
cja wielokrotnie powtarzanych żmudnych czynności stanie się nie tylko sposobem 
na zmniejszenie nakładu pracy przy projektach, ale w wielu przypadkach wręcz 
koniecznością.
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Streszczenie. W artykule przedstawiono uwarunkowania modelowania podróży pomiędzy 
centralnym miastem aglomeracji a otaczającymi go miejscowościami. Na tle stosowanych metod i 
elementów modeli (przegląd literatury) wyspecyfikowano aktualne uwarunkowania nawiązujące 
do badań przeprowadzonych dla aglomeracji wrocławskiej. Autor wskazał istotne wyniki prowa-
dzonych przez siebie badań oraz, posiłkując się „studium przypadku” dla wybranych miejscowości, 
omówił proponowane przez siebie elementy modelu.

Słowa kluczowe: modelowanie podróży w aglomeracji, gromadzenie danych, analiza wy-
ników

1. Wprowadzenie

Aglomeracja nie jest pojęciem precyzyjnie zdefiniowanym. Dla potrzeb niniej-
szych rozważań przyjmuje się, że jest to obszar składający się z centralnego miasta 
(metropolii) i otaczających go gmin (ewentualnie innych jednostek terytorialnych). 
Rozległość aglomeracji może być postrzegana różnorodnie (przykładem jest nie-
precyzyjny zasięg aglomeracji wrocławskiej). Co ciekawe, zasięg aglomeracji moż-
na definiować poprzez występowanie na danym obszarze podróży o stosownym 
charakterze (np. codzienne dojazdy do pracy), przeciwnie do analizowania podróży 
w zdefiniowanym już wcześniej obszarze (na podstawie kryteriów niezwiązanych 
z ruchem). Niezależnie od powyższego, prezentowane tu badania przeprowadzono 
na terenie dwóch gmin przylegających bezpośrednio do Wrocławia.

W wyniku postępującej deglomeracji obserwuje się dynamiczny przyrost za-
ludnienia w obszarach (gminach) otaczających duże miasta, przy stagnacji lub 
zaniku przyrostu zaludnienia tego miasta. Ludzie osiedlający się poza granicami 
metropolii nie likwidują codziennych z nią kontaktów. Wręcz przeciwnie, miesz-
kając „na wsi” pracują, uczą się, korzystają z usług miasta, dość często jedynie no-
cując w domu. Efektem jest bardzo duży przyrost natężeń ruchu aglomeracyjnego 
oznaczającego codzienne przekraczanie granic miasta. Przy słabym rozwoju oferty 
transportu publicznego dla tych relacji, zdecydowana większość podróży odby-
wa się prywatnymi samochodami, co wydatnie powiększa problemy transportowe 
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miast (w tym związane z parkowaniem w centrum oraz z wyczerpywaniem prze-
pustowości dróg dojazdowych). Badania ruchu w aglomeracji są dosyć nowym 
problemem w Polsce i czasami nie dostrzega się wagi tego zagadnienia. Nierzadko 
kompleksowe badania ruchu w mieście dotyczą podróży wyłącznie jego mieszkań-
ców, a nie podróży odbywających się w mieście. W efekcie, gubi się znaczącą część 
populacji podróżnych i uzyskuje niemiarodajne wyniki. Problem terytorialnego 
ujęcia badań ruchu w mieście jest pierwszym zagadnieniem poruszanym w niniej-
szym artykule. Drugim problemem jest trudność w gromadzeniu danych (zmien-
nych opisujących) podróże aglomeracyjne. Oficjalne statystyki (dane meldunko-
we) z uwagi na polską specyfikę, są niemiarodajne do budowy modelu podróży. 
Autor artykułu wskazuje na potencjalne problemy badań kompleksowych, stawia 
hipotezy i weryfikuje je badaniami cząstkowymi. Ma to na celu sformułowanie 
wytycznych i metodyki planowanych w najbliższej perspektywie badań komplek-
sowych.

2. Uwarunkowania modelowania podróży pomiędzy centralnym mia-
stem aglomeracji a otaczającymi go miejscowościami w dotychczas 
stosowanych modelach

Zagadnienia podróży aglomeracyjnych są badane od lat i nie sposób w krót-
kim artykule dokonać nawet przeglądu poruszanych problemów. Ograniczono 
się zatem do przywołania kilku pozycji z poprzedniej konferencji „Modelling” 
ilustrujących aktualną problematykę zbieżną z rozpatrywanymi tu zagadnienia-
mi. W pozycji [1] wskazano na użyteczność modelu pośrednich możliwości dla 
estymacji liczby podróży do pracy w aglomeracjach Wrocławia, Frankfurtu nad 
Menem, Kassel i innych. Wskazano na wielość czynników wpływających na praw-
dopodobieństwo akceptacji rozważanego celu podróży. Uwypuklono znaczenie 
spisów powszechnych dla gromadzenia niezbędnych danych. Przykłady danych 
wykorzystywanych do generowania ruchu (w oparciu o model grawitacyjny) dla 
Gdańska zestawiono w artykule [3]. Analizowano około 20 zmiennych objaśniają-
cych, m.in.: powierzchnia rejonu, liczba mieszkańców, liczba i powierzchnia lokali 
mieszkaniowych, liczba miejsc pracy, liczba miejsc w szkołach i inne. Zaobserwo-
wano, że liczba podróży wyjazdowych do pracy (...) jest silnie powiązana z liczbą miesz-
kańców, liczbą lokali mieszkaniowych, powierzchnią lokali i liczbą zawodowo czynnych. 

Z powyższego wynika, że niezależnie od stosowanej metody modelowania po-
dróży (pośrednie możliwości, model grawitacyjny) istotnym jej elementem jest 
zebranie odpowiedniego zestawu danych (zmiennych opisujących). W kontekście 
modelowania podróży w aglomeracji, wskazać należy na trudność w zgromadzeniu 
stosownych danych miarodajnie opisujących stan istniejący. Przy okazji tworze-
nia modelu ruchu dla Szczecina [4] podkreślono wpływ niedoskonałości danych 
wejściowych na wyniki modelu oraz konieczność właściwego modelowania sieci 
komunikacyjnej dla ujęcia specyfiki podróży wewnętrznych (w tym realizowanych 
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z wykorzystaniem sieci zewnętrznej) i zewnętrznych. Autorzy pracy [2] analizo-
wali różnice w strukturach syntetycznych (teorii modelowania) i dedykowanych 
(określonym obszarom) w prognozowaniu potoków ruchu. Zauważono, że w mo-
delowaniu dedykowanym dla miast natrafia się na coraz większe problemy badań reprezen-
tacyjnych, ograniczenia kosztowe i administracyjne (...). Dotyczy to (...) także implikacji 
związanych z relacjami pomiędzy ruchem zewnętrznym i wewnętrznym (...).

3. Badania prowadzone w aglomeracji wrocławskiej
 
Aktualnie nie dysponujemy kompleksowymi danymi odnośnie podróży w aglo-

meracji wrocławskiej. We Wrocławiu przeprowadzono kompleksowe badania ru-
chu w latach 2010-2011 [5]. Badania te skoncentrowano jednak na obszarze mia-
sta. Zarejestrowano co prawda liczbę pojazdów pojawiających się na kordonach 
(w tym na granicach miasta), ale bez badań odnośnie źródeł, celów i motywacji 
podróży. Wyniki prezentowane w opracowaniu [5] pokazują że około 190 tys. pojaz-
dów w ciągu doby wjeżdża i tyle samo wyjeżdża z miasta. W liczbie tej mieści się także 
tranzyt nie związany z Wrocławiem (w okresie badań nie funkcjonowała jeszcze 
Autostradowa Obwodnica Wrocławia, AOW). Podano ponadto, że na granicy mia-
sta rano wjeżdża ponad 13 tys. pojazdów a wyjeżdża ponad 9 tys. pojazdów. Liczby te 
prawdopodobnie dotyczą godziny szczytu i w świetle badań prowadzonych przez 
autora nie opisują całego ruchu szczytowego generowanego przez aglomerację.

Istotne zmiany w sieci drogowej (przede wszystkim uruchomienie AOW) spo-
wodowały dezaktualizację danych o ruchu zewnętrznym z opracowania [5]. In-
teresujące wydawałyby się być wyniki nowszego opracowania [6], gdzie badano 
podróże z 26 gmin otaczających Wrocław (tak zwany Wrocławski Obszar Funk-
cjonalny, WrOF). Niestety, pomiary ruchu drogowego ograniczono do wlotów 
dróg krajowych (w tym zjazdy z AOW) i wojewódzkich. Takich wlotów jest 12, 
względem sumarycznej liczby dróg wjazdowych wykorzystywanych w podróżach 
aglomeracyjnych w liczbie 32. Wszystkie wloty pokazano na mapie (rys. 1) gdzie 
numery od 1 do 12 dotyczą dróg krajowych i wojewódzkich. W oczywisty sposób 
pominięto znaczną liczbę pojazdów (i osób) wjeżdżających do stolicy aglomeracji 
(według badań autora około 50%). Przełożyło to się na nieprawidłowe wartości 
podziału zadań przewozowych wskazanego w opracowaniu [6].

Dla zarejestrowania wielkości ruchu aglomeracyjnego konieczne jest przepro-
wadzenie badań kompleksowych uwzględniających specyfikę podróży tego typu. 
Szczególnie ważne jest: określenie obszaru aglomeracji, stosownej sieci drogowej, 
tras wykorzystywanych w podróżach aglomeracyjnych, „odsianie” podróży innego 
typu. Badania przeprowadzone przez autora mają za zadanie wskazać metodykę 
kompleksowych pomiarów w aglomeracji.
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Rys. 1. Drogi wjazdowe do Wrocławia

4. Studium przypadku dla wybranych miejscowości
 
Do badań o charakterze „studium przypadku” wytypowano dwie miejscowości 

(grupy wsi) o charakterystycznych cechach wspólnych: położenie po obu stronach 
Wrocławia w zbliżonej odległości i czasie dojazdu do centrum (około 30 km i 1 h), 
wyjazd z miejscowości możliwy tylko jedną drogą (brak tranzytu przez miejsco-
wości), obsługa transportem publicznym na podobnym (słabym) poziomie. Obie 
miejscowości oznaczono symbolicznie: Z (zachodnia) i W (wschodnia) i pokazano 
na mapie (rys. 2). Zakres badań przeprowadzonych wiosną 2012 roku obejmował 
liczenie pojazdów wyjeżdżających i powracających do miejscowości z uwzględ-
nieniem struktury rodzajowej oraz z zapisem numerów rejestracyjnych pojazdów. 
Pomiary przeprowadzono kilkukrotnie, uśredniając uzyskane wyniki i uzyskując 
zapis ruchu w przedziale od godziny 5.30 do godziny 20.30. Wynik takiego po-
miaru nazwano „dobowym” z uwagi na niewielkie natężenia ruchu aglomeracyjne-
go poza tym przedziałem. Przykładowe wykresy dla miejscowości W i wybranego 
dnia pomiarów (tylko pojazdy osobowe) pokazano na rysunkach 3 i 4. 

Na podstawie zgromadzonych danych wyliczono sumaryczną wielkość ruchu 
dobowego generowanego przez daną miejscowość (wyjazdowego, d) oraz specy-
ficznie definiowany tu ruch aglomeracyjny (a) i szczytowy (s). Ruch aglomeracyjny 
dotyczy podróży pomiędzy miejscowością W lub Z a centrum aglomeracji (główne 
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miasto – Wrocław) i nie obejmuje podróży do innych celów (na przykład wewnątrz 
gminy). Zgodnie z hipotezą roboczą sformułowaną dla niniejszych badań, wielkość 
ruchu aglomeracyjnego można obliczyć odejmując od ruchu dobowego tak zwa-
ne „tło”, czyli podróże lokalne realizowane przez cały okres doby w mniej więcej 
stałej wielkości. Rachunkowo, „tło” oblicza się jako 70% średniej z natężeń ruchu 
wszystkich kwadransów pomnożone przez ich liczbę. Pozostałe podróże to ruch 
aglomeracyjny. Ruch szczytowy to suma najbardziej obciążonych 8 sąsiadujących 
kwadransów w ciągu doby. Są to zatem dwie godziny (i jest to druga hipoteza 
robocza niniejszych badań).

Rys. 2. Lokalizacja analizowanych miejscowości

Wyznaczenie ruchu aglomeracyjnego i szczytowego jest punktem wyjścia 
do kolejnego kroku badań: poszukiwania korelacji pomiędzy danymi o ruchu 
a zmiennymi opisującymi analizowane miejscowości (tu dotyczącymi zaludnienia). 
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Rys. 3. Dobowy rozkład ruchu do Wrocławia z miejscowości W

Rys. 4. Dobowy rozkład ruchu z Wrocławia do miejscowości W

Oprócz liczby mieszkańców rejestrowanej w danych meldunkowych uwzględ-
niono: rejestr wyborców oraz liczbę gospodarstw domowych (domów). Przesłanką 
do uwzględnienia tych danych był fakt iż dane meldunkowe nie są wiarygodnym 
opisem faktycznie mieszkających osób. Przykładowo, obserwując pojazdy wyjeż-
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dżające z badanych miejscowości zliczano mniej więcej tak samo liczebne gru-
py pojazdów o rejestracjach wrocławskich (DW) jak i poza miejskich (DWR lub 
DSR). Oznacza to, że duża grupa ludzi mieszka w miejscowościach W lub Z bez 
zmiany meldunku (rejestracja wrocławska oznacza zameldowanie we Wrocławiu). 
Dane o liczbie zameldowanych osób zaniżają więc zaludnienie miejscowości ota-
czających Wrocław i nie powinny być podstawą do kalibracji modelu ruchu. Stąd, 
oprócz liczby zameldowanych mieszkańców (m) uwzględniono: liczbę zarejestro-
wanych wyborców – dane PKW (w), liczbę gospodarstw domowych (domów, g) 
oraz nowych domów (wybudowanych w XXI. wieku, n).

Dane o ruchu oraz opisujące analizowane miejscowości zestawiono w tabeli 1. 
Dodatkowo, w tej tabeli, podano obliczenia korelacji pomiędzy poszczególnymi 
wielkościami. W kolejnym kroku analiz porównano korelacje dla miejscowości 
W i Z poszukując najbardziej zbliżonych korelacji dla obu miejscowości (różnic 
korelacji o najmniejszej wartości). W sytuacji, gdy korelacje pomiędzy konkret-
nymi wielkościami dla obu miejscowości są na podobnym poziomie (czyli różnica 
pomiędzy nimi jest mała), założyć można że podobne korelacje wystąpią także dla 
innych miejscowości, czyli tym samym konkretna zmienna opisująca nadaje się do 
wykorzystania w modelu. Wartości różnic w korelacjach zestawiono w tabeli 2. 

Tabela 1. Dane dotyczące analizowanych miejscowości
Miejscowość W 1 Miejscowość Z 2

Liczba mieszkańców (m) 1679 3065
Zarejestrowani wyborcy (w) 1282 2378
Liczba gospodarstw domowych (domów) (g) 664 923
Liczba nowych domów (n) 370 532
Ruch dobowy 3 (d) 654 1029
Ruch aglomeracyjny 3 (a) 394 549
Ruch szczytowy 3 (s) 214 319
d/m 0,390 0,336
d/w 0,510 0,433
d/g 0,985 1,115
d/n 1,768 1,934
s/m 0,127 0,104
s/w 0,167 0,134
s/g 0,322 0,346
s/n 0,578 0,600
a/m 0,235 0,179
a/w 0,307 0,231
a/g 0,593 0,595
a/n 1,065 1,033
1 Miejscowość W: Chrząstawa Mała, Chrząstawa Wielka (gm. Czernica)
2 Miejscowość Z: Brzezina, Brzezinka Średzka, Pisarzowice, Wilkszyn (gm. Miękinia)
3 definicje ruchu dobowego, aglomeracyjnego i szczytowego – w tekście
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Tabela 2. Różnice w korelacji zmiennych pomiędzy analizowanymi miejscowościami

d a s
m 0,054 0,056 0,023
w 0,077 0,076 0,033
g 0,130 0,001 0,023
n 0,167 0,033 0,021

Z analizy różnic korelacji konkretnych wielkości w kontekście obu analizo-
wanych miejscowości wynika, że najbardziej zbliżone wyniki uzyskano w kon-
tekście ruchu szczytowego (s). Ponieważ dla wszystkich zmiennych opisujących 
uzyskano podobne korelacje – możliwe jest ich wykorzystanie do estymacji ru-
chu szczytowego. Interesujące wydaje się być także specyficzne skorelowanie 
pomiędzy konkretnymi parami zmiennych (w kontekście niewielkich różnic 
pomiędzy wynikami dla obu miejscowości). I tak, dla wyznaczenia ruchu aglo-
meracyjnego „najlepszą” zmienną opisującą jest liczba gospodarstw domowych 
(różnica w korelacjach 0,001), dla ruchu szczytowego – liczba nowych domów, 
a dla ruchu dobowego – (jednak) liczba mieszkańców. Mimo iż uzyskane wyniki 
są zbieżne z intuicją, zaznaczyć należy ich wycinkowy charakter (ograniczenie do 
dwóch miejscowości oraz przyjęcie stosownych hipotez roboczych). Uogólnienie 
powyższych wniosków wymaga szerszych badań, co podkreślono w podsumowa-
niu niniejszego artykułu.

5. Podsumowanie
 
Wskazano na intrygującą korelację pomiędzy liczbą podróży aglomeracyj-

nych a liczbą gospodarstw domowych, w tym nowych domów. Zależność ta od-
powiada intuicji, lokatorzy nowych domów w otoczeniu miasta najczęściej pozo-
stają w aktywności z tym miastem i regularnie podróżują tam do pracy, nauki, 
w celach rozrywkowych. Do modelowania podróży aglomeracyjnych wystarczy 
prawdopodobnie zebrać dane o zabudowie w obszarze otaczającym centralne 
miasto aglomeracji. Do ustalenia jest zasięg aglomeracji – zakres obszaru zabu-
dowanego, z którego odbywają się stosowne podróże (zakres obszaru w którym 
należy liczyć domy). Osobnym problemem jest także ustalenie liczby domów. 
Pomocne mogą być rejestry pozwoleń na budowę. Powinny być jednak weryfi-
kowane za pomocą map, zdjęć satelitarnych, czy wręcz obserwacji „w terenie”.

Wybór specyficznego typu miejscowości (oddalenie od centrum aglomera-
cji, jedna droga dojazdowa, słaba obsługa transportem publicznym) miał na 
celu, przede wszystkim, uchwycenie wyłącznie ruchu lokalnego (brak tranzytu). 
Zatem, zdaniem autora, omówiony przypadek nadaje się do generalizowania 
wniosków i rozciągania na wszystkie miejscowości aglomeracji przede wszyst-
kim w kontekście modelowania wielkości ruchu w zależności od liczby domów 
(wpływ odległości danej miejscowości od miasta może być pomijany z uwagi na 
nieznaczne różnice w czasie podróży). Miejscowości leżące w innych obszarach 
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aglomeracji (szczególnie położone bliżej granic miasta) cechować może jednak 
lepsza obsługa transportem zbiorowym i tym samym większy udział w podró-
żach tym środkiem lokomocji. Wymaga to przeprowadzenia dalszych badań.

Prezentowane zależności mogą być wykorzystane do kalibracji modelu podró-
ży o charakterze aglomeracyjnym. Konieczne jest jednak rozszerzenie i uogólnie-
nie zakresu badań i to w aspekcie terytorialnym (inne miejscowości), jak i me-
todycznym. Uzyskane wyniki warto zweryfikować poprzez badania ankietowe 
(najlepiej dla wszystkich mieszkańców analizowanych miejscowości) mające za 
cel ustalenie celów i motywacji podróży, sposób wyboru środka lokomocji, czasu 
podróży itp. Uzyskać można wtedy potwierdzenie przyjętych hipotez oraz nowe 
wartości współczynników korelacji.

Niezależnie od potrzeby uszczegółowienia i weryfikacji prezentowanych wy-
żej badań, autor referatu proponuje wykorzystanie poczynionych spostrzeżeń 
przy formułowaniu metodyki i zakresu kompleksowych badań ruchu w aglo-
meracji (możliwych do przeprowadzenia w roku 2015). Jako zalecenia do KBR 
proponuje się: dopracować zasięg terytorialny aglomeracji (obejmując obszar 
w którym istotne są podróże o stosownej specyfice), uwzględniać kompletną sieć 
transportową (wszystkie drogi istotne dla podróży aglomeracyjnych niezależnie 
od ich przynależności administracyjnej oraz klasy i jakości technicznej), zebrać 
dane opisujące najbardziej skorelowane z wielkością ruchu, zweryfikować war-
tości parametrów modelu (współczynników korelacji), w tym za pomocą badań 
ankietowych, badania ankietowe przeprowadzić dla wybranych miejscowości na 
możliwie największej próbie – preferowani są wszyscy mieszkańcy lub wszyscy 
podróżujący z wybranych miejscowości (ankiety te należy przeprowadzić obok 
klasycznie wykonywanych na próbach losowych).
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MODELOWANIE MAKRO RUCHU PIESZEGO1

Streszczenie. Ruch pieszy stanowi ważny podmiot polityk transportowych, zarządzania 
ruchem, optymalizacji transportu, działań urbanistycznych i rewitalizacyjnych. W klasyce modelo-
wania podróży możliwe jest częściowe odwzorowanie ruchu pieszego a także pozyskiwanie informa-
cji o przemieszczeniach pieszych w pewnych ograniczeniach związanych z definicją i motywacjami 
podróży oraz wykorzystaniem środków transportu. Możliwe jest złagodzenie tych ograniczeń. Ar-
tykuł prezentuje algorytm umożliwiający modelowanie ruchu pieszego w szerszym sensie, prowa-
dzący do możliwości budowania wektorów przemieszczeń pieszych w skali makro, umożliwiającej 
przejście do mikrosymulacji lub badań optymalizacyjnych związanych z planowaniem działań 
systemowych. Struktura prezentowanego algorytmu uwzględnia możliwości rozwoju aplikacji w 
oparciu o dostępne oprogramowanie oraz pomiary i standaryzację procesów modelowania podróży.

Słowa kluczowe: modelowanie podróży, ruch pieszy, podział zadań transportowych

1. Opis problemu

Celem podjęcia badań [1] było możliwie najlepsze odwzorowanie potoków ru-
chu pieszego z wykorzystaniem czterostadiowego modelu podróży w oprogramo-
waniu VISSUM. Wraz z uwzględnieniem przemieszczeń nie definiowanych jako 
podróż odwzorowanie to stanowić miało całościowy makromodel ruchu piesze-
go wraz z wypracowaniem podejścia i wypełnieniem struktury odpowiedniego 
ku temu algorytmu. Badania nad ruchem pieszym są kontynuowane z zamiarem 
dopracowania elementów zawartych w strukturze warstwowej prezentowanego 
modelu.

Zagadnienie modelowania ruchu pieszego ma skromne podstawy badawcze. 
Wynika to prawdopodobnie ze specyfiki ruchu pieszego i jego potrzeb niezbyt 
spójnych z strukturą modeli transportowych. Nie każdy ruch pieszy jest zdefi-
niowany jako podróż, podróże piesze są zazwyczaj znacznie krótsze niż podróże 
wykonywane innymi środkami transportu i w związku z tym budowa modelu 
ruchu pieszego w skali miasta nie znajduje zastosowania podmiotowego. Znacznie 
częściej buduje się mikromodele symulacyjne ruchu pieszego w celach sprawdzenia 
prawidłowości funkcjonowania przyjętych rozwiązań projektowych, np. badanie 
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systemu ewakuacji stadionu czy funkcjonowania sygnalizacji świetlnej. Budowane 
są często również modele produkcji ruchu pieszego na podstawie korelacji z funk-
cją i wielkością zabudowy w celu zwymiarowania potoków, są to jednak modele 
dla wyspecyfikowanych obszarów, np. stadionów, kampusów uniwersyteckich, wę-
złów przesiadkowych, osiedli mieszkaniowych itp.

Modelowanie ruchu pieszego w skali makro może mieć zastosowanie do ogól-
nej charakterystyki ruchu pieszego wykorzystywanej w dokumentach strategicz-
nych: studiach, planach, politykach, wszędzie tam, gdzie chcemy kształtować 
transport zrównoważony lub szerzej - „miasto dla ludzi” (por. Jan Gehl [4], tak-
że [10], Karta Lipska). Może mieć także znaczenie dla przedsięwzięć komercyj-
nych lub publicznych, np. określenia atrakcyjności lokalizacji niektórych funkcji. 
Jest szczególnie przydatne dla wprowadzenia danych do poziomu mikro skali lub 
mikromodelu w projektowaniu obiektów o znaczeniu transportowym, jak węzły 
przesiadkowe lub ciągi piesze a także w optymalizacji procesów rewitalizacyjnych.

Problem matematycznego modelowania ruchu pieszego, wiąże się z konieczno-
ścią uwzględnienia kilku zagadnień specyficznych dla ruchu pieszego, takich jak:

1. Sieć połączeń w ruchu pieszym musi być znacznie bardziej szczegółowa 
i bardziej zróżnicowana od sieci drogowych.

2. Szereg przemieszczeń pieszych trudno jest zdefiniować jako podróże, przez 
co trudno jest je badać. W klasycznej strukturze motywacyjnej lub definio-
waniu podróży potrzeby ruchu pieszego i możliwości mogą się nie ujawniać.

3. Prędkość ruchu i ocena odległości przez pieszych podlega znacznej dyspersji 
i w znacznym stopniu zależy od otoczenia [7], otoczenie natomiast w znacz-
nym stopniu wpływa na wzrost i preferencje aktywności pieszej (por. pkt 5 
oraz [4,5]). Subiektywna ocena odległości skorelowana z jakością otoczenia 
trasy ma prawdopodobnie istotny wpływ w każdym stadium modelowania 
podróży. 

4. W obliczeniach wymagających przyjęcia czasu dojścia prędkość ruchu pie-
szego przyjmuje się z reguły na poziomie 1,3 – 1,4 m/s. Wg [10] piesi po-
ruszają się w zakresie prędkości 0,8 do 1,65 m/s.

5. Bariery w poruszaniu się mogą dotyczyć wszystkich lub wybranych grup. 
Bariery takie często są trudne do wykrycia i właściwego odwzorowania 
w skali makromodelu bez znajomości przestrzeni lokalnej. Barierą mogą 
być na przykład drzwi obrotowe o niskiej przepustowości. 

6. Przejścia piesze są elementami podróży realizowanych zarówno samocho-
dem, jak i transportem zbiorowym. Są ściśle uzależnione od sposobu mode-
lowania podróży innymi środkami transportu. 

7. Na wybór trasy przejścia przez pieszego może mieć wpływ szereg czynni-
ków trudnych do kwantyfikacji w modelu matematycznym, np. poczucie 
bezpieczeństwa, rodzaj nawierzchni, estetyka i atrakcyjność otoczenia, mi-
kroklimat itp.

Praktycznie klasyczne miary kosztów ruchu i dostępności transportowej, jak 
czas i odległość, mają mniejsze znaczenie, większe znaczenie mają problemy od-
wzorowania ludzkiej skali i struktury psychofizycznej w atrybutach numerycznego 
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modelu sieci, niekwantyfikowane zmienne objaśniające i większa dyspersja w dzia-
łaniu czynników losowych. Problemy te występują w modelowaniu ruchu pieszego 
z większym nasileniem niż w modelowaniu podróży w ogóle. 

2. Struktura algorytmu modelowania ruchu pieszego

W modelowaniu ruchu pieszego wyróżnić można następujące warstwy:
1. Potok w podróżach wyłącznie pieszych

1.1. Potok w podróżach międzyrejonowych
1.2. Potok w podróżach wewnątrzrejonowych

2. Potok w przemieszczeniach nie będących podróżami wyłącznie pie-
szymi
2.1. Potok w przejściach będących elementem podróży w transporcie zbio-

rowym
2.2. Potok w przejściach będących elementem podróży w transporcie indy-

widualnym
3. Potok w przemieszczeniach nie zdefiniowanych jako podróże. 
W powyższym ujęciu potok pieszy składa się z pięciu elementarnych rodzajów 

potoków, których warstwy stanowić powinny strukturę algorytmu ich modelowania. 
Potok w pieszych podróżach międzyrejonowych (warstwa 1.1) jest to potok 

odwzorowywany w modelu podróży międzyrejonowych dla każdej z relacji źródło 
– cel . Rozkład ruchu pieszego w sieci może być prowadzony w sposób podobny 
do rozkładu ruchu samochodowego czy podróży w transporcie zbiorowym. W al-
gorytmie w [1] wykorzystano model rozkładu ruchu pieszego w sieci w programie 
VISUM. Jeżeli w budowie sieci uwzględnione są konkurencyjnie lepsze połączenia 
piesze w porównaniu z połączeniami dla ruchu niepieszego wyodrębnienie ruchu 
pieszego winno być prowadzone w oparciu o macierz kosztową ruchu pieszego.

Potok pieszy w podróżach wewnątrzrejonowych (warstwa 1.2), jest to 
potok ustalony w modelowaniu potencjałów produkcji, w istocie realizowany na 
krótkich dystansach, których zarówno źródło jak i cel mieszczą się wewnątrz tego 
samego rejonu. Ponieważ w rozkładzie ruchu uwzględniane są wyłącznie ścieżki 
między rejonami ruch wewnątrz rejonowy nie jest rozkładany na sieć. W wielu 
modelach ruch ten jest całkowicie zignorowany tak jakby przekątna macierzy po-
dróży była zerowa. W zastosowaniu proponowanego algorytmu wartości na prze-
kątnej macierzy podróży pieszych winny stanowić podstawę szacowania potoków 
w sieci.

Potok pieszy w przemieszczeniach będących elementami podróży 
w transporcie zbiorowym (warstwa 2.1) jest to potok na dojściach i odejściach 
z przystanków oraz w przejściach w ramach przesiadki. Potok taki jest możliwy 
jest do określenia w wielu programach do modelowania ruchu w transporcie pu-
blicznym i da się go uwzględnić w formule algorytmu dla tej warstwy modelu. 
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Potok pieszy w przemieszczeniach będących elementami podróży z wy-
korzystaniem transportu indywidualnego (warstwa 2.2) jest to potok pomię-
dzy celem lub źródłem podróży a miejscem zaparkowania pojazdu. Mimo, iż liczba 
podróży transportem indywidualnym jest znana, model ruchu nie odwzorowuje 
miejsca parkowania pojazdu. Na potok w tej warstwie wpływa odległość dojść 
pieszych, które mogą mieć znaczenie w strefach deficytu miejsc, parkingach bu-
forowych i abonamentowych, a także przy podwożeniu pasażerów. W przypad-
ku ruchu rowerowego problem przemieszczeń pieszych może dotyczyć dojść do 
i z wypożyczalni. W algorytmie dla tych warstw potok ten może być oszacowany 
w powiązaniu z potencjałami produkcji i atrakcji wraz z inwentaryzacją obiektów 
oraz w oparciu o dystrybuanty odległości dojść, jeżeli takowe dane źródłowe są 
budowane wraz z budową modelu lub osobnych pomiarach.

Potok pieszy w przemieszczeniach nie będących podróżami (warstwa 
3), jest to potok niezdefiniowany w klasycznym badaniu i modelowaniu podróży. 
W zasadzie wynika z predefiniowania minimalnego zasięgu dojścia pieszego jako 
kryterium podróży pieszej, ale także z aktywności, dla których przemieszczenie 
piesze jest celem samym w sobie - jego wyróżnioną motywacja. Przyjazna prze-
strzeń zwiększa aktywność pieszą. Poza liczbą mieszkańców lub gęstością zalud-
nienia jest on funkcją architektonicznej i urbanistycznej organizacji przestrzenni. 
W opisie „życia między budynkami” [5] autor prowadzi analizę różnych elemen-
tów, form i funkcji takiego oddziaływania. Czynniki te mają zasadnicze znaczenie 
w planowaniu i rewitalizacji obszarów miejskich, zarówno lokalnych jak central-
nych, by w końcowym efekcie kształtować rozwój miasta w sposób humanitarny 
i zrównoważony. Ich znaczenie jest też dynamiczne w strukturze modelowania 
podróży, produkcji i podziału podróży na środki transportu, zwłaszcza w budowie 
i kształtowania struktur normatywnych prognoz oraz ocen efektywności. 

3. Modelowanie sieci

Model sieci w modelowaniu ruchu pieszego wymaga uszczegółowienia 
i uwzględnienia atrakcyjności tras. W procesie tym konieczne jest zapewnienie 
gęstości sieci odpowiedniej do podziału na rejony komunikacyjne zarazem dosta-
tecznej ze względu na trasy alternatywne. 

Budując model sieci w Poznaniu szczególną uwagę zwrócono na obiekty prze-
znaczone wyłącznie dla ruchu pieszego, np. schody, kładki, ciągi piesze i pieszo-
-jezdne a także alejki osiedlowe. Następnie uszczegółowiono sieć w obszarach 
śródmiejskich, w których drobniejszy podział na rejony powodował, że liczba moż-
liwych relacji pieszych w modelu była większa, a liczba możliwych ścieżek gęstsza. 
Zwrócono również uwagę na powiązania celów podróży z przystankami oraz moż-
liwości skrótów w połączeniach pieszych w przesiadkach.

Szczególnym zagadnieniem jest przypisanie atrybutów elementom grafu sie-
ci. Z punktu widzenia makromodelu ruchu pieszego istotne jest odwzorowanie 
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czynników mających wpływ na wybór tras. Wybór taki odbywa się generalnie na 
podstawie długości i czasu przejścia trasy oraz indywidualnych upodobań pieszego 
związanych z bezpieczeństwem, wygodą, estetyką itp. O ile zamodelowanie dłu-
gości odcinków sieci nie sprawia problemów, o tyle w przypadku czasu przejścia 
i indywidualnych upodobań model staje się bardziej złożony. W budowanym mo-
delu dla Poznania przyjęto założenie, że czas przejścia jest funkcją długości drogi, 
wprowadzając stosowne ekwiwalenty czasowe w kryterium wyboru trasy. 

Niektórzy projektanci [8] określają stopień swobody ruchu pieszego (LOS) 
w zależności od gęstości ruchu i wyprowadzają również zależność gęstości i pręd-
kości ruchu pieszego. Podejście to jednak stosowane jest głownie w celach projek-
towych. Uzależnianie wyboru trasy w procesie rozkładu ruchu pieszego od przewi-
dywanego stopnia swobody ruchu wydawało się mało efektywne w makro modelu, 
dlatego je pominięto. Ogólnie w modelu prędkość ruchu pieszego przyjęto jako 
1,3 m/s, zaś 0,65 m/s na schodach niezależnie od kierunku (za [8]). 

W badaniach przeprowadzonych w centrum Poznania [9] o stosunkowo du-
żej gęstości przejść z sygnalizacją świetlną, na różnych trasach marszrut uzyskano 
średnie prędkości pieszych od 1,20 do 1,26 m/s. Gdyby odwzorować wpływ tej 
różnicy na długość przebytej trasy w ciągu 10 minut wahała by się ona między 
720 m a 756 m. Przy pominięciu strat na sygnalizacji świetlnej prędkości wynosiły 
od 1,33 m/s (798 m/10 min.) na trasie o najbardziej atrakcyjnym otoczeniu, na 
pozostałych 1,44 - 1,49 m/s. (do 894 m/10 min). Zarazem na tej najwolniejszej 
trasie straty na sygnalizacji spowalniały prędkość o 0,13 m/s, podczas gdy na naj-
szybszych 0,2 do 0,3 m/s. Różnica w przebyciu dystansu w czasie straconym na 
różnych trasach wynosi około 100 m, zaś około 200 m w stosunku do przejścia 
swobodnego, zatem nie jest tak istotna w wyborze tras dłuższych przemieszczeń 
chociaż może być znacząca w lokalnym dopasowaniu marszruty.

W badaniach Moussy [7] rosnąca tendencja do przeszacowania i dyspersji ocen 
odległości była znacznie większa i narastała we wszystkich kategoriach płci i wie-
ku wraz z spadkiem atrakcyjności otoczenia. Podstawą badań [7] było uzyskanie 
ocen odległości różnych ankietowanych grup osób na porównywalnych pod wzglę-
dem długości trasach (500, 1000 i 1500 m) o dość zróżnicowanym ich otoczeniu. 
Różnice wieku i płci miały wpływ na dyspersję ocen i w istocie potwierdzały po-
wyższe założenie, jako iż mniejsze predyspozycje fizyczne wpływały w sposób sil-
nie skorelowany z zawyżaniem ocenianego dystansu. Wyraźnie niższe szacowania 
uzyskiwano dla tras w atrakcyjnych ciągach handlowych, natomiast maksymalne 
przeszacowanie i znaczna dyspersja ocen dotyczyła otwartych, nieobudowanych 
ciągów mostowych z dużym ruchem samochodowym. Z punktu widzenia wyboru 
trasy cytowane wyżej różnice prędkości na trasach w centrum Poznania przełożone 
na odległość są obiektywnie nierozpoznawalne w takim stopniu, w jakim subiek-
tywnie postrzegany jest dystans w korelacji z atrakcyjnością trasy. 

Upodobania pieszych odwzorowano w [1] wprowadzając do algorytmu rozkła-
du ruchu pieszego ekwiwalentny czas przejścia przez odcinek, podobnie jak stosuje 
się to dla wyboru tras w sieci transportu publicznego. Czas ten, uwzględniany 
w modelu jedynie przy procedurze wyboru trasy, był powiększany przez mnoż-
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niki określane indywidualnie dla mostów i wiaduktów, sąsiedztwa ruchliwych 
ulic oraz połączeń o złej nawierzchni, które zwykle wiązały się także z gorszym 
oświetleniem i niższym poczuciem bezpieczeństwa. Podkreślić należy, że nadane 
ekwiwalenty miały charakter subiektywny i związany z dobrą znajomością miasta. 
Ich potwierdzenie lub korekta wymaga odpowiednio zorganizowanych pomiarów 
i kalibracji wartości ekwiwalentnych.

Warto zarazem zauważyć, że obecność i jakość sygnalizacji nie jest bez zna-
czenia w poczuciu komfortu i atrakcyjności samej przestrzeni aktywności pieszej. 
W modelu makro może to mieć wpływ na potencjał produkcji ruchu pieszego, 
o czym dalej, ale zachowania pieszych przy punktowych oporach, zwłaszcza przy 
przejściu skrzyżowań i przy wyborze strony ulicy winny się odzwierciedlać dopiero 
w modelowaniu mikrosymulacyjnym.

4. Potoki ruchu pieszego w podróżach międzyrejonowych (warstwa1.1)

W prezentowanym algorytmie zastosowano klasyczne podejście czterostadio-
we. W etapie podziału zadań transportowych z macierzy wszystkich podróży mię-
dzyrejonowych wydzielane są podróże piesze na podstawie ogólnej zależności:

 (1)
gdzie: 
Up - udział podróży pieszych na danej relacji źródło – cel,
l - długość podróży źródło – cel,
a,b - współczynniki określane w procesie kalibracji. 

Dla modelu poznańskiego [3] uzyskano a = 0,9454; b = - 0,6137. W modelu 
gdańskim [4] uzyskano a = 0,8675, b = - 0,633.

Ostatecznie otrzymujemy więźby podróży pieszych zapisane w formie macierzy 
dla poszczególnych motywacji. Macierze te rozkładano z wykorzystaniem modelu 
sieci w algorytmie wyboru najlepszej trasy (all or nothing). Jest to silne ograni-
czenie programu VISSUM w rozkładzie ruchu pieszego na sieć. Może być ono 
przezwyciężone jedynie przez zróżnicowanie oporów w rozkładzie ruchu ze zróżni-
cowanymi atrybutami sieci, wykorzystując program do rozkładu ruchu indywidu-
alnego na wiele dróg z dostosowaniem stosowanych do ruchu pieszego opcji (np. 
wyłączenia ograniczenia przepustowości). 

5. Potoki ruchu pieszego w przemieszczeniach wewnątrzrejonowych 
(warstwa 1.2)

Algorytmy rozkładu ruchu nie pozwalają na rozkład ruchu wewnątrzrejonowe-
go. Założono, że ruch ten równomiernie obciąży wszystkie odcinki sieci w danym 
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rejonie. Do każdego z odcinków sieci przypisano więc potok ruchu pieszego we-
dług zależności:

 
(2)

gdzie: 
P

1.2
  - średni potok pieszy w podróżach wewnątrz rejonowych,

LP - liczba podróży pieszych wewnątrz rejonowych (wartości na przekątnej 
macierzy),

l
śr
 - średnia długość podróży pieszej wewnątrz rejonu,

D - sumaryczna długość wszystkich połączeń pieszych wewnątrz rejonu.

Aby obliczyć liczbę podróży wewnątrzrejonowych konieczne jest określenie 
średniej długości tych podróży w każdym z rejonów. Przyjęto założenie, że średnia 
długość podróży w rejonie jest równa promieniowi okręgu o powierzchni równej 
powierzchni rejonu.

W przyjętym podejściu [1] potok pieszy (1.2) opisuje równomierne natężenie 
ruchu w sieci w całym rejonie, zależnym od długości tras pieszych wprowadzonych 
do modelu sieci lub obliczonej jej długości. Ściślejsze odwzorowanie przemieszczeń 
można uzyskać uwzględniając w modelu sieci miejsca koncentracji potoku na ma-
pie dróg z eliminację tras obocznych. Będzie to zależne od celu modelowania.

6. Potoki piesze w podróżach transportem zbiorowym (warstwa 2.1) 

Oprogramowane procedury rozkładu potoków pasażerskich na model sieci 
transportu zbiorowego pozwalają na rozkład tych potoków na połączeniach pie-
szych w ramach dojść do przystanków i celów podróży oraz przejść w przesiad-
kach. Do rozkładu tego ruchu wykorzystywany winien być model sieci połączeń 
pieszych. 

W ramach poszukiwania ścieżek dla potoków pasażerskich, procedura winna 
umożliwiać wyznaczanie krawędzi między centroidami rejonów a przystankami. 
Centroida musi być oczywiście założona na sieci powiązań pieszych a nie bezpo-
średnio na przystanku transportu zbiorowego. Jako, że rozkład w ruchu pasażer-
skim odbywa się metodą równoważenia, dla każdej relacji może być znalezionych 
kilka ścieżek, a potok podzielony między te ścieżki. Konsekwencją tego może być 
również kilka różnych ścieżek przejść pieszych pomiędzy centroidą a przystankami 
dla jednej relacji podróży. 

W przypadku przejść pieszych w ramach przesiadki, procedura rozkładu po-
toków pasażerskich poszukuje możliwości przesiadki i jeśli jest ona atrakcyjna, 
obciąża przypisaną przesiadce ścieżkę potokiem pasażerskim. Jeśli zastosujemy 
uproszczenia modelowe, grupując przystanki przesiadkowe w jeden, wtedy potok 
przesiadkowy nie zostanie odwzorowany na sieci połączeń pieszych.
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7. Potoki piesze w podróżach transportem indywidualnym (warstwa 2.2)

Algorytmy programów z reguły nie pozwalają na modelowanie zachowań 
związanych z parkowaniem pojazdów a w szczególności modelowania dojść mie-
dzy miejscem parkowania a źródłem lub celem podróży. Model zawiera informację 
o liczbie takich dojść w rejonie jako sumy potencjałów produkcji i atrakcji ruchu 
samochodów osobowych, które można przemnożyć przez wskaźnik napełnienia 
pojazdu (np. wg [1] - równy 1,21). Dla obliczenia wielkości tego potoku postą-
piono analogicznie jak w przypadku potoków w podróżach wewnątrz rejonowych 
(1.2.). Przyjęto średnią długość dojścia na podstawie badań ankietowych [1] jak 
w tab. 1. kol. 3.

Do każdego z odcinków sieci przypisano więc potok ruchu pieszego według 
zależności:

  (3)

gdzie:
P

2.2
  - potok pieszy w dojściach do i z miejsca parkowana.

Lso Nso - liczba dojść do i z miejsca parkowania, równa liczbie jazd samochodów 
osobowych (L

so
) z i do rejonu przemnożonych przez wskaźnik napełnienia N

so
,

d
śr
 - średnia długość dojścia do i z miejsca parkowania,

L - sumaryczna długość wszystkich połączeń pieszych wewnątrz rejonu.

Podobnie jak w przypadku potoku w warstwie 1.2, również tu pojawia się pro-
blem stałych potoków w rejonie i uzależnieniu ich od długości uwzględnianych 
połączeń pieszych. Dodatkowo w tym przypadku pojawia się problem parkowania 
w innych rejonach niż rejon źródła bądź celu podróży. W takim przypadku część 
przejścia pieszego jest realizowana w innym rejonie. Przyjęto, że tego typu alokacja 
parkowania jest symetryczna – liczba parkowań poza rejonem równa się liczbie 
parkowań z innych rejonów. 

Tabela 1. Czasy i droga dojścia z i do miejsca parkowania samochodu wg [1]

Charakter zabudowy rejonu Czas dojścia 
(s)

Droga dojścia
dśr dla v=1,1 m/s

(m)

Droga dśr dla czasu dojścia
pomniejszonego o czas serwisowy

(60 s) i dla v=1,2 m/s
(m)

1 2 3 4
Śródmiejska	i	przemysłowa 205 228 174
Osiedlowa 167 185 128
Jednorodzinna	zwarta 134 150 90
Jednorodzinna	ekstensywna 133 147 88
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8. Potoki piesze w przemieszczeniach nie definiowanych jako podróże 
(warstwa 3)

Szereg przejść pieszych nie jest kwalifikowanych jako podróże w świetle definicji 
podróży zawartej w badaniach ruchu. Podstawową grupą takich przemieszczeń są 
przemieszczenia na odległość krótszą niż zdefiniowana w badaniach. W badaniach 
poznańskich [1] jako podróż definiowano piesze przejście nie krótsze od 200 m 
z określoną motywacją w jednej z siedmiu klasycznych kategorii motywacyjnych.

Wg badań [2,10] około 20% podróży pieszych jest wykonywanych na odle-
głość mniejszą niż 400 m, to jest w granicach przyjmowanych często w definicji dla 
budowy modeli ruchu w kraju i wielu opracowaniach zagranicznych. W przypad-
ku przejść nie kwalifikowanych jako podróż trudno jest określić ich udział w poto-
ku pieszym. Jest on zróżnicowany w zależności od miejsca występowania potoku. 
W parkach będziemy mieli spory udział przejść związanych z rekreacją, z kolei na 
tzw. deptakach będzie spory udział krótkich przejść miedzy sklepami, które rów-
nież mogą nie być zaliczane do podróży. 

Wstępnie w [1] założono, że jest to równoważne 10%-om potoków pieszych 
w mieście uwzględnionych w definicji podróży. Wielkość ta powinna zostać okre-
ślona w trakcie badań na podstawie pomiarów ruchu pieszego.

Ciekawym podejściem jest zastosowana przez naukowców z Uniwersytetu Ma-
ryland procedura Moped [6]. W procedurze tej stosuje się osobne zależności dla 
podróży pieszych związanych i niezwiązanych z domem. Dla podróży związanych 
z domem oprócz liczby domostw wielkość generacji ruchu uzależniona jest rów-
nież od liczby właścicieli samochodu, udziału obiektów komercyjnych, podłączeń 
ulicznych. Dla podróży niezwiązanych z domem generacja ruchu pieszego uzależ-
niona jest od liczby mieszkańców i zatrudnionych. Struktura przestrzenna podróży 
wyliczana jest w oparciu o model grawitacyjny. Silną stroną procedury jest to, iż 
generacja ruchu pieszego budowana jest na zmiennych objaśniających odmiennych 
jak w modelu generacji ruchu dla wszystkich środków transportu. Jest to intere-
sująca perspektywa badawcza – specyficzne zależności budowane dla amerykań-
skich suburbiów w Polsce wymagałyby podjęcia odrębnych badań. Mogły by one 
uwzględnić znaczenie funkcji endogenicznych w obszarze zamieszkania lub pracy 
oraz wpływ zabudowy rejonu na kształtowanie się mobilności pieszej.

9. Wnioski

1. Zwraca się uwagę na ważną i wieloaspektową użyteczność modelowania 
ruchu pieszego. Aktywność piesza, miejsca spotkań i waganci w przestrzeni 
miejskiej są jednym z atrybutów życia miasta i jego jakości - coraz częściej 
intensywność ruchu pieszego postrzegana jest jako wyraz jego atrakcyjności 
i czynnik rozwoju zrównoważonego. 
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2. W zaproponowanej warstwowej strukturze modelu występuje wiele zna-
ków zapytania, wartych i możliwych do ściślejszego zbadania. Za najważ-
niejsze uznać należy:
- badanie i kwantyfikacja wpływu różnorodnych przestrzeni miejskich na 

animowanie aktywności pieszej,
- wartości ekwiwalentnych czasów przejść w oporach drogi w zależności 

od ich otoczenia. 
3.  Warte dalszej dyskusji są:

- unifikacja definicji podróży ze względu na podróże piesze (200 m lub 
całkowita rezygnacja z limitu dystansu w przypadku występowaniu kla-
sycznej motywacji podróży),

- wprowadzenie dodatkowej kategorii motywacyjnej, tym samym zalicze-
nie w poczet podróży aktywności pieszej, poza domowej także z dojaz-
dem i kwantyfikacją odpowiednich zmiennych objaśniających,

- oddzielne modelowanie potencjałów produkcji ruchu pieszego w struktu-
rze modelu czterostadiowego z wydzieleniem warstw podróży w podziale 
wtórnym uwzględniającym ekwiwalentne miary dystansu w strukturze 
funkcji (1). 
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Streszczenie. Kompleksowo realizowane strefy uspokojenia ruchu pojawiają się w naszym 
kraju zmieniając oblicze centrów miast i obszarów mieszkaniowych oraz pozwalając na bezpieczne 
przekraczanie mniejszych miejscowości. Wprowadzane rozwiązania przynoszą szereg korzyści dla 
całych miast wpisując się w ramy strategii zrównoważonego rozwoju. Jednak, aby właściwie wy-
korzystać możliwości, które daje spójna koncepcja uspokojenia ruchu należy zadbać o odpowiednie 
przygotowanie inwestycji. Wprowadzenie uspokojenia ruchu powinno przynieść jak najlepsze rezul-
taty w kwestii poprawy bezpieczeństwa i jakości życia, zmniejszenia natężeń ruchu oraz powinno 
uzyskać wysoki poziom akceptacji społecznej. Artykuł zawiera przegląd badań na temat oceny 
wpływu i efektywności rozwiązań strefowego uspokojenia ruchu. Przedstawiona została propozycja 
podejścia do procesu modelowania stref ruchu uspokojonego w ujęciu symulacyjnym. Wpływ pojedyn-
czych środków badany na poziomie mikrosymulacji pozwala na przejście do oceny funkcjonowania 
całego układu transportowego w skali makro. Dzięki temu można zaplanować właściwą obsługę 
komunikacyjną danego obszaru, ograniczyć tworzenie oraz migrację zatłoczeń na inne odcinki sieci 
a także dokonać oceny efektywności funkcjonalnej rozwiązań. 

Słowa kluczowe: uspokojenie ruchu, modelowanie ruchu, symulator ruchu drogowego

1. Wprowadzenie

Wzrastające zainteresowanie rozwiązaniami z zakresu uspokojenia ruchu, które 
można zaobserwować w naszym kraju, skłania do poszukiwania właściwego podej-
ścia do procesu planowania, projektowania, wdrażania oraz oceny koncepcji ruchu 
uspokojonego. Poszukiwania te wspierane są również przez Ministerstwo Infra-
struktury poprzez Program Uspokojenia Ruchu [57]. Celem programu było opra-
cowanie przewodnika do uspokojenia ruchu, finansowanie wdrożeń propagowa-
nych rozwiązań oraz pomoc w zakresie szkoleń z uspokojenia ruchu dla zarządców 
dróg. Przewodnik „Zasady uspokajania ruchu na drogach za pomocą fizycznych 
środków technicznych” [53] zawiera kompleksowy opis założeń uspokajania oraz 
uwarunkowania wdrażania rozwiązań o ruchu uspokojonym. Wskazuje również 
działania, które sprzyjają wprowadzaniu uspokojenia ruchu:
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• Oddanie do użytku obwodnicy lub drogi alternatywnej, które pozwala na 
wyprowadzenie ruchu tranzytowego z dróg przechodzących przez centra 
miejscowości.

• Programy rewitalizacji obszarów miejskich, które dzięki wprowadzanym 
przekształceniom pozwalają poprawić jakość przestrzeni publicznej, co jest 
jednym z celów uspokojenia ruchu.

• Planowanie i realizacja nowych obszarów zabudowy, dzięki którym już od 
początków funkcjonowania można nadać odpowiednią, hierarchiczną struk-
turę sieci ulic.

Przedstawione przypadki wskazują na zróżnicowanie możliwych zastosowań 
uspokojenia ruchu w kontekście obszaru jego oddziaływania.

2. Aspekty przestrzenne funkcjonowania uspokojenia ruchu

O’Brien [52] definiuje trzy skale przestrzenne oddziaływania uspokojenia ruchu:
• I – skala lokalna, działania miejscowe, gdzie natężenie ruchu i przepustowo-

ści nie są istotne,
• II – ograniczenia prędkości i zmniejszenie oddziaływań w korytarzu, gdzie 

liczą się warunki ruchu na nim, ale pomijane są przepustowości i poziom 
obsługi w całej sieci

• III – działania w skali makro, które ograniczają ruch w dużej skali i oddzia-
łują na natężenia i warunki ruchu w skali całego miasta bądź aglomeracji.

Odmienne skale oddziaływań uspokojenia ruchu wymagają innego zdefiniowa-
nia celów, dla których jest ono stosowane. Zalewski [60] wskazuje cel generalny 
uspokojenia ruchu jako uporządkowanie i stworzenie warunków do osiągnięcia 
consensusu między komunikacyjnym sposobem obsługi obszaru, a jego podsta-
wowymi funkcjami i charakterem użytkowym, kulturowym i ekologicznym. Do 
celów cząstkowych należy poprawa bezpieczeństwa ruchu, kontrola dostępności, 
ograniczenie uciążliwości ruchu drogowego i negatywnego wpływu na środowi-
sko oraz przywrócenie funkcji społecznej przestrzeni publicznych. W zależności 
od skali przestrzennej akcenty wśród przytoczonych celów rozkładane są w różny 
sposób. W tej samej publikacji Zalewski wymienia także między innymi przywró-
cenie ulicom charakteru wnętrza wielofunkcyjnego, poprawę warunków środo-
wiskowych, zmianę sposobu obsługi komunikacyjnej oraz poprawę bezpieczeń-
stwa ruchu jako głównych celów uspokojenia obszarowego. W przypadku dróg 
tranzytowych przechodzących przez mniejsze miejscowości kluczowa jest redukcja 
prędkości możliwa poprzez zwrócenie uwagi na zmianę specyfiki otoczenia drogi. 
Jej skutkiem jest poprawa bezpieczeństwa, a także poprawa estetyki miejscowości 
i warunków środowiskowych i mieszkaniowych.

Decyzja o zastosowania uspokojenia ruchu oraz dobór metod i środków wpro-
wadzania restrykcji musi być dostosowana do uwarunkowań miejscowych. Jed-
nym z zastrzeżeń jest wielkość natężenia ruchu, przy którym mogą zostać zastoso-
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wane budowlane środki uspokojenia ruchu. Dane z licznych regulacji i podręczni-
ków z krajów zachodnich zostały zebrane przez Zalewskiego [60]. Dopuszczalne 
wartości zależą od celów uspokojenia, charakteru ulicy i rodzaju zastosowanych 
środków. Ograniczenia te wskazują na konieczność wykonania prognoz ruchu 
na obszarze objętym uspokojeniem. Prognozy powinny uwzględniać zmiany, ja-
kie mogą wywołać wprowadzane restrykcje. Aby to określić należy zbadać jak 
na warunki ruchu oddziałują poszczególne elementy uspokojenia ruchu. Na cią-
gach uspokojonych przechodzących przez miejscowości niezbędne jest określenie 
przepustowości takiego ciągu i możliwe prognozowanie prędkości, które wystąpią 
po wprowadzeniu zmian. Na większych obszarach uspokojenia ruchu wyznaczyć 
należy przepustowości odcinków sieci oraz zastosowanych rozwiązań skrzyżowań. 
Zaplanowanie charakterystyki uspokojonego układu drogowego umożliwia dosto-
sowanie koncepcji pod względem wielkości obsługiwanego ruchu.

3. Stosowane podejścia do oceny funkcjonowania stref ruchu uspokojo-
nego

W ocenach stref uspokojenia ruchu funkcjonujących w większych skalach prze-
strzennych dominuje szerokie i kompleksowe podejście pozwalające zwrócić uwagę 
na większość aspektów, na które wpływa uspokojenie ruchu. Opracowania różnią 
się zestawem informacji o efektach wprowadzenia koncepcji uspokojonego ruchu 
wynikających z zakresu przeprowadzanych badań na temat wpływu. Można jed-
nak wyróżnić analizy z bardzo bogatym zestawem danych o wpływie na funkcjo-
nowanie układu drogowego, zmianach obciążenia ruchem, zmianach w podziale 
zadań przewozowych, poprawie bezpieczeństwa ruchu oraz kwantyfikacji efektów 
środowiskowych, przestrzennych, społecznych i ekonomicznych. 

W warunkach krajowych najlepszym przykładem przemyślanej i konsekwent-
nie wdrażanej koncepcji uspokojenia ruchu na obszarze miasta jest Kraków. Publi-
kacja [54] opisuje cały proces rozwoju idei ograniczania ruchu w śródmieściu Kra-
kowa począwszy od wyłączenia z ogólnodostępnego ruchu samochodowego Rynku 
Głównego w latach 70-tych ubiegłego wieku. Pierwsze kompleksowe rozwiązania 
zostały wprowadzone w 1988 roku i polegały na ustanowieniu trzech stref o zróż-
nicowanej dostępności: strefy A ruchu pieszego, strefy B o ruchu ograniczonym 
i strefy C z ograniczonym postojem. Skutki tych działań zostały gruntownie prze-
analizowane i opisane w [50] oraz zebrane także w [54]. Badania obejmowały 
swoim zakresem zmiany w ilości pojazdów wjeżdżających na teren Starego Miasta, 
zmiany obciążenia ruchem ulic objętych uspokojeniem, sąsiadujących oraz pod-
stawowych dla układu drogowego miasta. Przyjrzano się również funkcjonowaniu 
komunikacji zbiorowej, zmianie poziomu wypadkowości oraz jakości powietrza 
i zmianom w emisji hałasu komunikacyjnego. W kontekście wdrażania oraz oceny 
uspokojenia ruchu zwrócić należy również uwagę na istotne badania poziomu ak-
ceptacji społecznej wprowadzanych rozwiązań.
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W innych dużych miastach, takich jak na przykład Gdańsk, Poznań, Wrocław, 
czy Warszawa, które stopniowo ograniczają ruch w centrach, a także zaczynają 
w ostatnich latach na dużą skalę wprowadzać tzw. strefy Tempo 30 brak jest opra-
cowań pozwalających ocenić efektywność wdrażanych rozwiązań oraz zakres ich 
oddziaływania. Ma na to również wpływ brak kompleksowego podejścia do funk-
cjonowania układu drogowego i całego systemu transportowego miasta w warun-
kach uspokojonego ruchu. Wspomniane strefy Tempo 30 realizowane w obszarach 
śródmieścia, a także na osiedlach mieszkaniowych również zasługują na szczegóło-
we analizy efektywności. W warunkach krajowych brakuje jednak publikacji, któ-
re przedstawiałyby wyniki takich badań. Przykładem mogłyby być badania opisa-
ne w [60] wykonane przy okazji wprowadzenia uspokojenia ruchu w warszawskiej 
dzielnicy Bielany. Analizie poddane zostały tutaj prędkości przejazdów na drogach 
objętych uspokojeniem i wpływ budowlanych środków na te prędkości. Ważnym 
elementem były również badania ankietowe percepcji zastosowanych środków 
i preferencji odnośnie kolejnych elementów uspokojenia ruchu. Niestety badanie 
nie uwzględniło możliwego wpływu zmian na natężenia ruchu na ulicach osiedla, 
występowania na nich ruchu tranzytowego przez osiedle, a badania ankietowe mo-
gły również zawierać informacje o zachowaniach komunikacyjnych mieszkańców. 
Autor publikacji [60] przytacza również inne badania funkcjonowania uspokojenia 
ruchu, opisane w sposób kompleksowy. W przypadku zastosowania uspokojenia 
ruchu na przejeździe przez miejscowość Kobylnica Słupska mamy do czynienia 
z mniejszą skalą przestrzenną. Doświadczenia przy wdrażaniu tego rozwiązania 
opisane również w [59] zostały wykorzystane do przygotowania kompleksowej 
oceny funkcjonalnej. Wprowadzenie środków uspokojenia ruchu oceniono pod 
kątem skuteczności obniżenia prędkości przejazdu oraz warunków ruchu zarówno 
pojazdów, jak i niezmotoryzowanych użytkowników drogi. Analizy objęły również 
aspekt społeczno-ekonomiczny, przestrzenny i środowiskowy. Autor zwraca uwagę 
na konieczność wszechstronnych analiz funkcjonowania tego rodzaju uspokojeń 
ruchu w warunkach krajowych.

Innym przykładem nowatorskiego oraz kompleksowego podejścia do uspoko-
jenia ruchu jest tzw. „Miasteczko Holenderskie” zrealizowane na obszarze mia-
sta Puławy i tamtejszej dzielnicy Włostowice. Jednym z założeń projektu było 
stworzenie obszaru wzorcowego w zakresie uspokojenia ruchu. Proces wdrożenia 
koncepcji był w tym projekcie zrealizowany perfekcyjnie, z uwzględnieniem par-
tycypacji społecznej i dostosowaniem holenderskich rozwiązań do polskich warun-
ków. Doświadczenia z tej realizacji są wykorzystywane w praktyce między innymi 
poprzez cykl szkoleń z zasad uspokojenia ruchu dla samorządowców. Brakuje na-
tomiast ogólnodostępnych kompleksowych badań i publikacji na temat funkcjo-
nowania i efektów sieciowych zastosowanych rozwiązań spójnej koncepcji uspoko-
jenia ruchu.

Studia literatury zagranicznej ukazują mnogość badań realizowanych na wielu 
przykładach wdrożeń obszarowego uspokojenia ruchu. Z racji tego, że idea ruchu 
uspokojonego obecna jest w zachodnich miastach od kilkudziesięciu lat dostępnych 
jest wiele obszernych i wieloaspektowych analiz funkcjonowania stref uspokojenia 
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ruchu. Przykładem opisu rozwiązań stosowania uspokojenia ruchu na obszarach 
miast europejskich jest artykuł [51], który opisuje doświadczenia Zurychu, Wied-
nia i Monachium w zakresie uspokajania ruchu. Zbiorcze oceny funkcjonowania 
brytyjskich dużej liczby stref 20 mph w Wielkiej Brytanii zostały zebrane w [48] 
i [44]. Inne dane brytyjskie wraz z ocenami niemieckich stref Tempo 30 oraz do-
świadczeń austriackiego Grazu zostały zebrane w [47], gdzie nacisk położony jest 
na wpływ na obniżenie prędkości oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Bogatym zbiorem danych na temat wpływu stref uspokojenia ruchu na wypad-
kowość jest także pozycja [18]. Efektywność kompleksowych rozwiązań nie tylko 
w kontekście bezpieczeństwa ruchu, ale też poprzez wpływ na natężenia ruchu 
i możliwe migracje wypadków została poddana analizie w [37]. Dane z zastoso-
wań brytyjskich, niemieckich i holenderskich można również znaleźć w [11]. Duża 
liczba danych amerykańskich i opis efektów wprowadzania środków uspokojenia 
ruchu na prędkości, natężenia, poziom wypadkowości, jakość życia mieszkańców 
etc. zebrana jest w podręczniku [28]. Oceny kompleksowo funkcjonujących stref 
i obszarów uspokojonych pozwalają uchwycić efekt synergii, który pojawia się 
w takich zastosowaniach. Na ten fakt zwraca również uwagę Zalewski [60] wy-
mieniając rozmaite pozytywne efekty cząstkowe oraz opisując trudno mierzalne 
parametry, które powodują, że uspokojenie ruchu jest tak szeroko stosowane we 
współczesnych miastach.

Badania, które wyszczególniają odosobnione wpływy poszczególnych środków 
uspokojenia ruchu pozwalają z kolei na usprawnienie procesu wdrażania i oceny 
a priori możliwych efektów planowanej koncepcji uspokojenia ruchu. O koniecz-
ności zwrócenia uwagi na proces implementacji uspokojenia ruchu przypomina 
autor [60] przytaczając również bogaty zestaw doświadczeń międzynarodowych. 
W przygotowanych na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury „Zasadach uspokoje-
nia ruchu na drogach za pomocą fizycznych środków technicznych” [53] opisany 
jest cały proces wdrażania uspokojenia ruchu, wraz ze sposobem zaangażowania 
społeczności lokalnej. Zakres opracowania umożliwiającego właściwe przygotowa-
nie projektu można znaleźć w [56]. Zawarto w nim informacje o funkcjonowaniu 
układu transportowego, warunkach ruchu i o przepustowościach elementów sieci 
drogowej. Podobnie wygląda proces wdrażania opisany w [55] dla projektantów 
brytyjskich, czy też holenderskich [58].

Zebrane dane z badań wpływu poszczególnych środków uspokojenia ruchu 
na zmianę prędkości, natężeń ruchu i liczby wypadków można znaleźć w [29]. 
Kwantyfikacji wpływów rozwiązań ruchu uspokojonego dokonano w [45], gdzie 
określono koszty i korzyści ze względu na wpływ między innymi na poprawę bez-
pieczeństwa ruchu, jakości powietrza i poziomu hałasu, zmiany zachowań komu-
nikacyjnych, wzrostu cen nieruchomości, wzmocnienia więzi społecznych i zmniej-
szenia zjawiska rozlewania się miast. Zestawienie badań na temat efektywności 
poszczególnych środków uspokojenia ruchu znalazło się w [54]. Wiele artykułów 
rozważa również wpływy poszczególnych i zebranych środków uspokojenia ruchu 
w rozbiciu na aspekt oddziaływania koncepcji. Publikacje [35,37,16] skupiają się 
na korzyściach związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego. Autorzy 
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[46,1] prezentują dane na temat wpływu na poziom emisji zanieczyszczeń i po-
ziom hałasu komunikacyjnego. 

4. Ujęcie rozwiązań uspokojenia w modelowaniu ruchu

Podstawowym narzędziem służącym do oceny efektów sieciowych są makro-
skopowe modele ruchu. Pozwalają one na prognozowanie wpływu zmian w sie-
ci ulic na funkcjonowanie układu komunikacyjnego. Takie elementy koncepcji 
uspokojenia ruchu jak wyłączenie części ulic, wprowadzanie układu ulic jedno-
kierunkowych, czy zamknięcie pewnych relacji mogą być w łatwy sposób repre-
zentowane w modelach makroskopowych. Analizy teoretyczne funkcjonowania 
układu drogowego dla różnych wariantów przekształcenia sieci opisał Dudek 
[26], a Zalewski [60] przytacza je w swojej publikacji właśnie w kontekście 
uspokojenia ruchu. Również w [60] opisano użycie oprogramowania symulacyj-
nego do oceny przekształceń układu drogowego w Chełmie Lubelskim i w Białej 
Podlaskiej. Do użycia technik modelowania do ewaluacji wpływu uspokojenia 
ruchu przekonuje się także w [28]. Autor zwraca uwagę na niedostateczną sku-
teczność analiz statystycznych oraz wykorzystania badań „przed i po” do oceny 
możliwych wpływów nowych inwestycji. W publikacji tej możemy również zna-
leźć informacje o wpływach na natężenia ruchu, które mogą mieć budowlane 
środki uspokojenia ruchu. Oczywisty wpływ mają środki kontroli natężeń ru-
chu, a więc całkowite i częściowe zamknięcia ulic i wyłączenia relacji skrętnych 
na skrzyżowaniach. Środki kontroli prędkości zmniejszając prędkość pojazdów 
wpływają na czas przejazdu odcinka. Stąd operowanie czasami podróży w pro-
cedurze wyboru ścieżki i w podziale zadań przewozowych w modelu czterostop-
niowym pozwala oceniać wpływ budowlanych środków na te elementy przy 
pomocy czasu przejazdu właśnie. Próby zastosowania takiego podejścia zostały 
przedstawione przez autora niniejszej publikacji w [41] i poszerzone w [42]. 
Wydłużanie czasu przejazdu w wyniku zastosowania środków uspokojenia ru-
chu zostało również zastosowane w [49], [33] i [17]. Badania w [49] objęły 
duży wachlarz środków uspokojenia ruchu zarówno z zakresu wygięć toru jazdy, 
wyniesień powierzchni czy też miejscowych zamknięć. Sieć ulic z zastosowanymi 
elementami przedstawiono w programie TrafikPlan, a wyniki analiz rozkładu ru-
chu porównano z zaobserwowanymi w rzeczywistości. Gardes [33] opisał analizy 
porównawcze z wykorzystaniem programu Paramics dla dwóch alternatywnych 
dróg. Na jednej z nich zastosowano elementy uspokojenia ruchu, a następnie po-
równano obciążenie ruchem obu odcinków. Autorzy [17] porównali wykorzysta-
nie programów CONTRAM oraz TrafikPlan do oceny stref uspokojenia ruchu. 
Sprawdzono czy zastosowane modele będą potrafiły odwzorować wpływ progów 
zwalniających i wyniesień na funkcjonowanie sieci ulic. Analizy dla różnych sce-
nariuszy i różnych wariantów popytu wykazały ograniczenie efektu „przebiegów 
szczura”, czyli użycia dróg lokalnych w podróżach tranzytowych. W publikacji 
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tej opisano dodatkowo badania, w których ustalono, że kierowcy postrzegają 
czas tracony z powodu zastosowania środków uspokojenia ruchu jako dłuższy 
od faktycznego. Może to wpłynąć dodatkowo na wybór ścieżki czy nawet po-
pyt na podróże. O percepcji stosowanych restrykcji pisze również Crane [25], 
który porównując wpływ trzech elementów projektowych (ramowy układ dro-
gowy, elementy uspokojenia ruchu oraz mieszany charakter zagospodarowania 
przestrzennego) wykazał, że jedynym elementem mogącym przyczynić się do 
zmniejszenia liczby podróży jest zastosowanie narzędzi uspokojenia ruchu. 

Opisane przykłady wskazują, że ujęcie strefowego uspokojenia ruchu w mo-
delach makrosymulacyjnych może być pożądanym krokiem. Zakładane analizy 
pozwolą na ocenę obszarowego uspokojenia w kontekście funkcjonowania ukła-
du transportowego wraz ze zbadaniem wpływu na podział zadań przewozowych, 
wybór ścieżki ruchu, a przez to na występujące na ulicach sieci miejskiej natęże-
nia. Prezentowane badania wpływu efektów sieciowych wskazują, że aby właści-
wie przedstawić wpływ budowlanych środków uspokojenia ruchu konieczne są 
szczegółowe badania prędkości i czasów przejazdu. 

5. Badania oddziaływań poszczególnych środków uspokojenia ruchu

5.1. Badania terenowe

Badania wpływu poszczególnych środków uspokojenia ruchu na prędko-
ści przejazdu znaleźć można w większości wspomnianych wyżej publikacji do-
tyczących oceny rozwiązań uspokojenia ruchu. Do oceny stosuje się wartości 
prędkości średnich oraz kwantyle 85% zmierzonych wartości i porównuje się je 
z sytuacją przed ich wprowadzeniem. Dla różnych rodzajów środków budowla-
nych przeprowadzane są badania czasów przejazdu i zachowań kierowców przy 
przejazdach. Johnson i in. [40] zbadali zachowania na progach poprzecznych, 
wyspowych i poduszkach zwalniających. Bogaty zestaw danych na temat efek-
tów wprowadzenia progów wyspowych zawiera również [43]. Większy wachlarz 
środków, w tym zawężenia na skrzyżowaniach z naciskiem na zbadanie zacho-
wań kierowców znaleźć można w [24]. Efekt oddziaływania na czasy przejaz-
du podnoszony jest również przy okazji określania wpływu na dojazd pojazdów 
służb ratunkowych. Badania takie, które znaleźć można w [19] oraz [22] zawie-
rają dane na temat wpływu różnych środków dla różnych pojazdów służb ratun-
kowych. Zwracają one uwagę, że kluczowym jest zaprojektowanie rozwiązań 
uspokojenia ruchu wymuszających żądaną prędkość przejazdu, ale o możliwie 
łagodnym przebiegu profilu tej prędkości. W tym aspekcie należy przytoczyć za 
autorami [53] rysunek 1, który przedstawia profil prędkości wzdłuż uspokojonej 
ulicy. Kluczowym dla skutecznego dostosowania prędkości do ograniczeń jest 
odpowiedni dobór środków uspokojenia ruchu i odstępów pomiędzy nimi.
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Rys. 1. Profil prędkości na odcinku objętym uspokojeniem ruchu 
Źródło: [53]

Wpływ rodzajów zastosowanych środków i ich rozstawu został zbadany przez 
autorów [31]. Badania w terenie przy użyciu technologii GPS pozwoliły zbadać 
profile prędkości na odcinkach istniejących ulic z uspokojeniem ruchu. Posłużyło 
to do kalibracji i weryfikacji modelu mikrosymulacyjnego, w którym zbadano róż-
ne scenariusze zastosowania środków uspokojenia ruchu i odstępów między nimi. 
Zmiany zastosowanego w modelach popytu umożliwiły ocenę przepustowości 
stosowanych rozwiązań. Precyzyjnie wyznaczone profile prędkości pozwalają na 
dostosowanie zachowań kierowców na obszarze uspokojonym, a obliczone przepu-
stowości umożliwiają skuteczne planowanie strefy uspokojenia ruchu i ujęcie ulic 
uspokojonych w modelach makrosymulacyjnych. Wyznaczenie profilu prędkości 
poprzez model matematyczny zostało przeprowadzone przez Barbosę i in. [12]. 
Autorzy przygotowali wzór pozwalający określić prędkość pojazdu w dowolnym 
miejscu wzdłuż uspokojonej drogi jako funkcję prędkości wejściowej, odległości od 
poprzedzającego oraz do następnego środka uspokojenia ruchu oraz rodzaju tego 
środka. Dla każdego z tych środków określono również zakres jego oddziaływania 
na prędkości pojazdów. Badania terenowe określające profile prędkości na drogach 
z uspokojeniem ruchu zostały użyte przez autorów [32] do analiz bezpieczeństwa 
ruchu. Zwrócono tutaj uwagę na konieczność dostosowania przepustowości roz-
wiązań uspokojenia ruchu do natężeń ruchu na drogach przechodzących przez 
mniejsze miejscowości oraz konieczność oceny uspokojenia pod kątem możliwie 
jednostajnego profilu prędkości. Badania pozwoliły określić optymalny rozstaw 
stosowanych środków ze względu na bezpieczeństwo ruchu. 

Doświadczenia zebrane w opisanych analizach zwracają uwagę na zasadność 
wykorzystania śledzenia GPS w badaniach środków uspokojenia ruchu. Rejestra-
cja profili prędkości w rzeczywistych warunkach pozwala na precyzyjne określenie 
wpływu poszczególnych elementów. Zakładane badania przeprowadzone dla sze-
rokiej gamy fizycznych środków technicznych powinny być przeprowadzone na 
próbie o wystarczającej liczebności. Przytoczone przykłady ukazują możliwość wy-
znaczenia ogólnych zależności pomiędzy występowaniem poszczególnych środków 
uspokojenia ruchu, a charakterystyką zachowania się kierowców.
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Rys.2. Przykład rzeczywistych profili prędkości wyznaczonych w terenie z wykorzystaniem śledzenia GPS 
Źródło: [31]

5.2. Badania emisji zanieczyszczeń

Kolejnym argumentem za ograniczeniem częstych i gwałtownych przyspie-
szeń i zwolnień jest kwestia akustyczna oraz emisji zanieczyszczeń. Zwrócili na to 
uwagę Bohatkiewicz i in. [15] w kontekście ochrony przed nadmiernym hałasem. 
Usytuowanie elementów uspokojenia ruchu powodujące gwałtowne manewry ha-
mowania i przyspieszania nie przystaje do prawdziwego uspokojenia, które po-
winno powodować bezpieczny i w miarę jednostajny przejazd na całym odcinku. 
W artykule tym został również opisany przykład analizy akustycznej ulicy z ru-
chem o charakterze międzyosiedlowym na krakowskim Kurdwanowie, na której 
zaplanowano wprowadzenie fizycznych środków uspokojenia ruchu. 

Ahn i Raka [2] zbadali wpływ przejazdów przez obszar uspokojony na emisje 
i zużycie paliwa. Dla progów zwalniających i małych rond przeprowadzili badania 
profilów prędkości i przy użyciu modelu obliczeń emisji określili wpływ zachowań 
kierowców na zanieczyszczenie powietrza. Analizy wpływu zastosowania środków 
uspokojenia ruchu na jakość powietrza były również badane przez Boultera i Ain-
ge [3] oraz Ghafghazi i Hatzopoulou [36]. 

5.3. Użycie oprogramowania mikrosymulacyjnego

W publikacji [36] emisje zanieczyszczeń zostały ocenione zarówno w skali 
mikro jak i makro. Zidentyfikowano efekty funkcjonowania uspokojenia ruchu 
w obrębie uspokojonego odcinka oraz całej sieci obszaru uspokojonego dla różnych 
scenariuszy zastosowanych koncepcji. Takie podejście, pozwalające określić efekt 
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sieciowy wyróżnia te badania na tle poprzednich, na co również zwracają uwagę 
autorzy. Aby określić wpływ na zmianę wyboru ścieżki przygotowano więźby ru-
chu dla analizowanego obszaru i przygotowano model o skali, którą można by 
określić jako mezoskopową. Z modelu metropolitalnego miasta Montreal wzięto 
dane na temat podróży przez obszar objęty uspokojeniem ruchu i dla tego obsza-
ru przygotowano duży model w mikrosymulacyjnym programie PTV VISSIM. 
Rozkład ruchu został wykonany przy użyciu funkcji DTA (DynamicTrafficAssign-
ment), czyli w sposób dynamiczny. Umożliwiło to bardzo dokładną reprezentację 
efektów zastosowania ograniczeń związanych z uspokojeniem ruchu. Spowodo-
wało jednak bardzo duże obciążenie procesem obliczeniowym, co wymagało prze-
prowadzenia długotrwałych symulacji dla każdego scenariusza. Wpływy poszcze-
gólnych środków zostały ujęte w postaci różnych ograniczeń prędkości na bardzo 
krótkich odcinkach. Wartości ograniczeń oraz długości odcinków o zredukowanej 
prędkości nie zostały dostosowane po wykonaniu badań, a jedynie przyjęte z góry 
przez autorów. Wyniki symulacji posłużyły w module emisji do obliczeń zmian 
zanieczyszczenia powietrza. Jako parametry oceny poszczególnych scenariuszy wy-
brano pracę przewozową w pojazdokilometrach i wartość całkowitej emisji w skali 
sieci oraz zmianę poziomu emisji w skali odcinka. 

W celu zwiększenia miarodajności badania opisanego powyżej konieczne są 
badania dokładnego efektu oddziaływania środków uspokojenia ruchu. Taka pro-
cedura została opisana w [21]. Przygotowano tutaj dane o profilach prędkości dla 
szykan oraz progów poprzecznych i wyspowych na podstawie przejazdów testo-
wych z użyciem odbiorników GPS. Profile te zostały porównane z danymi uzyska-
nymi przez zastosowanie odcinków ograniczonej prędkości w programie VISSIM. 
W ten sposób udało się określić długość oraz wartości ograniczeń możliwych do 
zastosowania.

Planowane badania wpływu poszczególnych środków uspokojenia ruchu zakła-
dają wykorzystanie wyznaczonych w warunkach rzeczywistych profili prędkości 
w badaniach z użyciem oprogramowania mikrosymulacyjnego. Określenie oddzia-
ływania elementów uspokojenia ruchu na zachowania kierowców pozwoli na wła-
ściwą ich reprezentację w programie mikrosymulacyjnym. Może to również po-
służyć do zwiększenia funkcjonalności oprogramowania o możliwość automatycz-
nego dodania środków budowlanych o określonych parametrach z możliwością 
ich dostosowania do warunków lokalnych. Przy odpowiedniej kalibracji modelu 
w skali mikro będzie można uzyskać wiarygodne wyniki określające parametry 
funkcjonowania ulicy bądź wycinka sieci uspokojonej.

6. Użycie symulatora ruchu

Czasochłonność oraz kosztowność badań, a także duża różnorodność stosowa-
nych środków uspokojenia ruchu powoduje zwrócenie uwagi na możliwość uży-
cia symulatora ruchu do oceny wpływu różnych zastosowań na zachowania kie-
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rowców. Symulatory samochodów osobowych stosowane są w wielu światowych 
ośrodkach naukowych do badania parametrów jazdy i zachowań kierowców oraz 
wpływu infrastruktury. Symulator pozwala na wykonywanie testów w kontrolo-
wanych warunkach ruchu i otoczenia, bez wpływu czynników mogących zakłócić 
przeprowadzanie eksperymentu. Bella [13] opisując zalety użycia symulatora wy-
mienia skuteczność, niski koszt, bezpieczeństwo prowadzenia eksperymentu, kon-
trolę nad jego warunkami oraz łatwość zbierania danych. Zwraca jednak uwagę na 
konieczność weryfikacji funkcjonowania symulatora w porównaniu z badaniami 
terenowymi. 

W literaturze znaleźć można wiele badań z wykorzystaniem symulatora po-
zwalających na ocenę wpływu infrastruktury i otoczenia na zachowania kierow-
ców. Publikacja [4], podobnie jak [14] opisują badania efektów zmian krajobra-
zu na kierującego. Wpływ parkowania przy jezdni w środowisku miejskim został 
poddany ocenie w symulatorze ruchu przez Edquista i in. [27]. W artykule [20] 
opisano różne warianty oznakowania łuków poziomych, natomiast w [10] łuków 
pionowych i ich wpływy na prędkości oraz na prowadzenie pojazdu. 

Różne warianty oznakowania mogą mieć postać elementów uspokojenia ruchu, 
stąd użycie symulatora do oceny bramowych elementów stosowanych przy wjeź-
dzie do obszaru uspokojonego opisane w [8] i [9]. W pierwszej z tych publikacji 
opisane również zostały parametry, które mogą posłużyć do zbadania zmian w spo-
sobie prowadzenia pojazdu. Poza standardowymi profilami prędkości wprowadzo-
no wyznaczenie odchyleń bocznych pozycji pojazdu oraz odchyleń wzdłużnych 
przyspieszania i zwalniania. Kolejna publikacja [30] oprócz elementów bramo-
wych opisuje także różne rodzaje oznakowania poziomego oraz wygięcia toru jaz-
dy. Autorzy planują wdrożenie przebadanych elementów i porównanie wyników 
uzyskanych w symulatorze z rzeczywistymi zaobserwowanymi po zastosowaniu 
projektowanych środków. Poszerzone wyniki badań z większą ilością rozwiązań 
przedstawiono również w [5]. Inny zestaw środków, tym razem przy dojazdach 
do skrzyżowań został poddany ocenie w [6] i [7]. Zastosowano różne warianty 
oznakowania poziomego, zmiany kolorów nawierzchni oraz pasów dzielących 
i wysp środkowych. Wyniki zawierają porównania profili prędkości, a także anali-
zy zmienności pozycji pojazdu na drodze. 

Molino i in. [38] użyli symulatora w szerszym zakresie osobno w badaniach 
środków poprawy bezpieczeństwa ruchu na łukach oraz szykan i zawężeń na 
skrzyżowaniach stosowanych w uspokojeniu ruchu na obszarach miejskich. Bar-
dzo obszerny zestaw środków uspokojenia ruchu w postaci oznakowań poziomych 
i pionowych oraz wysp azylu badany był w symulatorze Uniwersytetu w Leeds, co 
opisano w [39]. Raport [23] opisujący efektywność strategii uspokojenia ruchu na 
prędkości i natężenia ruchu zawiera dużą ilość danych na temat wpływu środków 
uspokojenia ruchu wyznaczonych na podstawie badań terenowych oraz porówna-
nia z badaniami przy użyciu symulatora. Konfrontacja tych badań wykazała dużą 
zgodność wyników i przekonuje o korzyściach z wykorzystania symulatora, dzięki 
któremu można było otrzymać znacznie szerszy zestaw parametrów i z którego 
uzyskano wyniki o mniejszej zmienności. Do środowiska symulatora wprowadzo-
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no takie elementy jak zawężenia, wyspy środkowe, pasy dzielące i modyfikacje 
oznakowania poziomego. Ze względu na ograniczenia zastosowanego symulatora 
nie można było przetestować wpływu środków oddziałujących na prędkość swoją 
wypukłością, takich jak progi zwalniające. Współczesne symulatory potrafią jed-
nak reprezentować reakcje pojazdu na tego typu środki, co pozwala mieć nadzieję 
na wykorzystanie ich również do takich badań.

Rys.3. Przykład profili prędkości dla różnych scenariuszy z zastosowaniem środków uspokojenia ruchu 
przy dojeździe do skrzyżowania 

Źródło: [7]

Możliwość użycia symulatora ruchu pozwala liczyć na przeprowadzenie ba-
dań dla wielu różnych środków uspokojenia ruchu. Badania te mogą objąć bar-
dzo dużą liczbę przejazdów w identycznych warunkach i w przygotowanym do 
tego celu środowisku. Oprogramowanie symulatora pozwoli również na zebranie 
wielu parametrów przydatnych do opisania zmienności zachowań kierowców oraz 
określenia oddziaływania uspokojenia ruchu na warunki przejazdu. Dane te mogą 
posłużyć do kalibracji modeli i właściwej reprezentacji środków uspokojenia ruchu 
w ujęciu symulacyjnym. 

7. Podsumowanie

Przedstawione studia literatury w kwestii oceny środków i stref uspokojenia ru-
chu pozwalają sformułować założenia do badań koniecznych do ujęcia tej strategii 
w modelach symulacyjnych. Przykłady analiz funkcjonowania stref uspokojenia 
ruchu wskazują na duże zróżnicowanie możliwych efektów w postaci zmian obcią-
żenia ruchem. W celu właściwego ich prognozowania oraz oszacowania wpływu na 
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funkcjonowanie układu komunikacyjnego niezbędne jest ujęcie rozwiązań uspoko-
jenia ruchu w modelach makroskopowych. Odpowiednia reprezentacja środków 
możliwa jest tylko po dokładnych badaniach oddziaływania poszczególnych ele-
mentów w mniejszej skali. Duża różnorodność możliwych do zastosowania środ-
ków uspokojenia ruchu powoduje znaczną rozbieżność efektów opisaną w licznych 
badaniach. Dodatkowym czynnikiem mogą być także lokalne uwarunkowania 
i wpływ zachowań kierowców w polskich warunkach. Ukazuje to konieczność wy-
konania eksperymentów dla możliwie szerokiego wachlarza fizycznych środków 
technicznych. Najbardziej efektywna i miarodajna będzie kombinacja badań tere-
nowych oraz z użyciem symulatora ruchu. Pozwoli to zarówno ominąć ogranicze-
nia symulatora, jak i zapewnić wiarygodność otrzymanych rezultatów. Badania te 
umożliwią właściwą reprezentację elementów uspokojenia ruchu w skali mikro-
skopowej. W tych warunkach będzie można określić przepustowości i warunki ru-
chu na odcinkach ulic oraz w obrębie uspokojonego wycinka sieci. Pozwoli to rów-
nież na takie zaplanowanie koncepcji strefy uspokojenia ruchu, aby dostosować 
przepustowość skrzyżowań i odcinków do wartości pożądanych przez projektanta. 
Po ustaleniu parametrów elementów sieci uspokojonej będzie możliwe przeniesie-
nie analiz do skali makro i wykorzystanie do zbadania wpływu na podział zadań 
przewozowych, wybór ścieżki ruchu, a przez to na występujące na ulicach sieci 
miejskiej natężenia. Stworzenie narzędzia do oceny symulacyjnej funkcjonowania 
stref uspokojenia ruchu pozwoli na usprawnienie procesu planowania i wdraża-
nia koncepcji z prognozowaniem wpływu na obciążenie ruchem, poprawę bezpie-
czeństwa ruchu oraz hałas komunikacyjny i emisję zanieczyszczeń. Możliwe będzie 
uniknięcie ewentualnych negatywnych zjawisk migracji natężeń, wypadków oraz 
wzrostu zanieczyszczenia powietrza.
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MODELOWANIE ZJAWISKA 
ZMIANY TRASY PRZEJAZDU W DYNAMICZNYM 

ROZKŁADZIE RUCHU W SIECI DROGOWEJ1

Streszczenie. W artykule omówiono problem modelowania stanu sieci drogowej w następ-
stwie sytuacji nietypowych, w szczególności w następstwie zdarzeń nieoczekiwanych (wypadków). 
Pokazano trudności jakie pojawiają się, gdy w dynamicznym modelu ruchu próbuje się uwzględnić 
reakcje użytkowników na zdarzenia nieoczekiwane. Zdefiniowano pojęcie ‘rerouting’, czyli zmianę 
trasy przejazdu w reakcji na informacje o zdarzeniach nieoczekiwanych i pokazano jak można 
je uwzględnić w dynamicznym modelu ruchu. Przedstawiono i omówiono istotę dwóch rozwiązań 
problemu: model przesuwającego się horyzontu, oraz model przyswajania informacji. Artykuł pod-
sumowany jest prezentacją wyników modelu przyswajania informacji.

Słowa kluczowe: dynamiczny model ruchu, zdarzenia nieoczekiwane, zmiana trasy prze-
jazdu

1. Problem

Praca dotyczy problemu modelowania zjawiska zmiany ścieżki w reakcji na 
otrzymane informacje o nieoczekiwanym zdarzeniu drogowym. Wobec braku 
zwięzłego odpowiednika w języku polskim używa się tu angielskiego sformułowa-
nia „rerouting”, przez co rozumiemy zmianę pierwotnie wybranej przez użytkow-
nika ścieżki w następstwie otrzymania informacji o zdarzeniu. Gdy faktyczny stan 
sieci (czasy i koszty przejazdu) znacząco odbiega od typowego, użytkownik może 
zareagować zmieniając ścieżkę na bardziej atrakcyjną (o mniejszym koszcie dotar-
cia do celu). Reprezentacja tego zjawiska jest szczególnie złożona, gdy informacja 
dociera do użytkownika już po rozpoczęciu podróży. 

Nieoczekiwane zdarzenie jest tu definiowane bardzo szeroko jako jakiekolwiek 
zdarzenie wpływające na przepływ pojazdów w sieci. Może to być np. wypadek, 
zwężenie, zamknięcie, przebudowa ulicy, demonstracja, impreza sportowa, itd. 
Precyzyjną definicję zdarzeń o których tu mowa podaje [8]. W literaturze zjawi-
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sko o którym tu mowa nazywane jest również: en-route rerouting (Snowdon i in., 
2012), adaptation [9], warto podkreślić, że niniejsza praca nie dotyka bliźniaczego 
problemu zmiany ścieżki przed rozpoczęciem podróży (route-swapping). Jak zo-
stanie pokazane poniżej, obecnie dostępne metody i narzędzia modelowania ruchu 
nie są w stanie uchwycić zjawiska re-routing i zamodelować go realistycznie.

Paradoksalnie to, co uznawane jest za normalny stan miejskiej sieci trans-
portowej, nie występuje często. Przeciwnie: częściej występującym stanem sieci 
transportowej jest stan w następstwie nieoczekiwanego zdarzenia powodującego 
utrudnienia w ruchu. Według danych Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji 
w Krakowie w 2012 roku miało miejsce w prawie 9000 zdarzeń, co daje średnio 
30 zdarzeń w typowym dniu roboczym [4]. W związku z tym koniecznością wy-
daje się umiejętność opisu stanu sieci w sytuacji nietypowej. Odpowiednim na-
rzędziem wspomagającym podejmowanie decyzji w sytuacjach nietypowych jest 
model ruchu pokazujący aktualne i prognozowane przepływy potoków w sieci. 
W niniejszym artykule pokazano możliwości budowy modelu uwzględniającego 
reakcje użytkowników na sytuacje nietypowe. 

2. Modelowanie procesów dynamicznych w sieciach transportowych

Zjawiska zachodzące w miejskiej sieci transportowej mają dynamiczną naturę: 
zarówno potoki pojazdów jak i warunki ruchu zmieniają się w czasie (np. w ciągu 
doby). Właśnie dlatego metody dynamicznego rozkładu ruchu (Dynamic Traffic 
Assignment - DTA) zyskują popularność i coraz częściej są stosowane do mode-
lowania przemieszczeń w miastach. W odróżnieniu do metod statycznych są one 
w stanie pokazać dynamikę stanów sieci, dostarczając rezultatów w formie zmien-
ności w czasie przepływu pojazdów. DTA uwzględnia dynamiczną zmianę stanów 
sieci: narastające kolejki, zmieniający się czas przejazdu, blokowanie przejazdu 
przez relacje nadrzędne, „rozlewanie” się kolejek na inne odcinki, itp. – modele 
statyczne nie dostarczają takich informacji. Dynamika ujęta jest zarówno w formie 
zjawisk fizycznie obserwowalnych w sieci transportowej (zmienność czasu prze-
jazdu, prędkości, długości kolejki), jak i po stronie popytu (większy w godzinach 
szczytu). 

Najnowsze osiągnięcia pozwalają stosować DTA w rzeczywistych problemach 
– dla sieci dużych metropolii (np. takich jak Kraków). Dzięki bardzo znacznemu 
zmniejszeniu czasu obliczeń (np. [10]) zwiększyły się możliwości zastosowania dy-
namicznych modeli ruchu. Poza klasycznym zastosowaniem do celów strategicz-
nych (np. symulacja i testowanie proponowanych wariantów) pojawiła się możli-
wość zastosowania operacyjnego w czasie rzeczywistym, np. w centrach zarządza-
nia ruchem [17]. Jednak użycie dostępnych modeli dynamicznych do działania 
operacyjnego w czasie rzeczywistym wiąże się z szeregiem problemów związanych 
np. ze zbieraniem i wykorzystaniem danych rzeczywistych, ograniczonym czasem 
obliczeń, przekazywaniem informacji użytkownikom, uwzględnieniem zjawisk lo-
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sowych, itd. Niniejszy artykuł dotyczy jednego z nich: rozszerzenia modelu popytu 
tak, by reprezentował nie tylko typowy dzień, ale również sytuacje nietypowe, 
w szczególności nieoczekiwane zdarzenia. 

3. Dotychczasowy stan wiedzy

Ogólnym celem DTA jest określenie przepływu ruchu w sieci i warunków ru-
chu związanych z tym przepływem, zachowując przy tym wielkości przepływów 
określone na poziomie więźby ruchu. DTA rozwiązywane jest metodami rozkładu 
ruchu na sieć – zazwyczaj wykorzystującego koncepcje równowagi w sieci, gdzie 
koszty wszystkich użytkowników są zrównoważone [19]. W ujęciu dynamicznym 
równowaga według Wardopa (Dynamic User Equilibrium – DUE) jest rozumiane 
jako stan, w którym żaden z użytkowników nie znajduje lepszej alternatywnej 
trasy, ani czasu rozpoczęcia podróży. Stan ten numerycznie osiągany jest przez 
rozwiązanie problemu iteracyjnego, zazwyczaj opisanego w formie problemu 
punktu stałego - kontrakcji [1]. W procesie tym wybory użytkowników (ścieżki 
i czas rozpoczęcia podróży) są modyfikowane na podstawie kosztów uzyskanych 
w wyniku decyzji podjętych w poprzedniej iteracji. 

Nieoczekiwane zdarzenia wpływają zarówno na podaż jak i na popyt w sieci 
transportowej. Perturbacje po stronie podażowej (sieć transportowa) pojawiają się 
nie tylko w miejscu nieoczekiwanego zdarzenia, ale również w pozostałych czę-
ściach sieci: przed miejscem zdarzenia (w formie kolejek rosnących w przeciwną 
stronę niż kierunek ruchu) oraz za nim (w formie zmniejszonych potoków wypły-
wających z miejsca zdarzenia) i co istotne zjawiska te są zmienne w czasie (utrud-
nienia zaczynają się w momencie zdarzenia i zazwyczaj zwiększają się w czasie). 
Przy założeniu niezmiennego popytu zjawiska po stronie podażowej można sto-
sunkowo łatwo opisać korzystając z powszechnych modeli przepływu, jak pokazał 
to Corthout i inni [5]. 

Znacznie trudniej uchwycić zjawisko po stronie popytu (rerouting). Dla zobra-
zowania problemu warto posłużyć się jedną z definicji rozkładu ruchu, w której 
jest on definiowany jako proces uczenia w ciągu kolejnych dni, ang. day-to-day 
[20]. Taka interpretacja pozwala uchwycić istotę problemów przy modelowaniu 
zjawiska rerouting. W szczególności pozwala ona unaocznić dwa założenia, które 
wymagają weryfikacji:

1) Użytkownicy przy wyborze ścieżki korzystają z wyników poprzedniej itera-
cji, tzn. znają wyniki uprzednio podjętych decyzji i mogą je weryfikować. 
W ujęciu „z dnia na dzień” iteracje rozumiane są jako kolejne dni, a mo-
dyfikacja jest rozumiana jako uczenie się z doświadczeń dnia poprzednie-
go. Typowe rozwiązanie problemu DTA to „stan równowagi”, w którym 
użytkownicy nauczyli się już sieci na tyle dobrze, że są usatysfakcjonowa-
ni swoimi decyzjami w takim stopniu, że ich decyzje na kolejny dzień nie 
będą się różnić od tych z dnia poprzedniego. Takie założenie nie może być 
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przyjęte dla zdarzeń nieoczekiwanych, gdzie użytkownicy nie mają szansy 
na przeprowadzenie procesu uczenia się. Zamiast wielu iteracji w których 
udoskonalane są wybory mamy jedną możliwość podjęcia decyzji przy dużej 
niewiadomej efektów podejmowanych decyzji.

2) Niezmienność warunków brzegowych. W DTA proces uczenia się oparty 
jest o założenie, że kolejny dzień będzie identyczny jak dzisiejszy w sensie 
parametrów sieci i wielkości popytu. Każda kolejna iteracja problemu sy-
mulowana jest dla tych samych parametrów sieci i tej samej więźby ruchu. 
Wobec tego DUE jest odpowiednim narzędziem do uzyskania stanu sie-
ci dla jakiegokolwiek powtarzalnego i przewidywalnego dnia (np. typowy 
dzień roboczy, typowy słoneczny letni piątek, typowy dzień świąteczny) dla 
którego użytkownicy mieli szansę nauczyć się swoich zachowań (dzień ten 
powtarzał się). Ponadto nawet jeśli w danym typowym dniu rzeczywiste wa-
runki odbiegną od typowych, zachowanie użytkowników (ścieżki) nie zmie-
nią się dopóki użytkownicy nie otrzymają informacji, że faktyczne warunki 
ruchu różnią się od typowych. To założenie również nie może być przyjęte 
dla sytuacji nietypowych, gdzie nieoczekiwane zdarzenia z definicji wpływa-
ją na parametry sieci (np. zmniejszenie przepustowości). Proponowane roz-
wiązanie musi uwzględniać powyższe problemy i proponować alternatywne 
podejście zgodne z zachowaniem użytkowników w sytuacjach nietypowych.

4. Podstawy teoretyczne

Zaproponowane rozwiązania w istocie są rozszerzeniem algorytmu DTA po-
zwalającym uchwycić zjawisko zmiany ścieżki w trakcie podróżowania. Obydwa 
proponowane modele są zintegrowane z algorytmem DTA i rozwiązywane wspól-
nie. W ramach prac przyjęto dwa cele: 1) algorytm powinien realistycznie repre-
zentować zjawisko 2) jego implementacja powinna być praktycznie użyteczna – 
możliwa do obliczenia dla rzeczywistych sieci w akceptowalnym czasie.

W pracach zastosowano makroskopowe ujęcie DTA zaproponowane w [2]. 
DTA jest tam dzielone na dwie części: popyt będący funkcją podaży i podaż bę-
dącą funkcją popytu. Część popytowa oblicza ścieżki na podstawie kosztów i cza-
sów przejazdu uzyskanych w modelu podaży. Podczas gdy część podażowa określa 
koszty i czasy przejazdu dla potoków (zagregowanych ścieżek) uzyskanych w mo-
delu popytu. W pracy skorzystano z aktualnej wersji algorytmu zgodnie z defini-
cją podaną w [11]. Wykorzystany model popytu oparty jest o model sekwencyjny 
[12], będący rozwinięciem probabilistycznego algorytmu Diala [6] z logitowym 
modelem wyboru ścieżki [3]. Podaż modelowana jest uogólnionym modelem prze-
pływu [14] z pełną aktualną definicją podaną w [13]. Praca skupia się na części 
popytowej DTA, w szczególności na modelu wyboru ścieżki (Route Choice Model 
- RCM) i modelu propagacji (Network Flow Propagation - NFP), model podaży 
nie jest przedmiotem analizy w niniejszej pracy. Jako, że analizy są prowadzone 
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w ujęciu dynamicznym, wszystkie zmienne modelu są szeregami czasowymi, re-
prezentowanymi przez przedziałami liniowe funkcje klasy C1.

4.1. Notacja

G (N, A) spójny, graf zorientowany składający się z łuków aA, węzłów iN, 
i centroid o, dN,

a-,a+  węzeł początkowy i końcowy łuku a,
i-,i+  zbiór następników i poprzedników węzła i,
i-

d,i
+

d
 zbiór efektywnych następników i poprzedników węzła i dla dotar-

cia do celu d,
t czas, zmienna czasu szeregu czasowego,
q czas w odniesieniu do trajektorii (czas dotarcia do celu d),
δa(t) parametry łuku a w czasie t (prędkość, przepustowość itp.),
ta(t) czas przejazdu łuku a dla użytkowników wjeżdżających na niego 

w chwili czasu t,
ca(t) koszt przejazdu łuku a dla użytkowników wjeżdżających na niego 

w czasie t,
pad(t) warunkowe prawdopodobieństwo wyboru następnika – p-stwo 

kontynuowania podróży po łuku a pod warunkiem znajdowania się 
na jego ogonie w czasie t i podróżowania do celu d,

pa(t) bezwarunkowe prawdopodobieństwo wyboru następnika – p-stwo 
kontynuowania podróży po łuku a pod warunkiem znajdowania się 
na jego ogonie w czasie t,

qad(t) potok wpływający do łuku a w czasie t dla użytkowników podróżu-
jących do celu d,

qa(t) całkowity potok wpływający do łuku a w czasie t,
qo(t) całkowity potok wypływający z centroidy o w czasie t,
gad(q)  minimalny koszt dotarcia z łuku a do celu d o czasie q,
had(q) maksymalny czas wyjazdu z łuku aA aby dotrzeć do celu dD 

o czasie q,
wid(q) satysfakcja na węźle iN dla dotarcia do celu dD o czasie q obliczo-

na według wzoru (1),
h parametr skali modelu logitowego, zastosowany we wzorze (2).

4.2. Bazowy algorytm DTA

Poniżej zdefiniowano zastosowany algorytm DTA jako zbiór modeli częścio-
wych oraz schemat zależności między nimi:

•	 Link Transmission Model (LTM) – model zjawisk zachodzących w sieci 
transportowej, oblicza warunki przepływu potoków ruchu (wpływy fa(t) 
i odpływy ea(t)) w sieci jako funkcję potoków qa(t) obliczonych w modelu 
popytu. 
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•	 First-in-first-out Travel Time (FTT) –model dodatkowy, który oblicza cza-
sy przejazdu ta(t) na podstawie wpływów fa(t) i odpływów ea(t) uzyskanych 
w LTM.

•	 Arc Cost Function (ACF) –funkcja obliczająca koszty przejazdu odcinka ca(t) 
na podstawie potoków fa(t).

•	 Route Choice Model (RCM) – model wyboru ścieżki opisany poniżej.
•	 Network Flow Propagation (NFP) – model propagacji potoków w sieci. 

Propaguje potoki qad(t) ze wszystkich źródeł o do jednego celu d korzystając 
z prawdopodobieństw warunkowych pad(t) uzyskanych w RCM.

•	 Aggregation (SUM) – model agregacji potoków qad(t) podzielonych na cele 
d do potoków całkowitych qa(t) i wyliczenia bezwzględnych prawdopodo-
bieństw wyboru następnika pa(t) (bez podziału na cel). 

Powyższe modele cząstkowej oblicza się sekwencyjnie w następującej kolejno-
ści, która jest następnie zapętlana do postaci problem punktu stałego rozwiązywa-
nego iteracyjnie aż do momentu osiągnięcia stabilizacji (equilibrium):

DTA =… LTM  FTT ACF  RCM  NFP  SUM  LTM  
(FTT…..)

Rys. 1. Schemat algorytmu problemu punktu stałego DTA

4.2.1. Model wyboru ścieżki (RCM)
Kluczowym elementem proponowanych rozwiązań problem jest model wy-

boru ścieżki (RCM – [12]). Obydwa z proponowanych rozwiązań opierają się na 
modyfikacjach bazowego RCM opisanego poniżej. 

RCM wykonywany jest zgodnie z kolejnością topologiczną TOd(q) (od celu do 
najdalszego węzła) kolejno dla każdego celu d i dla każdego momentu czasu q. 
RCM rozpoczyna się od obliczenia najkrótszego drzewa rozpinającego [7] dla do-
tarcia do celu d o czasie q (dzięki temu otrzymujemy minimalny koszt i czas do-
jazdu do celu: gid(q), hid(q)). Otrzymane drzewo poddawane jest dwóm przejściom 
algorytmu. W pierwszym przejściu (od celu do źródeł) obliczane są wartości satys-
fakcji dla każdego węzła wid(q) dane następującym równaniem:
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(1)

Satysfakcje węzłów są użyte w trakcie drugiego przejścia, wykonanego w od-
wrotnej kolejności (od najdalszego źródła do celu) gdzie obliczane są prawdopodo-
bieństwa warunkowe zgodnie z następującym wzorem logitowym:

 (2)

Drugie przejście najkrótszego drzewa może być łatwo zintegrowane z modelem 
propagacji, gdzie potoki są propagowane do celu d zgodnie z obliczonymi prawdo-
podobieństwami warunkowymi:

 
(3)

Dzięki temu model wyboru ścieżki i model propagacji są wykonane w jednej 
procedurze.

5. Rozwiązania problemu

Autorzy proponują dwa rozwiązania przedstawione tutaj w skróconej formie. 
Rozwiązania mają różne zastosowania i różnią się dokładnością. Pierwsze [11] jest 
uproszczeniem, które pozwala obliczać efekty wielu zdarzeń w czasie rzeczywistym 
kosztem uproszczenia opisu zjawiska. Drugie [15] jest bardziej realistyczne, ale 
pozwala uwzględnić jedynie pojedyncze zdarzenie. W trakcie opracowywania jest 
model łączący zalety obydwu rozwiązań.

Badana jest reakcja użytkowników sieci na informacje o zdarzeniu, które 
utrudni im dotarcie do celu. W szczególności przedmiotem badania jest zachowa-
nie użytkowników w miejskiej sieci transportowej, gdzie użytkownicy są zaznajo-
mieni z siecią i mogą racjonalnie reagować na zdarzenia losowe, zmieniając swoją 
ścieżkę. Zjawisko badane jest w ujęciu makroskopowym, gdzie określone są potoki 
przepływające przez sieć, a nie pojedynczy użytkownicy. W związku z tym obiek-
tem badania jest sieć makroskopowa i jej stan, czyli określenie przemieszczania 
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się potoków ruchu przez sieć w czasie. W szczególności zaś badana będzie różnica 
pomiędzy stanem sieci w sytuacji gdy nie ma incydentów a sytuacją z incydentem.

5.1. Model przesuwającego się horyzontu

Model przesuwającego się horyzontu czasu, gdzie każdy kolejny obliczany 
horyzont oznacza nowy zbiór informacji o zdarzeniach nieoczekiwanych. Model 
jest sekwencją kolejnych rozwiązań klasycznego problemu DTA (zdefiniowanego 
na schemacie powyżej), został opublikowany przez Gentile, Kucharskiego i Me-
schini’ego (2013). Dla każdego zdarzenia obliczane jest nowe rozwiązanie DTA 
(rozwiązanie problemu punktu stałego według 4.2.1) wykorzystujące wyniki roz-
wiązania poprzedniego. Każde rozwiązanie rozpoczyna się w momencie zakomu-
nikowania nowego zdarzenia te. Wykorzystuje ono wyniki poprzedniego rozwiąza-
nia (zapisane w formie potoków na odcinkach w chwili zdarzenia nad(te)) i oblicza 
nowe ścieżki przy założeniu, że określona (stała) część użytkowników otrzymała 
informacje o zdarzeniu. Nowe ścieżki (zapisane i zagregowane w formie pad(t)) są 
użyte w modelu propagacji ruchu przez sieć. W efekcie ruch przepływa przez sieć 
zgodnie z dwoma różnymi modelami popytu: przed informacją o zdarzeniu i po 
informacji o zdarzeniu. 

Model pokazano na schemacie (rys. 2), będącym rozszerzeniem podstawowego 
schematu z rys. 1. Zasadnicza zmiana odbywa się na poziomie NFP, gdzie dodat-
kowo zapisywana i następnie wykorzystywana jest informacja o liczbie pojazdów 
na każdym odcinku w chwili informacji o zdarzeniu nad(te) (w podziale na cel po-
dróży d, który jest istotny w modelu wyboru ścieżki). 

Rys. 2. Schemat modelu przesuwającego się horyzontu (pojedyncza symulacja)

Model przesuwającego się horyzontu można streścić jako propagacja popytu 
wzdłuż typowych ścieżek aż do momentu otrzymania informacji o zdarzeniu. Po 
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otrzymaniu informacji określona część popytu wyznaczy na nowo swoje ścieżki od 
miejsca otrzymania informacji do celu podróży. Użytkownicy dla których wpływ 
zdarzenia (opóźnienie) jest duże, wybiorą inne ścieżki dotarcia do celu niż typo-
we. Od momentu otrzymania informacji popyt propagowany jest do celu wzdłuż 
zaktualizowanych ścieżek (prawdopodobieństw warunkowych pad(t)), z których 
część może być inna niż typowe (te wybrane w momencie rozpoczynania podró-
ży). Model ten może być obliczony dla dowolnej sekwencji zdarzeń napływających 
w czasie rzeczywistym, jest on zaprojektowany z myślą o szybkiej reakcji i jak naj-
szybszym dostarczeniu informacji do centrum sterowania ruchem.

5.2. Model przyswajania informacji

W opisanym powyżej modelu przesuwającego się horyzontu zjawisko jest re-
prezentowane w sposób uproszczony, pomija się niektóre rzeczywiste zachowania 
użytkowników i procesy zachodzące w sieci w sytuacji nieoczekiwanych zdarzeń. 
Pominięte są np. aspekty potencjalnych zysków ze zmiany ścieżki, dostępu do in-
formacji, niechęci do zmiany, itd. Dlatego dla pojedynczego zdarzenia proponuję 
się model przyswajania informacji (Information Comply Model – ICM) [15]. 

Model ICM rozwiązuje problem artykułu stawiając następujące pytanie: „Jak 
użytkownicy zmieniają ścieżki po otrzymaniu informacji o nieoczekiwanym zdarzeniu?”. 
Które zostaje rozbite na następujące trzy części: „kiedy?, dlaczego? i na jaką? zmie-
niana jest ścieżka?”. ICM odpowiada na to następująco:

•	 kiedy? Po otrzymaniu informacji,
•	 dlaczego? Aby uniknąć negatywnych konsekwencji i zminimalizować czas 

dotarcia do celu,
•	 na jaką? Użytkownik zmienia ścieżkę na optymalną w świetle swoich 

oczekiwań i otrzymanych informacji.
Dla zapewnienia realistyczności modelu uwzględnione zostały następujące za-

leżności:
1) Informacja rozprzestrzenia się w czasie, docierając do coraz większej liczby 

użytkowników.
2) Bliższe zdarzenia mają większy wpływ na zmianę ścieżki.
3) Im większe opóźnienie w dotarciu do celu spowodowane zdarzeniem tym 

większe prawdopodobieństwo zmiany ścieżki.
4) Nawet gdy użytkownik nie otrzyma informacji o zdarzeniu, może na pod-

stawie obserwacji domyśleć się jego wystąpienia.
Wyniki modelu ICM są zgodne z powyższymi zależnościami. Model ten opiera 

się o różnice pomiędzy typowymi i faktycznymi kosztami i czasami przemieszcza-
nia w sieci. Użytkownik dokonuje wyboru ścieżki na podstawie typowych (oczeki-
wanych) kosztów, gdy faktyczne koszty są inne może on dokonać rewizji wyboru 
i zmienić trasę. Model ICM składa się z następujących trzech modułów:

iid(t) model rozprzestrzeniania się informacji, i jest funkcją czasu, cał-
kowitego wpływu zdarzenia na sieć M w czasie t i odległości od zda-
rzenia did. Model oblicza udział użytkowników w czasie t na węźle 
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i którzy otrzymali informację o zdarzeniu. Model oparto o obserwacje 
rozprzestrzeniania się informacji w sieci Twitter [18] przy użyciu roz-
kładu Rayleigha.

oi(t) model obserwacji, który jest funkcją miejsca i czasu. Model ten 
pokazuje jak skumulowane zaobserwowane opóźnienie mi powodu-
je domyślanie się wystąpienia zdarzenia przez użytkowników. Model 
określa, jaka część użytkowników w czasie t na węźle i domniema, że 
zdarzenie wystąpiło.

kid(t) model przyswajania, który biorąc pod uwagę potencjalne zyski wy-
nikające ze zmiany ścieżki i potencjalne straty wynikające z pozosta-
nia na typowej ścieżce określa jaka część użytkowników faktycznie 
zmieni ścieżkę. Model ten operuje na różnicach pomiędzy typowymi 
i rzeczywistymi wartościami: a) satysfakcji wad(t) na węzłach, oraz b) 
prawdopodobieństw warunkowych pad(t). Model przyswajania wyko-
rzystuje dwumodalny model logitowy. 

6. Wyniki

Obydwa zaprezentowane powyżej modele zostały zaimplementowane w opisa-
nym środowisku DTA. Ich działanie zostało sprawdzone zarówno na małej testo-
wej sieci obrazującej istotę zjawiska, oraz na rzeczywistej sieci modelu Krakowa. 
Poniżej pokazano przykładowy wykres zmiany potoku w czasie. Zasymulowano 
zdarzenie na alei Powstania Warszawskiego w Krakowie i obserwowano używa-
nie przez użytkowników tras alternatywnych. Poniżej pokazano zwiększanie się 
potoku ruchu na alternatywnym odcinku (ul. Rakowicka). Zdarzenie zasymulo-
wane w przeprowadzonym teście miało miejsce o godzinie 02:30. Po tym czasie 
informacja dociera do użytkowników i zaczynają oni wybierać trasę alternatywną. 
W miarę upływu czasu coraz więcej użytkowników otrzymuje informacje, oraz 
negatywne skutki zdarzenia (kolejki) są coraz większe. Powoduje to wzrost potoku 
na trasie alternatywnej (o ok. 30 pojazdów) – takie wyniki są niedostępne w kla-
sycznym modelu DTA.

Rys. 3. Stopniowo rosnący potok na trasie alternatywnej – wynik modelu przyswajania informacji
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6. Podsumowanie

Wyniki pracy mogą być wykorzystane przez modelujących ruch w celu pro-
gnozowania wpływu zdarzeń nieoczekiwanych na stan sieci. Zjawiska których 
wpływ może być modelowany obejmują: wypadki drogowe, czasowe zamknięcia 
sieci, zmiany planów sygnalizacji, awarie, demonstracje, wydarzenia sportowe, itp.

Warunkiem wykorzystania proponowanych modeli jest posiadanie dynamicznego 
modelu sieci danego obszaru, który mógłby zostać poszerzony poprzez integrację z pro-
ponowanym modelem. Proponowane rozwiązania są zaprojektowane jako dodatki do 
dotychczas używanych modeli dynamicznych i nie wymagają dodatkowych danych 
wejściowych. Reprezentacja sieci i popytu pozostają bez zmian. Jednak kalibracja i we-
ryfikacja przedstawionych propozycji wydaje się być problematyczna. Dane o wielkości 
potoków w sytuacji typowej i w następstwie zdarzeń (np. z pętli indukcyjnych, kamer, 
czy pomiarów ręcznych) są niewystarczające. Pokazują one jedynie całkowite wielkości 
zjawiska i ostateczny wpływ na stan sieci, nie dostarczają jednak dokładnej informacji 
o zmianach trasy. Taka informacja może być uzyskana poprzez analizę trajektorii pojaz-
dów otrzymanych np. z próbek GPS, czy GSM. Wymaga to dużej próby statystycznej, 
która na dzień dzisiejszy nie jest dostępna. Niemniej jednak proponowane modele są 
definiowane tak, by możliwa była ich weryfikacja.

Dzięki temu dotychczasowe systemy ITS działające w wielu miastach na świe-
cie (w tym w Polsce i w Krakowie) mogą uzyskać nową funkcjonalność. Po otrzy-
maniu informacji o zdarzeniu operator systemu uzyska dzięki wynikom zapropo-
nowanych modeli prognozę uwzględniającą spodziewane reakcje użytkowników. 
Będzie ją mógł wykorzystać i dobrać optymalną metodę sterowania, oraz zweryfi-
kować sposób dostarczenia informacji (np. poprzez znaki zmiennej treści).
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Streszczenie. Przy planowaniu nowej inwestycji pojawia się pytanie, jaki wpływ będzie 
miała jej lokalizacja na zwiększenie potencjału ruchotwórczego rejonu komunikacyjnego, w którym 
się znajduje. Odpowiedź na nie jest problematyczna zarówno w przypadku ruchu związanego 
z pracą oraz zakupami jak i dostawami. Zwykle w takich przypadkach wykorzystywane są 
wskaźniki generacji ruchu, niestety w Polsce nadal trudno dostępne. W artykule przedstawiono 
wyniki polskich badań nad generacją ruchu ciężarowego przez różne typy obiektów. Wyniki po-
szczególnych badań porównano ze sobą. Podjęto próbę stworzenia modelu potencjałów ruchotwór-
czych dla pojedynczych generatorów ruchu, który może być wykorzystany w procesie oceny wpływu 
planowanej inwestycji na przyległą sieć drogową.

Słowa kluczowe: transport ładunków, modelowanie potencjałów ruchotwórczych, wskaź-
niki generacji ruchu.

1. Wprowadzenie

Badania generacji ruchu pasażerskiego i ciężarowego związanego z pojedynczymi 
obiektami prowadzi się w Polsce niezwykle rzadko. Administratorzy obiektów zwy-
kle nie dostrzegają takiej potrzeby lub posługują się własnymi badaniami, szerzej 
niepublikowanymi. Jednak coraz częściej mamy do czynienia z sytuacją, w której 
inwestor realizujący duży obiekt handlowy lub magazynowy partycypuje w prze-
budowie sąsiadującej infrastruktury transportowej. Z punktu widzenia inwestora 
zasadnym byłoby wiedzieć, jak duży ruch, zarówno osobowy jak i ciężarowy, będzie 
generowany przez powstający obiekt. Daje to podstawę do negocjacji z urzędem 
miasta lub gminy wysokości partycypacji w kosztach przebudowy układu drogo-
wego. Z drugiej strony właściwy urząd, znając szacunkowy poziom generacji ruchu, 
może z góry narzucić na inwestora udział w kosztach przebudowy infrastruktury.

Z punktu widzenia planowania systemów transportowych generacja ruchu 
przez pojedyncze obiekty jest częścią składową pierwszego etapu klasycznego 
czterostadiowego modelu, jakim jest wyznaczenie potencjałów ruchotwórczych. 
W odniesieniu do ruchu ciężarowego znajomość generacji ruchu pojedynczych 
obiektów jest niezwykle istotna z uwagi na powiązanie początku i końca przewozu 
ładunku z konkretnym, łatwym do zlokalizowania punktem.
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Obiektowy model potencjałów ruchotwórczych ma dwojakie zastosowanie. 
Z jednej strony możliwe jest określenie ruchu generowanego przez dany obiekt na 
etapie planowania. Z drugiej strony potencjał ruchotwórczy dużych generatorów 
ruchu ciężarowego (np. zakłady produkcyjne, centra logistyczne) może służyć do 
oszacowania, o ile zwiększy się potencjał rejonu komunikacyjnego w wyniku zlo-
kalizowania określonego obiektu w gminie. Zatem obiektowe generatory ruchu 
współtworzą potencjał ruchotwórczy rejonu komunikacyjnego.

Celem artykułu jest podsumowanie dotychczasowych polskich badań nad ge-
neracją ruchu ciężarowego przez pojedyncze obiekty oraz propozycja wskaźników 
generacji ruchu dla różnych typów obiektów.

2. Przegląd literatury

Modele obiektowe odnoszą się do pojedynczych generatorów ruchu. Każdy 
obiekt, nawet dom jednorodzinny, jest pojedynczym generatorem ruchu, również 
ciężarowego (np. związanego z wywozem śmieci lub dostawą przesyłek kurier-
skich). Niemniej z punktu widzenia skali na ogół badane są obiekty duże, takie 
jak: centra logistyczne, zakłady produkcyjne lub wielkopowierzchniowe obiekty 
handlowe. Z reguły w modelach obiektowych określane są wskaźniki generacji 
ruchu (ang. trip generation rates), które określają liczbę rozpoczętych i zakoń-
czonych jazd samochodów ciężarowych (lub innych pojazdów), względnie tonaż 
wyekspediowanych lub przyjętych ładunków:

•	 na 1000 m2 powierzchni użytkowej lub powierzchni zabudowy (ta druga 
jest łatwiejsza do określenia),

•	 na jednego pracownika,
bądź inną jednostkę charakteryzującą dany obiekt.

W badaniach pojedynczych generatorów ruchu, jak również w tworzeniu 
modeli potencjałów ruchotwórczych dla tego typu obiektów dominują Amery-
kanie. Można przytoczyć co najmniej kilkadziesiąt przykładów tego typu badań. 
W amerykańskich publikacjach można znaleźć badania: portów morskich [1,5,8], 
terminali kontenerowych [6], ferm kurzych [4], sklepów spożywczych [11], ele-
watorów zbożowych [19] oraz obszarów o różnym przeznaczeniu [2,17]. Publiko-
wane były też raporty, w których prezentowano wyniki badań nad generacją ruchu 
i w których zestawiono wskaźniki generacji ruchu dla różnych obiektów i różnych 
części kraju [12,13,15,16,18,20,21]. Można stwierdzić, że badania amerykańskie, 
pomimo że bardzo szerokie, często były wykonywane 20-30 lat temu. Jednocze-
śnie można zauważyć duże różnice wskaźników generacji ruchu dla tych samych 
typów obiektów, ale badanych w innych okresach czasu lub w innych rejonach kra-
ju. W przypadku portów morskich na uwagę zasługuje zastosowanie sztucznych 
sieci neuronowych.

Na tym tle badania europejskie wyglądają skromnie. Można tu przytoczyć ba-
dania holenderskie [7] dotyczące firm z różnych sektorów gospodarki. W Polsce 
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badania zorientowane tylko na identyfikację generowanego ruchu ciężarowego 
prowadzone były we Wrocławiu [22], w ramach prac dyplomowych realizowanych 
na Politechnice Krakowskiej [3,9,14] oraz w ramach badań własnych autora [10].

3. Wyniki badań i model potencjałów ruchotwórczych

W tej części artykułu przedstawione zostaną wyniki badań polskich. Przyto-
czone i porównane zostaną wyniki uzyskane w badaniach własnych autora i po-
zostałych badaniach. Przedstawione zostaną wyniki i modele dla czterech typów 
obiektów: centrów logistycznych, zakładów produkcyjnych, wielkopowierzch-
niowych sklepów budowlanych i wielkopowierzchniowych centrów handlowych. 
W tekście i tabelach wykorzystywane będą następujące skróty: 

•	 SD – lekkie samochody ciężarowe (dostawcze) o dopuszczalnej masie całko-
witej (DMC) poniżej 3,5 t, 

•	 SC – samochody ciężarowe bez przyczep, 
•	 SCP – samochody ciężarowe z przyczepami i ciągniki siodłowe z naczepami.

3.1. Centra logistyczne

Biorąc pod uwagę specyfikę centrów logistycznych przeprowadzono pomiar 
dobowy dla dwóch tego typu obiektów, różniących się od siebie formą użytko-
wania, w ramach badań własnych autora. W CL1 (Panattoni Park, Skawina) po-
wierzchnie magazynowe wynajmowane są przez różne firmy, natomiast CL2 (MIX 
Electronics, Skawina) wykorzystywane jest tylko przez jedną firmę zajmującą się 
sprzedażą artykułów gospodarstwa domowego.

Uzyskane z pomiarów potencjały ruchotwórcze zostały przedstawione w tab. 1 
w wierszach nazwanych A. W kolejnych wierszach (B i C) przedstawiono odpo-
wiednio wskaźniki generacji ruchu na 1000 m2 powierzchni zabudowy oraz wskaź-
niki generacji ruchu na 1 ar powierzchni terenu.

Tabela 1. Porównanie wskaźników generacji ruchu dla dwóch centrów logistycznych, pomiar dobowy 
[jazd/dobę] 

Centrum
logistyczne

Dobowa liczba jazd samochodów ciężarowych (A) 
Dobowy wskaźnik generacji ruchu na 1000 m2 powierzchni zabudowy (B)

Dobowy wskaźnik generacji ruchu na 1 ar powierzchni terenu (C)
Potencjał wytwarzający Potencjał absorbujący

SD SC SCP SD SC SCP

CL1
A 19 34 33 34 45 42
B 1,056 1,889 1,833 1,889 2,5 2,333
C 0,049 0,088 0,085 0,088 0,116 0,108

CL2
A 17 31 30 10 18 27
B 1,545 2,818 2,727 0,909 1,636 2,455
C 0,049 0,089 0,086 0,029 0,051 0,077

Źródło: opracowanie własne
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Wyniki dobowych pomiarów ruchu potwierdzają wstępne przypuszcze-
nia o zróżnicowaniu wartości wskaźników generacji ruchu dla potencjału 
wytwarzającego i absorbującego. Nierówności te występują dla wszystkich typów 
pojazdów, czego przyczyną może być daleki transport (międzynarodowy, krajowy) 
związany z obiektem. Potwierdzenie tej tezy możliwe byłoby po wykonaniu badań 
ankietowych wśród kierowców lub uzyskaniu bazy danych od administratora 
obiektu. Zauważalne jest również zróżnicowanie wskaźników generacji ruchu 
pomiędzy centrami logistycznymi CL1 i CL2. Wynika to głównie z innego 
charakteru obu obiektów.

Analizując dalej specyfikę centrów logistycznych przeprowadzono badanie na 
tym samym obiekcie (CL Półłanki 82 w Krakowie) w ciągu dwóch dni w odstępie 
tygodnia. Wyniki pomiarów oraz obliczone na ich podstawie wskaźniki generacji 
ruchu przedstawiono w tab. 2. Badane centrum logistyczne funkcjonuje w godzi-
nach 6:00 – 18:00.

Tabela 2. Porównanie wskaźników generacji ruchu dla centrum logistycznego dla dwóch dni pomiaro-
wych, okres pomiaru 6:00 – 18:00 [jazd/12 godzin] 

Nr 
pomiaru

Data 
pomiaru

Liczba jazd samochodów ciężarowych oraz  
Wskaźnik generacji ruchu na 1000 m2 powierzchni zabudowy

Potencjał wytwarzający Potencjał absorbujący
SD SC SCP SD SC SCP

1 20-10-2011
(czwartek)

23
5,1

11
2,5

8
1,8

31
6,9

15
3,4

9
2,0

2 27-10-2011
(czwartek)

18
4,0

5
1,1

13
2,9

23
5,1

11
2,5

14
3,1

Źródło: opracowanie własne

Również w tym przypadku zauważalna jest spora różnica pomiędzy wskaźni-
kami generacji ruchu dla potencjału wytwarzającego i absorbującego. Poza tym 
zauważyć można zróżnicowanie pomiędzy poszczególnymi dniami pomiarowy-
mi, co potwierdza dużą losową zmienność ruchu ciężarowego.

3.2. Wielkopowierzchniowe sklepy budowlane

W pracy dyplomowej [9], której konsultantem był autor niniejszego artyku-
łu, dyplomant miał do dyspozycji zapis wjazdów i wyjazdów samochodów reali-
zujących dostawy do jednego z wielkopowierzchniowych sklepów budowlanych 
w Krakowie (sklep OBI przy ul. Wielickiej) z 75 kolejnych dni. Niestety, formu-
larz nie zawierał podziału na typy samochodów ciężarowych (SD, SC i SCP). Na 
podstawie wpisanej w arkuszu marki pojazdów oraz czasów rozładunku zostały 
one sklasyfikowane do dwóch grup: samochody lekkie (o DMC do 3,5 tony, 
czyli samochody dostawcze) oraz samochody ciężkie (o DMC powyżej 3,5 tony, 
czyli SC i SCP). Zauważono wyraźne zróżnicowanie w liczbie dostaw pomiędzy 
grupami dni: poniedziałek, środa i piątek oraz wtorek i czwartek, co zostało 
potwierdzone analizą wariancji i testami istotności dla dwóch wartości średnich 
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[9]. W okresie 9:00 – 12:00 realizowanych było przeszło 50% przyjęć towaru. 
Dostawy odbierane były przez obsługę sklepu tylko w godzinach 8:00 – 16:00. 
Wskaźniki generacji ruchu opracowane w ramach [9] na podstawie danych uzy-
skanych od administracji sklepu zostały przedstawione w tab. 3 w wierszach 
4 i 5. W wierszach 1, 2 i 3 zamieszczono wskaźniki generacji ruchu uzyskane 
w ramach badań własnych autora dla trzech różnych wielkopowierzchniowych 
sklepów budowlanych.

Tabela 3. Wskaźniki generacji ruchu dla wielkopowierzchniowych sklepów budowlanych – tylko do-
stawy 

Obiekt Data pomiaru

Wskaźnik generacji ruchu na 1000 m2 
powierzchni zabudowy [jazd/dobę]

Potencjał wytwarzający i absorbujący
SD SC SCP Łącznie

Leroy-Merlin,
Modlniczka

27-10-2011
(czwartek) 1,3 0,56 0,44 2,3

OBI, Kraków,
ul. Bora-Komorowskiego

27-10-2011
(czwartek) 0,93 0,65 0,19 1,8

Castorama, Kraków,
ul. Sławka

28-10-2011
(piątek) 2,3 1,3 0,23 3,9

OBI, Kraków,
ul. Wielicka

02-11-2009÷15-01-2010, łącznie 75 dni
(poniedziałki, środy, piątki) 1,6 1,2 2,8

02-11-2009÷15-01-2010, łącznie 75 dni
(wtorki, czwartki) 1,9 1,3 3,2

Źródło: opracowanie własne

Nadal zauważalne są różnice pomiędzy wskaźnikami generacji dla poszcze-
gólnych obiektów. Rozbieżności są mniejsze dla SC oraz SCP traktowanych łącz-
nie i sięgają kilkunastu procent. Nieco większe rozbieżności zauważalne są dla 
samochodów dostawczych, co przekłada się na różnice w sumarycznym wskaź-
niku generacji ruchu. Niemniej uzyskane wyniki można uznać za obiecujące 
i potwierdzające słuszność przyjętego kierunku badań. Należy przypomnieć, że 
w tab. 3 przedstawiono wskaźniki generacji ruchu tylko dla realizacji dostaw 
towarów do sklepów. Nie są tu ujęci klienci sklepów dojeżdżający np. samocho-
dami dostawczymi.

3.3. Wielkopowierzchniowe centra handlowe

W ramach pracy dyplomowej [14], konsultowanej przez autora niniejszego 
artykułu, stworzono model potencjałów ruchotwórczych dla dostaw do dużych 
centrów handlowych w Krakowie. Pomiary ruchu wykonane zostały w godzi-
nach 8:00 – 16:00 i obejmowały rejestrację godziny wjazdu i wyjazdu samocho-
dów realizujących dostawy w podziale na trzy grupy: SD, SC i SCP.
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Tabela 4. Wskaźniki generacji ruchu dla centrów handlowych w Krakowie

Lp. Obiekt Powierzchnia użytkowa 
obiektu [1000 m2]***

Wskaźnik generacji ruchu [jazd/1000 m2 
powierzchni użytkowej/8 godzin]

([jazd/1000 m2/dobę]**)
SD SC SCP

1 CH Bonarka (Kraków) 91,0 0,47 (0,94) 0,52 (1,04) 0,16 (0,32)
2 CH Galeria Krakowska 60,0 1,30 (2,60) 0,85 (1,70) 0,23 (0,46)
3 CH Galeria Kazimierz (Kraków) 36,2 1,33 (2,66) 0,94 (1,88) 0,17 (0,34)
4 CH Plaza (Kraków) 30,4 1,09 (2,18) 0,53 (1,06) 0,07 (0,14)

5 CH M1 (Kraków)
(pomiar 20-10-2011) 53,7 0,52 (1,04) 0,22 (0,44) 0,26 (0,52)

6 CH M1 (Kraków)
(pomiar 27-10-2011) 53,7 0,69 (1,38) 0,52 (1,04) 0,24 (0,48)

7 Carrefour (Wrocław) 36,7 2,23* 1,63* 0,33*
8 CH Korona (Wrocław) 58,0 3,14* 1,69* 0,76*

* wskaźniki dobowe cytowane za [22]
** wskaźniki dobowe rozszerzone na podstawie badań wrocławskich [22], współczynnik rozszerzenia z pomiaru 8-godzinnego do 

doby wynosi 2,00
*** dane pozyskane ze stron internetowych centrów handlowych (pozycje 1÷6) oraz z [22] (pozycje 7 i 8)

Źródło: opracowanie własne

Z uwagi na krótszy, w stosunku do godzin funkcjonowania centrów handlo-
wych okres pomiaru, wskaźniki generacji ruchu dla badań wykonanych w Krako-
wie rozszerzono na okres doby, wykorzystując udziały dostaw w poszczególnych 
okresach doby z badań we Wrocławiu [22]. Po obliczeniu dobowych wskaźników 
dla Krakowa można zauważyć, że są one przeważnie niższe niż dla Wrocławia. 
Zauważalne są różnice pomiędzy wskaźnikami generacji ruchu dla CH M1 w Kra-
kowie dla dwóch dni pomiarowych. W przypadku samochodów ciężarowych 
bez przyczep (SC) jest to różnica ponad dwukrotna. Również dla poszczególnych 
obiektów wskaźniki generacji ruchu różnią się od siebie, w ekstremalnym przy-
padku nawet pięciokrotnie (różnica pomiędzy CH Korona we Wrocławiu i CH 
Plaza w Krakowie dla SCP).

3.4. Zakłady produkcyjne

Kolejną grupą badanych obiektów były zakłady produkcyjne. W ramach ba-
dań własnych autor przeprowadził pomiar na sześciu zakładach produkcyjnych 
w Krakowie i okolicach uzyskując wyniki przedstawione w tab. 5. Dla dwóch 
zakładów produkcyjnych przeprowadzono pomiar dobowy, którego wyniki zostały 
wykorzystane do rozszerzenia pomiaru 12-godzinnego na okres doby.

Tabela 5. Średnie wskaźniki generacji ruchu dla badanych zakładów produkcyjnych (liczebność próby 
n=6) w okresie 6:00 – 18:00 [jazd/12 godzin] 

Średnie wskaźniki generacji ruchu [jazd/jednostkę powierzchni/12 godzin]

Jednostka powierzchni
Potencjał wytwarzający Potencjał absorbujący

SD SC SCP SD SC SCP

1000 m2 powierzchni zabudowy 2,007 0,973 0,519 2,506 1,346 0,561

Źródło: opracowanie własne
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Diametralnie inne wyniki uzyskali dyplomanci w pracy [3], której promotorem był 
autor artykułu. Na podstawie danych pozyskanych od administratorów dwóch małych 
zakładów produkcyjnych (Z1– zakład produkujący meble i Z2 – zakład produkujący 
części do elektronarzędzi) obliczone zostały dobowe wskaźniki generacji ruchu. Okres, 
dla którego dostępne były wyniki pomiarów to odpowiednio 2 miesiące dla zakładu Z1 
i 5 miesięcy dla zakładu Z2. Wyniki analiz przedstawiono w tab. 6.

Tabela 6. Wskaźniki generacji ruchu dla dwóch badanych zakładów produkcyjnych w okresie ich funk-
cjonowania [jazd/dobę] 

Lp. Obiekt Powierzchnia zabudowy 
obiektu [1000 m2]

Wskaźnik generacji ruchu [jazd/1000 m2 
powierzchni zabudowy/dobę]

SD SC SCP
1 Z1: Produkcja mebli 4,5 0,95 0,00 0,16
2 Z2: Produkcja części do elektronarzędzi 12,9 0,47 0,00 0,09

Źródło: opracowanie własne

Analizując wyniki uzyskane w tab. 5 i tab. 6 można zauważyć duże różnice we 
wskaźnikach generacji ruchu. W przypadku zakładów wymienionych w tab. 6 nie 
występuje ruch samochodów ciężarowych bez przyczep (SC), natomiast wskaźniki 
generacji ruchu są kilkakrotnie niższe niż dla zakładów produkcyjnych objętych 
badaniami własnymi autora.

3.5. Obiektowy model potencjałów ruchotwórczych

W przypadku modelu obiektowego liczba dostępnych zmiennych objaśniających 
jest często ograniczona. Zwykle do dyspozycji pozostają: powierzchnia zabudowy lub 
powierzchnia użytkowa, rzadziej liczba pracowników. Powierzchnia zabudowy jest 
łatwa do oszacowania (np. na podstawie zdjęć satelitarnych lub map) i w przypadku 
centrów logistycznych oraz zakładów produkcyjnych jest zbliżona do magazynowej 
lub produkcyjnej powierzchni użytkowej. Z uwagi na częste występowanie kilku 
kondygnacji w centrach handlowych powierzchnia użytkowa jest lepszą zmienną 
i dość ławo osiągalną na stronach internetowych tych obiektów. Natomiast liczba 
pracowników może niezbyt dobrze estymować potencjał ruchotwórczy, chociażby 
z uwagi na zaawansowane linie produkcyjne bądź procesy logistyczne nie wymaga-
jące dużego zaangażowania ludzi. Stąd zmienne objaśniające w modelu obiektowym 
ograniczono do powierzchni zabudowy i powierzchni użytkowej. Na podstawie uzy-
skanych wyników pomiarów podjęto próbę stworzenia modelu potencjałów rucho-
twórczych dla centrów logistycznych, zakładów produkcyjnych, wielkopowierzch-
niowych sklepów budowlanych i wielkopowierzchniowych centrów handlowych.

Przyjęto następującą postać zależności:
    G = a . X, (1)
gdzie: 
G – potencjał wytwarzający lub absorbujący ruch, 
a – parametr modelu, 
X – zmienna objaśniająca.
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W analizie regresji dla centrów logistycznych uzyskano współczynniki deter-
minacji z zakresu od 0,62 do 0,94 i statystyczną istotność wszystkich współczynni-
ków regresji. W przypadku zakładów produkcyjnych współczynniki determinacji 
wahały się od 0,41 do 0,97 i tylko dla samochodów ciężarowych bez przyczep (SC) 
uzyskano statystycznie istotne współczynniki regresji. Dla wielkopowierzchnio-
wych sklepów budowlanych jako wynikowe przyjęto wskaźniki generacji ruchu 
opracowane w ramach [9]. Wskaźniki generacji ruchu dla wielkopowierzchnio-
wych centrów handlowych obliczono na podstawie wyników uzyskanych w ramach 
pracy dyplomowej [14], badań wrocławskich [22] oraz badań własnych [10]. Pro-
ponowane do wykorzystania wskaźniki generacji ruchu przedstawiono w tab. 7.

Tabela 7. Proponowane do wykorzystania wskaźniki generacji ruchu dla różnych typów obiektów 

Obiekt Powierzchnia
Potencjał wytwarzający i absorbujący 

[jazd/1000 m2 powierzchni/dobę]
SD SC SCP

Centra logistyczne (n=8)* zabudowy 2,6 1,9 2,2
Zakłady produkcyjne (n=6) zabudowy 0,7 0,4 0,9
Wielkopowierzchniowe sklepy budowlane (n=75) zabudowy 1,8 0,9 0,3
Wielkopowierzchniowe centra handlowe (n=8)_ użytkowa 2,0 1,3 0,5

* n oznacza liczbę obserwacji
Źródło: opracowanie własne

4. Podsumowanie i wnioski 

Głównym wnioskiem płynącym z przeprowadzonych badań jest duża zmien-
ność ruchu ciężarowego generowanego przez pojedyncze obiekty. Nawet w przy-
padku tych samych obiektów potencjały ruchotwórcze mogą się różnić się nawet 
dwukrotnie. Jednocześnie występuje silne zróżnicowanie ruchu generowanego 
przez obiekty pomiędzy kolejnymi dniami tygodnia. W efekcie średnie wskaźniki 
generacji ruchu mogą być obarczone błędem, wynikającym z dużej, w tym lo-
sowej, zmienności ruchu ciężarowego. Jednakże w opracowaniach przytoczonych 
w przeglądzie literatury używane są średnie wskaźniki, często obliczone z małych 
prób. Ponadto w zestawieniu wskaźników generacji ruchu w instrukcji QRFM 
[15] można zauważyć różnice w wartościach tych wskaźników dla tego samego 
typu obiektów zlokalizowanych w różnych częściach kraju (i to nawet o rząd wiel-
kości).

Zmienne objaśniające, które można wykorzystać w modelach obiektowych 
ograniczają się do powierzchni użytkowej, powierzchni zabudowy lub liczby pra-
cujących. W przypadku centrów logistycznych zmienną objaśniającą powinna być 
faktycznie wykorzystywana powierzchnia użytkowa, jednak dotarcie do tej infor-
macje jest trudne z uwagi na jej nieujawnianie przez administratorów.

Ciekawe rezultaty uzyskano dla wielkopowierzchniowych centrów handlo-
wych. Można zauważyć, że większa powierzchnia użytkowa niekoniecznie powo-
duje większą generację ruchu. Wśród krakowskich centrów handlowych przykła-
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dem takiego zjawiska są CH Bonarka i CH Galeria Krakowska. Pomimo większej 
powierzchni użytkowej CH Bonarka, większy ruch generowany jest przez CH Ga-
leria Krakowska. Wynika to prawdopodobnie z większej atrakcyjności drugiego 
centrum handlowego z uwagi na lokalizację w Śródmieściu Krakowa.

Podane w tabeli 5 wskaźniki odnoszą się do doby i wyrażają zarówno potencjał 
absorbujący jak i wytwarzający. Należy pamiętać, że zmienność ruchu w ciągu 
doby, udział i umiejscowienie w dobie godziny szczytu jak również sezonowe wa-
hania ruchu będą zależne od typu i lokalizacji obiektu. Niemniej zaproponowane 
wskaźniki ruchu mogą służyć do szacowania wpływu danej inwestycji na warunki 
ruchu w przyległej sieci ulic na etapie planowania jego lokalizacji.

Reasumując, należy podkreślić, że przeprowadzone badania mają charakter pi-
lotażowy. W trakcie ich prowadzenia częstym zjawiskiem była odmowa nie tylko 
udostępnienia danych, ale również wykonania pomiaru. Niemniej kierunek ba-
dań wydaje sie słuszny i obiecujący. W dalszych analizach należałoby skupić się 
na innych typach obiektów oraz sukcesywnie rozszerzać dostępną już bazę da-
nych. Po zbudowaniu bazy danych wskaźników generacji ruchu dla różnych typów 
obiektów w zależności od ich powierzchni możliwe będzie obliczenie potencjału 
ruchotwórczego rejonu komunikacyjnego na podstawie łatwo dostępnych zmien-
nych objaśniających (powierzchnia zabudowy, użytkowa). Może to prowadzić do 
ograniczenia konieczności wykonywania badań ankietowych w przedsiębiorstwach 
wykorzystujących samochody ciężarowe.

Bibliografia

  [1] Al-Deek H. M., Johnson G., Mohamed A., El-Maghraby A., Truck trip 
generation model for seaports with container/trailer operations. 79th 
Transportation Research Board Annual Meeting, Washington D.C., Janu-
ary 2000.

  [2] [Balbach P., Tadi R. R., Truck trip generation characteristics of nonresi-
dential land uses. ITE Journal, July, 1994, pp. 43–47.

  [3] Dominik R., Znachowski M., Badanie wielkości ruchu ciężarowego zwią-
zanego z funkcjonowaniem obiektów magazynowych, handlowych i pro-
dukcyjnych. Praca dyplomowa, Politechnika Krakowska, 2013.

  [4] French L.J., Eck R.W., Trip generation characteristics of poultry-related 
facilities. July 1999.

  [5] Guan C.Q., Liu R., Container volume and truck trip generation at marine 
container terminals. A behavioral analysis, 87nd Transportation Research 
Board Annual Meeting, Washington D.C., January 2008.

  [6] Holguin-Veras J., Lopez-Genao Y., Salam A., Truck Trip Generation at 
Container Terminals: Results from a Nationwide Survey. Transportation 
Research Record No. 1790, Freight Transportation, 2002.



266 Kulpa T.

  [7] [Iding Mirjam H.E., Meester Wilhelm J., Tavasszy Lóri A., Freight trip 
generation by firms. Paper for the 42nd European Congress of the Re-
gional Science Association, Dortmund, 2002.

  [8] Jurare A.S., Sarvareddy P.R., Travel Demand Modeling for Seaports. IIT 
Bombay Golden Jubilee International Conference and 8th International 
Workshop on Transportation Planning and Implementation Methodolo-
gies For Developing Countries, Mumbai 2008.

  [9] Kędroń, K., Badanie wielkości ruchu ciężarowego związanego z funkcjo-
nowaniem wielkopowierzchniowych sklepów budowlanych w Krakowie. 
Praca dyplomowa, Politechnika Krakowska, 2010.

[10] Kulpa, T., Modelowanie potencjałów ruchotwórczych w drogowych prze-
wozach ładunków w skali regionu. Praca doktorska, Politechnika Kra-
kowska, 2013, promotor: Andrzej Rudnicki.

[11] McCornack E., et al., Truck trip generation by grocery stores. Research 
Project Agreement No. 61-7170, Final Report, August, 2010.

[12] NCHRP Synthesis 298, Truck Trip Generation Data, Washington, D.C. 
2001.

[13] NCHRP Report 384, Forecasting Metropolitan Commercial and Freight 
Travel, Washington D.C., 2008.

[14] Pigoń, A., Wielkość ruchu ciężarowego związana z funkcjonowaniem wy-
branych obiektów handlowych, Praca dyplomowa. Politechnika Krakow-
ska, 2011.

[15] Quick Response Freight Manual, Final Report. Federal Highway Admin-
istration, Washington D.C., September 1996.

[16] Quick Response Freight Manual II, Final Report. Federal Highway Ad-
ministration, Washington D.C., September 2007.

[17] Shin H-S, Kawamura K., Business and site specific trip generation model 
for truck trips. Midwest Regional University Transportation Center, Sep-
tember, 2005.

[18] Trip Generation Manual. San Diego Municipal Code, Land Development 
Code, 2003.

[19] Tolliver D., Dybing A., Subhro M., Trip Generation Rates for Large El-
evators: A North Dakota Case Study. The 85th Annual Meeting of the 
Transportation Research Board, Washington DC, 2006.

[20] Trip Generation, 8th ed.. Washington, D.C., USA: Institute of Transpor-
tation Engineers, 2008.

[21] Truck Trip Generation Data, A Synthesis of Highway Practice, NCHRP 
Synthesis 298. Transportation Research Board, National Academy Press, 
Washington, D.C., 2001.

[22] Zipser T. z zespołem, Analiza badań komunikacyjnych ruchu samochodów 
ciężarowych na obszarze miasta Wrocławia. Wrocław 2000.



ZESZYTY NAUKOWO-TECHNICZNE SITK RP, ODDZIAŁ W KRAKOWIE 2014Nr 1(103)

MODELOWANIE ZAPOTRZEBOWANIA 
NA USŁUGI SPEDYCYJNE1

Streszczenie. W artykule zaproponowano podejście do oceny zapotrzebowania na usługi 
spedycji towarów. Zaproponowano model generowania popytu, który opisuje zapotrzebowanie na 
usługi spedycyjne jako połączone potoki nadawców. Przedstawiono regularność powstawania popytu 
zaobserwowaną jako wynik studiów eksperymentalnych.

Słowa kluczowe: spedycja towarów, zapotrzebowanie na usługi spedycyjne, symulacja

1. Introduction

Development of information technologies over the past 15-20 years has provi-
ded a high level of informatization and virtualization of technological processes on 
contemporary transport markets. This led to the changes in role of freight forwar-
ders as of companies providing intermediary services. Contemporary forwarders 
are the architects of supply chains that provide the most efficient way of interac-
tion of the transport market subjects. Therefore, the efficiency of the forwarding 
companies nowadays is one of the key factors determining the efficiency of the 
transport systems [5].

Evaluation of demand on production of enterprises (or their services) is a ne-
cessary stage, which is usually implemented before the development of decisions 
aiming to improve the quality of production (or clients servicing), to increase the 
efficiency of technological processes, to improve the company’s competitiveness, 
etc. Correctness of the demand parameters estimation determines the efficiency of 
the planning process.

For freight forwarders on road transport the stage of demand parameters esti-
mation is particularly important. It could be defined as one of the most challenging 
activities in company’s management process [2]. The complexity of evaluation of 
transportation services demand is caused by influence of numerous environmental 
factors on processes of formation of shippers’ needs. The task of transport demand 
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evaluation requires the development of complex models, which describe the sto-
chastic nature of numerous parameters.

2. Literaturereview

The conducted literature review, based on [1,2,4-6,8,10,11], leads to the conc-
lusion, that demand evaluation task is commonly considered as a task of numerical 
estimation of a single parameter, which is used for determination of demand. In 
most approaches the evaluation of a transport demand refers to the determination 
of its predictive value [1,2,4,8]. The need of preliminary studies of demand para-
meters, which are the stochastic values, as a rule, is not considered. Usually, the 
definition of predictive value is implemented on the basis of statistical data on the 
demand values for previous periods, which does not allow studying the process of 
demand formation. Such an approach causes incorrect results of evaluation pro-
cess.

The task of demand parameters evaluation should not be defined as a task of 
forecasting. Evaluation of a demand on transport services is a preliminary stage 
for solving the problems in transportation processes management, including a fo-
recasting problem.

It is common to estimate the demand on forwarders’ services with the genera-
lized quantitative indicators: the requests number or the cargo volume in tons and 
ton-kilometers (ton-miles) for a fixed period of time are the most commonly used 
ones [1,2,8]. However, these indicators do not give an opportunity to assess the 
demand character and its features. For example, the demand value in 100 tons per 
month does not allow estimation of the value of certain consignments (possibly, 
there are 20consignments of 5 tons each, or there are 2 consignments of 50 tons 
each), the delivery distances (100 tons could be carried on a distance of 1000 km, 
or – on a distance of 50 km), the frequency of requests on cargo delivery (requests 
for the delivery could appear once a week, or – once a day). The use of ton-kilome-
ters as a measure for demand evaluation to some extent allows taking into account 
the delivery distance, but it does not provide an opportunity to characterize other 
parameters.

The evaluation of demand with a single indicator is not a valid approach for 
solving – most of the scientific and practical issues. In [11] for the first time it was 
proposed to implement an approach, which allows a comprehensive assessment 
of a demand on transport services. Four indexes were used for the demand eva-
luation: the volume of a shipment, the delivery distance, the dead mileage and 
an interval of incoming requests. It was proposed to solve the problem of freight 
forwarding companies’ demand evaluation as a task of evaluation of parameters 
of requests flow.

The basic unit, which forms a demand, is a request on freight forwarding servi-
ces – such a need of a client in transport services, which is supported by purchasing 
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ability and is presented at the market in order to be satisfied. Presence of a request 
on transport servicing necessitates an interaction of transport market participants 
– freight forwarders, carriers, freight terminals and shippers. A set of potential and 
actual requests on company’s services forms the demand on its services.

Any request could be evaluated numerically by a set of indicators. The most 
significant of them are the consignment volume, the delivery distance and the 
requests interval. Since a set of consecutive requests on forwarding services cha-
racterizes a demand, the problem of demand estimation could be transformed into 
a problem of flow parameters estimation [10].

3. An approach to measuring the demand on freight forwarding services

As it was noted, parameters of the requests flow on services of freight forwar-
ders are the stochastic values. To estimate demand it is necessary to determine cha-
racteristics of each of the flow parameters as a stochastic value. It is known, that 
for the complete definition of a stochastic value its distribution function should be 
defined. But in practice usually it is enoughto determine the distribution law and 
its appropriate numerical characteristics.

Distribution laws of parameters and numerical characteristics of stochastic va-
lues are determined on the base of statistical information on the requests flow. 
Primary documents containing data on requests are the contracts on clients servi-
cing. A standard contract contains the following attributes: names of the contract 
subjects, the object of the agreement, contact numbers of people in charge, bank 
requisites of the contract subjects, etc. The consignment characteristics (such as 
the delivery route, cargo type, batch size, the preferred loading and unloading 
methods, etc.) are the mandatory part of contracts; usually they are described in 
a special appendix. Information obtained as a result of contracts processing could 
be presented in a form of a table, like it isshown in Tab. 1.

If the delivery distance is not mentioned in a contract, it could be defined with 
the help of any ofthe known tools (MS AutoRoute, Google Maps and others) on 
the base of the delivery route.

Table 1. An example of a form for processing of information on the requests flow 
Request 
number

Date and time of the 
request submission

The 
deliveryroute

The consignment 
volume, tons

The requests 
interval, hrs.

The delivery 
distance, km

1 25	Aug,	840 … 10 0,66 755
2 25	Aug,	1600 … 20 7,33 605
3 26	Aug,	1100 … 20 4,00 810
… … … … … …

Source: own

The contemporary technology of freight forwarding provides a possibility of 
a remote servicing (such a form usually is the preferable one): a signed contract is 
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sent by a client and is received by a forwarder by fax or e-mail. This allows topreci-
sely determine the time of a submission of a request. In the document, which was 
sent by fax, thetime and date of submission are noted in the right upper corner. 
The main requisites of thee-mail are theaddresses of the sender andthe recipient, 
and the date and the time of reception. Thus, for a contract received by e-mail, the 
time of request appearance is also determined uniquely.

For sequential requests, the interval Ii is defined as the difference between the 
submission time for the current and previous requests, excluding non-working 
time:

 (1)
where:
ti, ti–1

 – submission time for the i-th and (i–1)-th requests respectively, hrs;
tnb i – non-business hours of a freight forwarding company, hrs.

The interval for the first request in a flow is defined as time, elapsed since the 
working day started (i.e. if working day starts at 800, then the interval value in 
0,66 hrs means, that this request was submitted at 840). For the flow of requests 
submitted during several days, we propose to define the requests flow for such 
a time axis, which consists of segments of the company’s working hours (Fig. 1). 
For such a type of a time axis the closing hour of a current working day (for exam-
ple, 1700) coincides with the opening hour of the next working day (for example, 
800), i.e. the hours from 1700 to 800 and holidays are „cut out”. For example, 
the interval between the request submitted at 1600 August 25 and the request 
submitted at 1100 August 26 makes 4 hrs (1 hour before the closing of a working 
day at 1700 August 25 plus 3 hours after the openingof a working day at 800 
August 26).

Fig. 1. Calculating the request interval: „cut out” of non-business hours 
Source: own

If a value of the consignment volume is not defined in a contract clearly (in 
such cases the required vehicle is defined by its capacity, body type and other 
characteristics), then it is determined as a capacity of a vehicle, assuming that the 
vehicle will be loaded by a shipper entirely.

1i i i nbiI = t t t−− −
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4. A model for generation of demand on freight forwarding services

In order to determine the patterns of formation of demand on freight forwar-
ding services it was decided to develop a simulation model for generation of a flow 
of requests on freight forwarding services. The simulation model was implemen-
ted with the use of principles of object oriented paradigm in C# on the base of 
classes described in [10].

Demand on freight forwarding services is formally described as a set of conse-
cutive requests – its flow. It is formed as a sum of requests flows of shippers, which 
are serviced by a forwarder. Schematically the process of formation of a demand on 
freight forwarding services for a single forwarder is shown at Fig. 2.

Fig. 2.Schematicdiagramofformationofdemandonforwarding services 
Source: own

The shipper’s demand could be formalized as a set of following parameters: 
a stochastic value of the consignment volume QFO, a stochastic value of the delive-
ry distance LFO and a stochastic value of the requests interval IFO. A description of 
a shipper as a transportation market subject is proposed to implement as a class, 
which contains the demand field of a RequestFlow type (where RequestFlow is a class, 
which entity implements the requests flow). A set of flows of N shippers forms an 
incoming requests flow for the forwarding company, which services those shippers. 
A description of the freight forwarder we propose to implement as a class, which 
contains a field allowing the depiction of an incoming request flow as a set of ap-
propriate stochastic values of the consignment volume QFF, the delivery distance 
LFF and the requests interval IFF.

The essential method of the model for formation of demand on forwarding 
company’s services is such a method, which implements a summation of outbo-
und flows of shippers’ requests into an incoming requests flow of a forwarder. The 
method’s algorithm is presented at Fig. 3.

A single argument of the summarizing method is a parameter frwd of the Fre-
ightForwarder type (an implementation of a FreightForwarderclass – a class which 
allows depicting of a freight forwarder). This parameter is a pointer on a transpor-
tation market’s subject entity, for which the demand simulation is implemented. 
The method uses internal counter variables i and j, as well as a variable rf of the 
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RequestFlow type. The variable rf is a totalizer, which contains sequentially recor-
ded requests for each of serviced shippers.

The algorithm of the proposed method in a loop performs a procedure of sum-
mation of requests from FOnumber shippers. An index number of a shipper from the 
fo list is contained in the counter i. The first command in the loop, iterating through 
the shippers, resets the value of a flowTime field of the internal variable rf using the 
appropriate accessorFT. Next, the initial value of the counter j, which is used as a po-
inter on the request number for the i-th shipper, is set. In the nested loop --- adding 
of requests of i-th shipper to the rf flow is implemented. The access to the requests 
flow of a shipper fo[i] is implemented with the GetRequestFlow( ) method, the access 
to the j-th request in the flow is provided with the GetRequest(j) method. A number 
of requests in the requests flow of the i-th shipper is returned by the GetRequestsNum-
ber( ) method of the RequestFlow class. The AddRequest method of the RequestFlow class 
allows adding of a new request to the end of the flow [10].

Fig. 3. Algorithm of SummarizeRequestsprocedure 
Source: own

The methods of requests sorting SortFlow( ) and of intervals recalculation are 
used to summarize requests. Such procedures are needed to estimate parameters of 
demand on services of freight forwarders which are provided for several shippers, 
as well as demand on services of carriers and freight terminals which are provided 
for several freight forwarders. The flows summation process implies the sequential 
addition of requests into the totalizing flow which is followed by the sorting of re-
quests by the time of receipt and with the recalculation of time intervals between 
requests. An algorithm of intervals recalculation is implemented in the private 
method of the RequestFlow class.

The algorithm of intervals’ recalculation as an input parameter receives the 
requests list r[ ] sorted by the value of a model time (the procedure as a method 
of the RequestFlowclass contains the requests field which is used as such a list). If the 
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list-argument is not empty, then for the first list element, for its field I, contain-
ing the interval value, the value of the current model time CT of the request is 
assigned. If the number of list elements is greater than 1, in the cycle for each ele-
ment the interval value is calculated as the difference between the model time for 
the current request and the previous one. Sorting of requests lists could be imple-
mented with the use of anyknown sorting methods. The mentioned classes were 
implemented in C# 4.0, so to sort requests the internal method Sort of List<T> 
objects was used [7], wherein as the method’s parameter it was specified an in-
stance of the RequestComparer class, which implemented the comparison of requests 
by the value of its current model time CT.

Setting of the totalizing flow as an input requests flow of freight forwarder 
in the algorithm at Fig. 3 is carried out using the SetRequestFlow method of the 
FreightForwarder class.

5. Results of experimental studies

To identify patterns of formation of demand on forwarders services on the base 
of the proposed model a simulation experiment was conducted. In the plan of 
experiment the following situations were considered: a forwarder services 8 ship-
pers, a forwarder services 64 shippers, a forwarder services 128 shippers, and a for-
warder services 256 shippers.

For each ofthementioned groups the following variants of demand parameters 
distribution were verified:

- all the parameters are distributed uniformly;
- all the parameters are distributed normally;
- all the parameters are distributed exponentially;
- the distribution law of shippers demand parameters is random (unknown 

for a person conducted the research).
To justify a sufficient number of tests in the experiment series 10 tests for each 

situation (2, 8, 64, 128 and 256 shippers are serviced by a single forwarder) were 
conducted. Hypotheses about the distribution laws of parameters of the incoming 
flow were tested with the use of Pearson Chi-square criterion. Furthermore, from 
the set of distribution laws that were not rejected by Pearson criterion, as the di-
stribution law of the flow parameter such a variant was accepted, for which the 
Kolmogorov criterion has the greatest value.

The results of experimental studies, conducted on the simulation model, allow 
the formulation of the following assertions:

1) if a freight forwarder services two shippers, the distribution law of incoming 
requests flow is normal regardless of the distribution of shipper’s demand 
parameters, except the case, when the parameters of an outbound flow are 
the exponentially distributed stochastic values;



274 Naumov V., Nagornyi I.

2) if parameters, characterizing outbound flows, are the stochastic values di-
stributed exponentially, the distribution law of the input requests flow is 
exponential, regardless of a number of serviced shippers;

3) if a freight forwarder services a big number of shippers (guiding on numeric 
values, used in the experiment, – if the shippers numbers is more, than 8), 
the distribution law of the incoming requests’ interval is exponential;

4) if a freight forwarder services a big number of shippers (guiding on numeric 
values, used in the experiment, – if the shippers numbers is more, than 64), 
the cargo volume and the delivery distance for the incoming requests’ flow 
are the stochastic values with gamma-distribution.

The experimental studies were carried out on the base of Ukrainian freight for-
warding companies – PE „Galagan” (Kherson, 2007), TOV „Kamaz-Transservis” 
(Rivne, 2007), TOV „Rimaks-Trans” (Kharkiv, 2008), PE „Fursenko” (Kharkiv, 
2008), PE „Shemetov” (Kharkiv, 2009), PE „Rise-Rimbex” (Akhtyrka, 2010), 
TOV „TEK Avto-Transit” (Kharkiv, 2011). The number of observation was limi-
ted by the information available on enterprises (by available copies of documented 
requests), i.e. obtained sets of values were not general.

Verification of the significance of hypotheses about distributions of the stocha-
stic values was carried out using the Statistica ver. 7 package. As the criteria of 
statistical significance of hypotheses the Pearson and Kolmogorov tests were used.

The results of conducted studies are presented in Tab. 2. The distribution va-
riant, which is characterized by a higher value of Kolmogorov criterion, is presen-
ted as the first item in a pair of laws. As we can see, in most cases requests flow 
parameters have normal distribution or distributions, that are close to normal.

Theoretically, values of the requests interval are distributed exponentially in 
case, when requests are received independently from each other with a constant 
average intensity [3,9]. This statement is consistent with the results of the con-
ducted simulation. Mentioned regularity is also confirmed experimentally for 
PE „Shemetov”, PE „Fursenko”, TOV „TEK Avto-Transit”, PE „Rise-Rimbex” 
and VAT „Svetofor”. For TOV „Kamaz-Transservis” and PE „Galagan”: the hy-
pothesis about exponential distribution is also not rejected by Chi-Square test, 
despite the significantly higher value of probability according to the Kolmogorov 
criterion. Normal distribution of the requests interval for TOV „Rimaks-Trans” 
could be explained by the small number of shippers, which are serviced by the en-
terprise and are its regular customers. This regularity is shown in the results of the 
conducted simulation experiment: if two shippers are serviced, then the requests 
interval is distributed normally.

Tab. 2. Distribution laws of the requests flow parameters 
Company name The requests interval The delivery distance The consignment volume

VAT	„Svetofor” exponential ** -* gamma
TOV	„Kamaz-Transservis” chi-square	/	exponential normal	/	gamma chi-square	/	normal
PE„Galagan” normal	/	exponential normal chi-sqaure	/	normal
TOV„Rimaks-Trans” chi-square	/	normal lognormal	/	gamma normal
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PE„Fursenko” exponential gamma normal
PE„Shemetov” exponential normal	/	lognormal chi-square
PE„Rise-Rimbex” exponential gamma normal	/	chi-square
TOV„TEKAvto-Transit” exponential gamma exponential	/	gamma

* the parameter studies for this enterprise were not conducted
** the interval values were determined as the ratio of the working day duration to a number of requests per day

Source: own

For the requests flows, which have been analyzed, the delivery distance has 
the distribution close to normal, lognormal or gamma-distribution. Lognormal 
distribution is defined on the basis of normal (in fact – it characterizes the normal 
distribution of a logarithm of stochastic value), so it could be assumed that the 
distributions of the delivery distance for TOV „Rimaks-Trans” and PE „Shemetov” 
also confirms the normality of this parameter in general. In accordance with the 
results of the conducted experiment, lognormal distribution of the delivery di-
stance is typical for cases, when the delivery distance in request flows of shippers, 
which are serviced by the forwarder, has rectangular or normal distribution. Gam-
ma-distribution of the delivery distance for PE „Fursenko”, PE „Rise-Rimbex” and 
TOV „TEK Avto-Transit” confirms the regularity, obtained as a result of the si-
mulation for the case, when the distribution of the delivery distance in shippers’ 
requests flows is not similar for the clients and, in fact, is random as well.

Stochastic value of the consignment volume in shippers’ requests flows, accor-
ding to the results of the experiment, presented in Tab. 2, generally has normal or 
close to normal (chi-square) distribution. Such regularity is typical for the cases, 
when a freight forwarder services a relatively small number of shippers (in accor-
dance with the experiment results – if the number of clients is less than 64). The 
results, obtained while processing the incoming requests flow for VAT „Svetofor” 
and TOV „TEK Avto-Transit”, confirm the regularity, which is typical for the 
enterprises servicing clients with different characteristics of stochastic value of the 
consignment volume.

It was determined, that average values of the requests flow parameters for ana-
lyzed samples were in a quite a wide range (Tab. 3).

On the base of average values of the consignment volume and the delivery 
distance the specialization of a freight forwarder could be defined. For example, 
if a Ukrainian forwarder operates on the domestic market, its average delivery 
distance usually does not exceed 500 km (PE „Galagan”); if an enterprise provides 
delivery of small lots of cargos, an average consignment value does not exceed 
10 t (VAT „Svetofor”), etc. On the base of average requests interval it is possible 
to make conclusions about the intensity of demand, and in a consequence – abo-
ut competitive positions of a forwarder on the market of transport services. It is 
obvious, that the less mathematical expectation of the requests interval is , the 
greater number of clients is serviced by a freight forwarder, and therefore – the 
better position the forwarder has on the market relatively to its competitors.
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Tab. 3. The mathematical expectation of the flow parameters 

Company name Year of 
studies

Sample 
size, units

The requests 
interval, hrs

The delivery 
distance, km

The consignment 
volume, tons

VAT	„Svetofor” 2005 54 13,5 - 3,0
TOV	„Kamaz-Transservis” 2006 176 1,22 2235 17,1
PE	„Galagan” 2007 281 3,40 364 20,8
TOV	„Rimaks-Trans” 2008 87 5,58 1726 20,5
PE	„Fursenko” 2008 111 - 734 14,5
PE	„Shemetov” 2009 187 8,19 1929 17,3
PE	„Rise-Rimbex” 2010 51 12,78 1092 16,6
TOV	„TEKAvto-Transit” 2011 219 9,04 799 13,95

Source: own

Obtained results allow the consideration of the following hypothesis as an 
accepted one: the specialization of an enterprise and its competitive position do 
not determine the distribution laws of the requests flow parameters. As we can 
see, the distribution of the consignment volume stochastic value is the same 
for VAT „Svetofor”, which ensures the delivery of shipments of 3 t in average, 
and for PE „Galagan”, which services requests with the consignment volume 
of about 20 t, as well. The hypothesis about an exponential distribution of 
the requests interval is not rejected for TOV „Kamaz-Transservis” servicing 
requests with the interval equaled to 1,22 hrs, as well as for PE „Rise-Rimbex”, 
for which the requests interval is more than 12 hrs in average. The delivery 
distance is distributed normally for PE „Galagan”, which services the clients in 
southern regions of Ukraine, as well as for TOV „Kamaz-Transservis”, which is 
specialized on cargo deliveries in the direction of Ukraine – Italy.

6. Summary

It is expediently to carry out the estimation of demand on services of freight 
forwarders on the base of the set of parameters – the stochastic values of the con-
signment volume, the delivery distance and the requests interval.

As the base for modeling of demand on freight forwarding services we propose 
to use the model of requests flow as a set of separate requests, which are orde-
red in time. The conducted simulation experiment has allowed the definition of 
a number of regularities for formation of demand on services of freight forwarders. 
The following regularities have the practical significance: an interval of requests 
on forwarding services is distributed exponentially, and the consignment volume 
and the delivery distance are gamma-distributed values in cases, when the freight 
forwarder services more than 8 clients and the distribution laws for their requests 
flow parameters are unknown.

The obtained regularities for formation of demand on freight forwarding servi-
ces could be interpreted as a theoretical base for demand simulation while solving 
a number of problems of applied character: justification of forwarder’s behavioral 
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strategies on the market of transport services, choice of the optimal variant for the 
technology of client’s servicing, justification of the necessary number of dispat-
chers for a freight forwarding company, etc.

The studies of demand on freight forwarding services, conducted on a number 
of enterprises of Ukraine, allow the consideration of the following statement as 
a correct one: a distribution of the requests flow parameters does not correlate 
with the forwarder’s specialization and with the competitive position of the en-
terprise on the market. The empirical studies of demand on freight forwarding 
services confirm the regularities obtained as a result of the simulation experiment.

References

[1] Allen W.B., The demand for freight transportation: A micro approach. 
Transportation Research, 1977, vol. 11/1, pp. 9–14.

[2] Chow J., Yang C.H., Regan A.C., State-of-the art of freight forecast mo-
deling: lessons learned and the road ahead. Transportation, 2010, vol. 37, 
p. 1011–1030.

[3] Hillier F., Lieberman G., Introduction to Operations Research. NY: 
McGraw-Hill, 2005, 1088 p.

[4] Regan A.C., Rodrigo A.G., Modeling freight demand and shipper be-
havior: State of the art, future directions, Institute of Transport Studies, 
University of California, 2002, 31 p.

[5] Rodrigue J.-P., The geography of transport systems. NY: Routledge, 
2013, 416 p.

[6] Semenov I., Filina L., Kotowska I., Pluciński M., Wiktorowska-Jasik A., 
Zintegrowane łańcuchy transportowe. Warszawa: Difin sp. z o.o., 2008, 
192 s.

[7] Troelsen A.,Pro C# 2010 and the NET 4 Platform. NY: Springer, 2010, 
1749 p.

[8] Winston C., The demand for freight transportation: models and ap-
plications. Transportation Research Part A: General, 1983, vol. 17/6, 
pp. 419–427.

[9] Вентцель	Е.С.,	Исследование	операций:	задачи,	принципы,	методология.	
Москва:	Наука,	1980,	208	с.

[10] Наумов	В.С.,	Транспортно-экспедиционное	обслуживание	в	логистических	
системах.	Монография,	Харьков:	ХНАДУ,	2012,	220	с.

[11] Наумов	 В.С.,	 Формирование	 рациональной	 структуры	 автопарка	 в	
условиях	случайных	характеристик	потока	заявок	на	перевозку	грузов	
//	дис.	 ...	канд.	техн.	наук,	05.22.01	–	транспортные	системы,	Харьков:	
ХНАДУ,	2006,	187	с.





ZESZYTY NAUKOWO-TECHNICZNE SITK RP, ODDZIAŁ W KRAKOWIE 2014Nr 1(103)

ZASILANIE MODELI SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH 
DANYMI Z SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM1

Streszczenie. Inteligentne Systemy Transportu (ITS) oferują narzędzia służące wzmocnie-
niu systemów transportowych w miastach poprzez racjonalizację wykorzystania istniejącej infra-
struktury oraz zwiększenie jej niezawodności przy jednoczesnej redukcji kosztów funkcjonowania 
transportu. W Aglomeracji Trójmiejskiej trwa obecnie realizacja pierwszych etapów systemu zarzą-
dzania ruchem TRISTAR. Jednym z elementów systemu będzie System Planowania Ruchu, który 
wspomagany informacjami pozyskanymi z pozostałych modułów systemu oraz z wykorzystaniem 
modeli systemów transportu pozwoli na usprawnienie prac planistycznych oraz działań operacyj-
nych w zarządzaniu ruchem. W artykule przedstawiono strukturę Systemu Planowania Ruchu 
i jego powiązania z hurtownią i bazami danych systemu TRISTAR oraz możliwości zasilania 
modeli systemu transportu danymi pozyskanymi z systemu zarządzania ruchem. Dokonano ponad-
to charakterystyki poszczególnych zbiorów danych, które mogą posłużyć do modelowania systemów 
transportu zarówno w celach planistycznych, jak i operacyjnych oraz metodykę zasilania modeli. 
W Systemie Planowania Ruchu znajdą zastosowanie pakiety programów, wspomagających mode-
lowanie takie, jak VISUM, VISSIM i SATURN.

Słowa kluczowe: ITS, modelowanie transportu, bazy danych

1. Wprowadzenie

Modelowanie procesów transportowych odgrywa coraz większe znaczenie 
m.in. w codziennym funkcjonowaniu miast oraz obszarów aglomeracji, a także 
wpływa na ich długoterminowy rozwój. Możemy wydzielić dwa główne obszary 
modelowania: 

– obszar planistyczny, którego zadaniem jest kształtowanie długookresowej 
wizji rozwoju infrastruktury transportowej analizowanego obszaru. Wyniki 
takiego modelowania często są podstawą tworzenia dokumentów takich jak 
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studia wykonalności, studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gmin, jak również polityki transportowej. 

– obszar związany z bieżącym zarządzaniem ruchem, którego wynikiem jest 
bezpośredni wpływ na jakość podróży odbywanych przez wszystkich użyt-
kowników z miejskiej infrastruktury transportowej. Modelowane w ten 
sposób różne warianty pozwalają m.in. na podejmowanie trafnych decyzji 
dot. strategii sterownia ruchem, pozwalając tym samym na minimalizowa-
nie strat (energochłonność, czas) związanych z wykonywaniem podróży.

W obu przypadkach, jednym z najważniejszych czynników wpływających na 
jakość przeprowadzanych analiz są dane wejściowe m.in. o natężeniu ruchu drogo-
wego, średniej prędkości pojazdów na odcinkach, czy też średniej prędkości prze-
jazdów transportu zbiorowego [9]. Zebranie takich danych w ilości pozwalającej 
na wyznaczenie wiarygodnych zależności matematycznych opisujących proces 
podróżowania wiąże się z koniecznością przeprowadzenia Kompleksowych Badań 
Ruchu, których koszty mogą oscylować nawet w milionach złotych. W związku 
z tym, że badania takie przeprowadzane są zbyt rzadko w stosunku do dyna-
miki zmian w podróżowaniu ludzi, co może prowadzić do sytuacji, że zebrane 
dane szybko staną się nieaktualne. Problem ten w znacznym stopniu może zostać 
rozwiązany dzięki zastosowaniu narzędzi ITS pozwalających na ciągłe zbieranie 
danych w czasie rzeczywistym. W niniejszym artykule autorzy przedstawili kon-
cepcję budowy hurtowni danych w których składowane zostaną dane uzyskiwa-
ne z różnych podsystemów systemu TRISTAR oraz przykład ich wykorzystania 
w modelach makro, mezo i mikroskopowych.

2. System Planowania Transportu w zintegrowanym systemie zarządza-
nia transportem

2.1. Zbieranie danych z systemu TRISTAR

Podstawowym źródłem danych w systemie TRISTAR są detektory w postaci 
pętli indukcyjnych. Ich zadaniem jest zbieranie informacji o przejeżdżających po-
jazdach. Dzięki temu na każdym skrzyżowaniu w systemie można określić natęże-
nie ruchu na każdym wlocie. Dla potrzeb omawianych modeli bardzo przydatne 
będą nie tylko bezpośrednie dane z pętli systemowych, które wykorzystywane są 
w systemie sterowania ruchem. Na każdym skrzyżowaniu zainstalowano stacje 
pomiaru ruchu. Ich zadaniem jest analizowanie parametrów ruchu pojazdów. 
Dzięki temu będzie można zbierać informacje o liczbie i prędkości pojazdów oraz 
ich strukturze rodzajowej. Ponadto wykorzystując zaimplementowany w systemie 
model DRIVERS będzie można dowiedzieć się, z częstotliwością co 5 min, jak 
kształtuje się struktura kierunkowa na danym skrzyżowaniu. W DRIVERS zaim-
plementowano zaawansowane algorytmy (oparte na automatach komórkowych), 
umożliwiające krótkoterminowe (od kilku do kilkunastu minut) prognozowanie 
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stanu ruchu. Bazą dla obliczeń są wartości historyczne oraz wartości uzyskane 
z bieżących pomiarów [4].

Jednym z elementów systemu TRISTAR jest moduł wykrywania zdarzeń dro-
gowych, który zostanie zaimplementowany na ulicach klasy GP o ograniczonej 
dostępności, charakteryzujących się długimi odcinkami pomiędzy węzłami/skrzy-
żowaniami. Jego zadaniem będzie wykrycie potencjalnego zdarzenia drogowego 
i poinformowanie o nim operatorów w Centrum Zarządzania Transportem. W tym 
celu zostanie wykorzystany system oparty o skanery, które wykrywają urządzenia 
Bluetooth i Wi-Fi. Urządzenia identyfikowane są po unikalnym adresie MAC, 
dzięki czemu możliwe jest dokładne oszacowanie prędkości pojawienia się urzą-
dzenia w konkretnych punktach kontrolnych (lokalizacjach skanerów). System ten 
pozwala oszacować na podstawie próby pojazdów średnią prędkość na odcinku 
drogi. W Gdyni, w ramach wdrożenia systemu zrealizowany został przez firmę 
QUMAK projekt pilotażowy, którego celem było określenie średniego pokrycia 
pojazdów (udział pojazdów z włączonymi urządzeniami do wszystkich pojazdów 
na odcinku), a tym samym przydatności systemu w warunkach polskich. Wyniki 
badań pokazały, że średnio co trzeci pojazd ma włączone jedno z wykrywanych 
urządzeń [9]. Tak duża próba pozwala na dość dokładne szacowanie średniej pręd-
kości pojazdów na odcinkach oraz wychwycenie w większości przypadków nagłych 
spadków prędkości sugerujących wystąpienie incydentu na drodze. Możliwe jest 
także szacowanie macierzy podróży oraz tras przejazdu pojazdów. 

W ramach Systemu TRISTAR zostaną zainstalowane kamery ANPR (Auto-
matic Number Plate Recognition) posiadające funkcję rozpoznawania tablic re-
jestracyjnych pojazdów. Zlokalizowane będą na najważniejszych skrzyżowaniach 
objętych systemem. Kamery pozwolą na identyfikację każdego pojazdu wraz 
z określeniem jego prędkości chwilowej (kamery wykorzystywane będą również 
w module bezpieczeństwa ruchu drogowego – nadzorze przekraczania prędkości 
dopuszczalnej oraz przejazdu na czerwonym świetle). Na podstawie danych z urzą-
dzeń szacowane będą także czasy przejazdu na poszczególnych trasach wyznaczo-
ne przez dwa kolejne stanowiska pomiarowe. Te informacje przekazywane będą 
kierowcom, m.in. na Tablicach Zmiennej Treści. Możliwa będzie identyfikacja 
pojazdów ze względu na pochodzenie tablicy rejestracyjnej (informacja o powie-
cie), a także uzyskanie informacji o liczbie pojazdów na stanowisku pomiarowym 
(w celu skonfrontowania wyników z danymi pozyskanymi z pozostałymi moduła-
mi systemu).

Oprogramowaniem służącym do zarządzanau ruchem w ramach TRISTAR jest 
środowisko VTcenter firmy GEVAS. W jego skład wchodzi szereg programów 
od programów do projektowania programów sygnalizacji po główny element ja-
kim jest VTnet. Jest to interfejs obługowy opierający się na GIS, zasilany danymi 
z systemu sterowania ruchem i wizualizujący jego pracę [11]. W ramach pakietu 
dodano moduł do analiz ruchu. Programem tym jest VS-pCoq szwajcarskiej fir-
my Verkehrs Systeme. Program jest narzędziem do analizy jakościowej procesu 
sterowania ruchem [10]. Dzięki temu narzędziu można na bieżąco kontrolować 
stan pracy skrzyżowań. Do tego celu wykorzystywane są surowe dane pomiarowe 
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z pętli indukcyjnych i sterownika. Program umożliwia generowanie indywidualnie 
konfigurowanych zestawień dla np. czasów zajętości detektorów, przejazdów na 
czerwonym świetle, liczby pojazdów lub czasów przejazdu między parami detekto-
rów. Podstawowym zastosowaniem programu jest sprawdzanie statystyk występo-
wania danego sygnału dla konkretnej grupy sygnalizacyjnej oraz zbieranie danych 
o natężeniu w celu weryfikacji poprawności działania pętli indukcyjnych. 

System zarządzania ruchem pojazdów transportu zbiorowego opiera się na 
ciągłym przesyłaniu informacji o aktualnej pozycji pojazdów na trasie. Wykorzy-
stywane w tym celu są nadajniki GPS, w które wyposażone są wszystkie pojaz-
dy objęte systemem. Pojazdy wysyłają bieżącą pozycję co 20 sekund, a w rejonie 
przystanków przewidywana jest większa częstotliwość meldowania pozycji – co 
10 sekund [6]. Obserwacja ruchu pojazdów transportu zbiorowego pozwala na 
określenie bardzo dokładnych czasów przejazdu pomiędzy wybranymi punktami 
pomiarowymi. W obrębie przystanków pojazdy przekraczają odpowiednio dobra-
ne punkty meldunkowe, których głównym zadaniem jest właściwa obsługa sys-
temu priorytetów. Dla analiz ruchu pojazdów transportu zbiorowego istotny jest 
dokładny czas pokonania kompletu punktów meldunkowych przewidzianych dla 
każdego z przystanków na trasie. Dokładne dane o sposobie przemieszczania się 
pojazdów mogą być wykorzystywane do aktualizacji modeli ruchu na poszczegól-
nych szczeblach dokładności.

W modelu makroskopowym istnieje możliwość aktualizacji parametrów tras 
linii o rzeczywistą prędkość przejazdu na danym odcinku sieci. W połączeniu 
z bieżącą aktualizacją wartości natężenia ruchu wszystkich pojazdów na odcinku 
możliwe staje się skalibrowanie funkcji oporu odcinka dla pojazdów transportu 
zbiorowego w zależności od poziomu nasycenia ciągów ulicznych. Dokładne od-
wzorowanie parametrów przejazdu autobusu przez dany odcinek trasy staje się 
efektywnym narzędziem do aktualizacji rozkładów jazdy, ewentualnej korekty tras 
bądź lokalizacji przystanków.

Model mikroskopowy VISSIM posiada dokładnie odwzorowany aktualny roz-
kład jazdy pojazdów transportu zbiorowego. Pojazdy konkretnych linii pojawiają 
się w ściśle określonym kroku symulacji. W modelu mikroskopowym większego 
znaczenia nabiera właściwe rozmieszczenie punktów meldunkowych i ich wpływ 
na komunikację pojazdu ze sterownikiem sygnalizacji świetlnej. Obsługa żądań 
priorytetowych zakłada lokalizację punktu zgłoszenia wstępnego (kilkadziesiąt 
do kilkuset metrów przed skrzyżowaniem), punktu zgłoszenia głównego, którego 
minięcie powoduje nadanie lub nie priorytetu oraz punktu zgłoszenia końcowego, 
gdzie następuje opuszczenie skrzyżowania. Minięcie ostatniego punktu powoduje 
zamknięcie obsługi żądania i pozwala na określenie efektywności dostosowania 
pracy sygnalizacji do obsługi pojazdu transportu zbiorowego. Model mikrosko-
powy pozwala na optymalną lokalizację punktów obsługi żądań dla priorytetów. 
Uwzględniając lokalne warunki ruchu na danym odcinku oraz organizację ruchu 
na skrzyżowaniu, punkty powinny być tak dobrane, aby umożliwić sterownikowi 
zmianę sygnału w wymaganej chwili. Strukturę wykorzystania modelu dla opty-
malizacji funkcjonowania systemu priorytetów przedstawia rys. 1.
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Rys. 1. Struktura optymalizacji funkcjonowania priorytetów
Źródło: opracowanie własne

2.2. Bazy danych

Miejscem w którym będą gromadzone dane i informacje ze wszystkich modułów 
i podsystemów TRISTAR będzie Integracyjna Baza Danych. Odpowiednio prze-
tworzone wybrane dane będą przenoszone do specjalnej bazy danych zorganizowa-
nej w technologii Hurtownii Danych. Jej zadaniem będzie przechowywanie danych 
w postaci Repozytorium Danych i udostępnianie ich do aplikacji analizujących dane 
statystyczne związane z ruchem pojazdów na terenie Trójmiasta [7]. W Hurtownii 
Danych wszystkie dane będą miały określony poziom agregacji. W przypadku na-
tężenia ruchu dane będą agregowane do 15 min., 30 min., 1 godz., doby, tygodnia 
i miesiąca. Na rys. 2 przedstawiono schematycznie sposób przepływu danych mię-
dzy podsystemami, a zbiorczymi bazami danych. Dane ze wszystkich podsystemów 
(PDB – produkcyjna baza danych) trafiają do Centralnej Bazy Danych w której są 
przetwarzane i w zależności od zdefiniowania przesyłane do innych podsystemów. 
Następnie niektóre wcześniej wyznaczone dane trafiają do Hurtownii Danych.

Poniżej przedstawiono tabele (tab. 1 – tab. 3) z możliwymi źródłami poszcze-
gólnych danych do danego modelu. Należy zwrócić uwagę na istotne znaczenie 
Hurtownii Danych, z której będzie można uzyskać prawie wszystkie dane, przy-
datne na poszczególnych etapach modelowania lub weryfikacji modeli. Spraw-
ne i automatyczne zasilanie modeli ruchu danymi z systemu TRISTAR wymaga 
powiązań referencyjnych pomiędzy bazami i hurtownią danych, elementami sieci 
w VTnet oraz elementami sieci w modelach systemów transportu (np. zdefiniowa-
nie odcinka sieci dwoma punktami, relacji skrętnych trzema punktami, mającymi 
odniesienia w hutowni danych, bazie GIS w VTnet oraz modelach ruchu).

Istotnym elementem jest przepustowość, której stopień wykorzystania oraz re-
lacja w stosunku do natężenia ruchu może pomóc w szacowaniu poziomów swo-
body ruchu odcinków sieci, relacji skrętnych lub poszczególnych pasów ruchu. 
Pozyskanie danych z układu ulicznego pozwala na prowadzenie analiz, pozwa-



284 Oskarbski J., Miszewski M., Zawisza M., Żarski K.

lających na określanie zależności prędkość-natężenie, szacowanie funkcji oporu 
odcinka lub weryfikację natężenia nasycenia poszczególnych elementów układu 
ulicznego. Przeprowadzenie powyższych badań warunkuje możliwość obliczenia 
przepustowości (badania będą przeprowadzane również w odniesieniu do strat cza-
su i długości kolejek).

Rys. 2. Współpraca baz danych w systemie TRISTAR 
Źródło: [8])

Tabela 1. Źródła danych dla modelu makroskopowego 
VISUM

 Stacja 
Pomiaru DRIVERS pCoq ANPR Skanery 

WiFi
Hurtownia 

Danych

Natężenia X X X X X
Struktura	rodzajowa X X
Średnia	prękość X X X X X X
Przepustowość X X
Struktura	kierunkowa X X
Czas	przejazdu X X X X
Długość	kolejek X X
Parametry	sterowania	(split,	offset,	cykl) X X
Czasy	przejazdu	TZ X
Opóźnienia/przyspieszenia	pojazdów	TZ X
Czas	obsługi	pasażerów	TZ X

Źródło: opracowanie własne
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Tabela 2. Źródła danych dla modelu mikroskopowego
VISSIM

Stacja 
Pomiaru DRIVERS pCoq ANPR Skanery 

WiFi
Hurtownia 

Danych
Natężenia X X X X X X
Struktura	rodzajowa X X
Średnia	prękość X X X X X X
Średnie	Straty	czasu	na	skrzyżowaniu X
Struktura	kierunkowa X X
prędkości	chwilowe	SPR	ANPR X X X X
Odstęp	między	pojazdami X X X

Źródło: opracowanie własne

Tabela 3. Źródła danych dla modelu mezoskopowego 
SATURN/DRACULA
Stacja 

Pomiaru DRIVERS pCoq ANPR Skanery 
WiFi

Hurtownia 
Danych

Natężenia X X X X X X
Struktura	rodzajowa X X
Średnia	prękość X X X X X X
Przepustowość/natężenie	nasycenia X X
Struktura	kierunkowa X X
Czas	przejazdu X X X X
Długość	kolejek X X
Parametry	sterowania	(split,	offset,	cykl) X X
Średnie	straty	czasu	na	skrzyżowaniu X
Odstęp	między	pojazdami X X X

Źródło: opracowanie własne

2.3. Wielopoziomowy model transportu Systemie Planowania Transportu

Jednym z elementów systemu TRISTAR jest System Planowania Transportu 
(SPT), oparty o narzędzia modelowania zgodne z koncepcją wielopoziomowego 
modelu ruchu (MST) [1]. W ramach realizowanego w Gdyni projektu CIVITAS 
DYN@MO opracowywane są modele, pozwalające na dokonanie analiz umożli-
wiających optymalizację zarządzania transportem na terenie miasta.

Model makroskopowy obejmujący obszar miasta Gdyni opracowywany jest 
z wykorzystaniem oprogramowania firmy PTV VISUM. Jego opracowanie ba-
zuje na metodyce modelu czterostopniowego wykorzystanego m.in. do budowy 
modelu Gdańska [2] uwzględniając wyniki badań preferencji i zachowań trans-
portowych mieszkańców Gdyni [3,5]. Ma on służyć, jako narzędzie do prac pla-
nistycznych oraz analiz incydentalnych, których wpływ może być odczuwalny na 
większym obszarze miasta np. w przypadku remontów na głównych ciągach trans-
portowych, wydarzeń sportowych i kulturalnych itp. Model został przystosowany 
do pobierania danych bezpośrednio z odpowiednich podsystemów systemu TRI-
STAR dzięki czemu inżynierowie ruchu będą mogli:
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-	 dokonywać analiz wpływu ww. zdarzeń na zmiany w rozkładzie ruchu i eks-
portować je do modeli mezoskopowych i mikroskopowych;

-	 estymować macierz podróży w oparciu o kalibrację natężeń ruchu na cią-
gach z dokładnością do przekroju bądź pasów w oparciu o dane z systemu; 

-	 wykorzystać skalibrowane w ten sposób macierze jako dane wejściowe do 
modelu mezoskopowych i mikroskopowego;

-	 szacować zmiany w potokach pasażerskich w przypadku zmian w rozkładzie 
jazdy lub czasie podróżowania transportem zbiorowym lub indywidualnym.

Model będzie zasilany danymi z systemu:
-	 natężenie ruchu wraz z strukturą kierunkową i rodzajową – służące m.in. do 

kalibracji modelu oraz funkcji oporu odcinka;
-	 średnia prędkość na odcinkach i trasach – kalibracja funkcji oporu odcinka;
-	 średnia prędkość przejazdów transportem zbiorowym (TZ) – kalibracja mo-

delu transportu zbiorowego.
W przyszłości planuję rozszerzyć model o dane dotyczące, udziałów zielonego 

światła, offsetów, długości cykli oraz splity w celu dokonywania szczegółowych 
analiz z wykorzystaniem modułu ICA. 

Dane które będą musiały być aktualizowane manualnie przez użytkowników 
obejmą, zmiany w organizacji ruchu oraz geometrii, zmiany w rozkładach jazdy 
pojazdów transportu zbiorowego oraz aktualizację danych związanych z charakte-
rystyką zachowań transportowych mieszkańców.

Model mikroskopowy opracowany w programie PTV Vissim obejmujący swo-
im zasięgiem cały obszar objęty systemem TRISTAR został wyposażony w narzę-
dzia pozwalające na niemal bezpośredni import danych z modelu makroskopowe-
go, symulowanie pracy systemu sterowania ruchem na poziomie lokalnym według 
algorytmu EPICS uwzględniając pracę systemu obszarowego BALANCE. Dzięki 
temu możliwe staje się:

* Dokonywanie ocen w zakresie analiz planistycznych:
-	 zmian w organizacji ruchu i geometrii skrzyżowań/odcinków w obszarze 

Systemu Sterowania Ruchem,
-	 wielowariantowe analizy wpływu rozbudowy układu drogowego na Sys-

tem Sterowania Ruchem; 
* Dokonywanie w zakresie analiz operacyjnych: 

-	 ocena jakości bieżącego sterowania sygnalizacją świetlną poprzez odpo-
wiednie wskaźniki (np. straty czasu, liczba zatrzymań),

-	 ocena wprowadzanych zmian dla systemu sterowania ruchem poprzez 
symulacje obszaru z uwzględnieniem systemu sterowania,

-	 weryfikacja wyników algorytmu wyboru optymalnego programu sygna-
lizacji świetlnej z biblioteki w zależności od ruchu oraz jego aktualizacja.

-	 analiza konieczności zmian w logice sterowania dla planowanych wyda-
rzeń o charakterze ogólnomiejskim.

Model będzie zasilany następującymi danymi z systemu obejmującymi:
-	 natężenie ruchu z podziałem na strukturę kierunkową i rodzajową,
-	 częstotliwość kursowania pojazdów TZ,
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-	 prędkości chwilowe,
Przewiduje się zasilanie modelu danymi wprowadzanymi manualnie przez 

użytkowników, logiki sterowania ruchem, algorytmów doboru optymalnego cy-
klu, wyboru realizowanego programu oraz parametrów obszarowego systemu ste-
rowania ruchem.

Model mezoskopowy opracowywany jest w pakiecie SATURN. Istnieje tu-
taj możliwość zastosowania wielu typów rozkładów ruchu: oprócz determini-
stycznych i stochastycznych zastosowanie znajdują rozkłady elastyczne, które 
pozwalają na sprzężenie zwrotne pomiędzy procesem rozkładu ruchu w sieci 
ulicznej oraz popytem na transport (istnieje zatem możliwość uwzględnienia 
tłumienia popytu, również w przypadku zmiany kosztów podróży), co pozwala 
na wiarygodne analizy dotyczące np. dostępności i pojemności obszarów. Pa-
kiet, podobnie jak moduł TflowFuzzy w przypadku oprogramowania VISUM, 
umożliwia estymację macierzy na podstawie pomiarów ruchu, co w niektórych 
uzasadnionych przypadkach znacznie ogranicza zakres niezbędnych do mode-
lowania danych. Pakiet umożliwia symulację systemu sterowania ruchem po-
przez zastosowanie różnych metod optymalizacji sygnalizacji na pojedynczym 
skrzyżowaniu lub wielu skrzyżowaniach z uwzględnieniem dynamicznego roz-
kładu ruchu na obszarze całego miasta. Modele sieci i popytu transportowego 
można bezpośrednio importować do programu DRACULA. Pakiet umożliwia 
dostosowanie parametrów symulacji i rozkładu do warunków polskich poprzez 
definiowanie przez operatora takich wielkości jak luki czasowe, czy też na-
tężenia nasycenia. Zaletą programu jest wierniejsze odzwierciedlenie zacho-
wań transportowych poprzez możliwość zastosowania symulacji równolegle 
z rozkładem ruchu bazującym jedynie na cechach połączeń między węzłami. 
Uwzględnia się dynamiczne zmian na skrzyżowaniach w sieci, co wpływa na 
wyniki rozkładu oraz parametry globalne. Model mezoskopowy umożliwia 
obliczenie szczegółowych wyników dotyczących np. parametrów ruchu (glo-
balnych i na poszczególnych skrzyżowaniach lub odcinkach sieci), zużycia pa-
liwa, emisji spalin, elementów krytycznych sieci transportowej. Zaletą modelu 
będzie możliwość szybkiego wykonywania analiz dla potrzeb operacyjnych. 
Model wykorzystywany będzie również w celach planowania transportu (np. 
analizy wyboru typu skrzyżowania, organizacji ruchu na skrzyżowaniach, pa-
rametrów wejściowych sygnalizacji świetlnej).

3. Przykładowe analizy z wykorzystaniem MST

Wykorzystanie danych z systemu TRISTAR odgrywa ważną rolę w zarządzaniu 
ruchem w Gdyni. Dzięki zasileniu modelu makro i mikroskopowych informacjami 
np. o natężeniu ruchu możliwa staje się bieżąca weryfikacja i korekta algorytmu 
sterowania ruchem w celu jego optymalizacji. Schemat postępowania w tym za-
kresie przedstawia rys. 3. 
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Rys. 3. Schemat postępowania w analizach operacyjnych w Systemie TRISTAR 
Źródło: opracowanie własne

Poniżej jako przykład przedstawiono kroki postępowania w przypadku oceny 
wpływu poprawy obsługi ruchu pieszego na skrzyżowaniu ul. 10 Lutego i Włady-
sława IV poprzez wydłużenie sygnału zielonego na jednym z przejść, z jednocze-
snym wdrożeniem alternatywnych przejść międzyfazowych pozwalających na po-
prawę przepustowości wlotów ul. 10 Lutego. Analiza obejmowała zakresem trzy 
skrzyżowania z sygnalizacją świetlną w ciągu 10 Lutego:

1. Jako pierwszy krok wyeksportowano dane o natężeniu ruchu ze stacji po-
miaru ruchu zlokalizowanych na skrzyżowaniach. Analiza została wykona-
na dla godziny 15-16 dnia 12.03.2014 r.

2. Pochodzące z systemu TRISTAR dane o natężeniu ruchu oraz relacjach 
skrętnych w przypadku kiedy na wlocie skrzyżowania struktura kierunko-
wa pasów ruchu pozwala na ich jednoznaczne określenie, zostały zaimporto-
wane do modelu makroskopowego. Po zasileniu modelu danymi, określono 
obszar analizy oraz dokonano jego kalibracji, na poziomie odcinków oraz 
relacji skrętnych. Takie podejście minimalizuje ryzyko zbyt dużej ingerencji 
w macierz podróży, przez co uległyby zmianie kierunki podróżowania, a co 
za tym idzie symulacja nie odzwierciedlałaby w pełni pracy analizowanego 
obszaru. Otrzymane wyniki modelu makroskopowego dla analizowanego 
obszaru zaimportowano do modelu mikroskopowego. 

3. W modelu mikroskopowym dokonano symulacji pracy analizowanego ob-
szaru dla obu wariantów programu sygnalizacji. Analiza uwzględniająca 
prace systemu BALANCE pozwoliła za pomocą wskaźników takich jak czas 
podróży, czy też średnie straty czasu, określić wpływ zmian na jakość ob-
sługi pojazdów. Projektowane zmiany nie wpłynęły negatywnie na pracę 
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analizowanego obszaru oraz zostały wdrożone na skrzyżowanie poprawiając 
poziom obsługi pieszych. 

Poniżej, na rys. 4. przedstawiono porównanie czasów przejazdu dla wszystkich 
możliwych tras przejazdów wraz z średnią dla całego analizowanego obszaru.

Rys. 4. Porównanie średnich czasów przejazdów w ciągu ul. 10 Lutego dla dwóch wariantów sterownia
Źródło: opracowanie własne

Wykres ukazuje zmiany w czasie podróży pomiędzy wszystkimi możliwymi 
trasami przejazdu pojazdów w analizowanym obszarze przy realizacji progra-
mu faworyzującego pieszych (Wariant 1). Widoczny jest wpływ projektowanych 
zmian, na czasy przejazdu poszczególnymi trasami, jednak sumaryczny średni 
czas przejazdu w sieci jest praktycznie identyczny w porównaniu do programu 
z gorszą obsługą pieszych (Wariant 0). Wyniki analizy pozwoliły stwierdzić, że 
projektowane zmiany usprawniające obsługę pieszych oraz relacje skrętu w lewo 
z ul. 10 Lutego we Władysława IV nieznacznie poprawiły warunki ruchu w ana-
lizowanym obszarze. Praca przewozowa liczona w pojazdogodzinach wyniosła 
dla W1 120,46 pojgodz. a dla W0 121,29 pojgodz. co oznacza, że wszystkie 
pojazdy w sieci do wykonania tej samej pracy po wprowadzeniu zmian potrze-
bowały o 0,6% mniej czasu.

W przypadku zastosowania modelu mezoskopowego, analizy w drugim kro-
ku (przed importem danych do modelu mikroskopowego) prowadzone będą 
na modelu sieci całego miasta, co gwarantuje uwzględnienie dynamiki zmian 
w rozkładzie ruchu.
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4. Podsumowanie

Jednym z najważniejszych elementów procesu zarządzania ruchem jest plano-
wanie. W przypadku zintegrowanego systemu zarządzania transportem TRISTAR 
położono szczególny nacisk na kwestię modelowania transportu, które umożliwi 
wykorzystanie modeli zarówno w celach planistycznych, jak i operacyjnych. Zin-
tegrowanie w Systemie Planowania Ruchu modeli transportu (MST), zasilanych 
danymi źródłowymi i danymi do kalibracji z poszczególnych modułów systemu 
TRISTAR pozwoli na sprawne i szybkie przeprowadzanie analiz transportowych 
oraz przyczyni się do redukcji kosztów poprzez ograniczenie wymaganego zakresu 
Kompleksowych Badań Ruchu oraz eliminację konieczności prowadzenia badań 
natężeń ruchu w przypadku analiz służących tymczasowym lub w niektórych przy-
padkach docelowym zmianom organizacji ruchu. Intensyfikacja wdrożeń z zakresu 
ITS, którą obserwujemy w ostatnich latach w polskich miastach oraz planowane 
wdrożenie Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem stwarza szerokie możliwości 
wykorzystania danych z systemów do zasilania modeli ruchu.
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GĘSTOŚĆ RUCHU JAKO CZYNNIK ZUŻYCIA ENERGII
W POJAZDACH ELEKTRYCZNYCH1

Streszczenie. Właściwa i skuteczna nawigacja pojazdów elektrycznych powinna uwzględ-
niać kilka czynników wpływających na zużycie energii wzdłuż trasy przejazdu. Obok specyficznych 
parametrów pojazdu na zużycie energii wpływają również czynniki infrastrukturalne i środowi-
skowe. Głównym celem badań obok ruchu są dodatkowe czynniki mające wpływ na jego wielkość. 
Prezentowana metodologia obejmuje modele makro- i mikrosymulacji oraz wykorzystanie odpo-
wiednich narzędzi. W celu weryfikacji modelu wybrano region Zachodniej Saksonii ograniczo-
ny przez 5 kampusów Westsächsische Hochschule Zwickau. Projekt był finansowany przez rząd 
Saksonii. 

Słowa kluczowe: pojazdy, modelowanie ruchu, zużycie energii

1. Introduction

Proper and efficient route navigation for electric vehicles has totake into con-
sideration the variation of energy consumption along the route. Key features of 
energy consumption depend on specific parameters of the vehicles. Each type of 
electric vehicle acts differently in various situations. The factors that affect the 
energy consumption may be divided into groups of: infrastructure, environment 
and traffic. Infrastructure connected features consist of e.g. vertical and horizontal 
alignment, traffic lights, speed limits.Environment affects the energy consump-
tion by weather conditions, temperature etc. All those impacts can be measured 
and taken into consideration in calculations.On the contrary, for analysis of the 
influence of traffic in this study a more indirect approach is used. With the help of 
macrosimulation methods those links are identified, where a significant influence 
of traffic density on energy consumption is expected. It should be mentioned, that 
in principle also the use of floating-car data would be possible. The methods of 
creating velocity profiles and simulation described here would remain valid also 
in that case.
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2. Literature review

Literature review of the introduced topic shows many ambiguous results and 
there is nopreferable approach. The whole matter of efficient management of 
electric vehicles is relatively new, so there are not many researches dealing with 
the problem. Most cases concentrate on combustion engines, where the problem 
of energy consumption is the problem of fuel consumption. Paper [5] shows the 
use of microsimulation software PTV VISSIM combined with gas emissions mo-
dule CMEM. Fuel consumption and emissions are used here to evaluate various 
traffic management solutions. In [1] apart from microscopic AIMSUN, macrosi-
mulation software EMME2 was used. Traffic assignment served for determining 
traffic volumes, travel times and average speeds in the area of Florence,whereas 
AIMSUN with added TEE module calculated the energy consumption and gas 
emissions. The authors of [2] describe the use of macroscopic tools and come 
up with micro modelling PARAMICS. It enables to establish the behaviour of 
single vehicles, their trajectories and speed profiles. Also, the influence of traffic 
conditions was mentionedas well as factors like drag and rolling resistance, road 
slope or vehicles’ accelerations. Determination of resistances and the influence of 
infrastructure were examined in [4]. Analytical calculations, depending on con-
ditions and level of congestion were used here for comparison of two competing 
roads in Great Britain. Comprehensive description of parameters influencing the 
energy consumption for energy vehicles is shown in [7] where all environmental 
and infrastructure conditions, such as weather, temperature, existence of inter-
sections, pedestrian crossings, traffic lights, speed limits, charging infrastructure 
etc., are mentioned.

Another approach can be found in [11] where energy consumption is cal-
culated from a physical point of view. Kinetic energy of vehicles was calculated 
and the energy consumption was determined by energy dissipation considering 
the fundamental relationship between traffic flow, velocity and density. Energy 
expenditures are calculated for various levels of congestion, also taking into 
consideration the slope of the road. A more practical approach was shown in 
[3]. Here the influence of driving behaviour on fuel consumption was examined. 
Numerous test drives were conducted in real conditions with various drivers. 
Then, alsoa driving simulator was used.The authors took into consideration hy-
brid and electric vehicles pointing out the significant importance of determining 
the energy demand for them. The publication [6] focuses strictly on electric 
vehicles. It describes four different analytical models of determining the energy 
consumption. In conclusion, the comparison of the models is enclosed, but wi-
thout its verification in practice.

The subject of calculating the energy consumption of electric vehicles was 
presented by authors in [10]. The publication describes the whole methodology 
of the project and the process of creating an energy efficient route navigation for 
electric vehicles.
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3. Macrosimulation

The purpose of creating route navigation requires also a method of its valida-
tion. As atest area the region of West Saxony was chosen. The area is defined by 
5 campuses of WestsächsischeHochschule Zwickau. First step for determining the 
influence of traffic on energy consumption was to create a macrosimulation model 
of the area. The model is a basic, four step model created in PTV VISUM software. 
The model consists of the supply part and the demand part. Supply model gives 
the information about the roads, junctions and accompanying infrastructure. It 
was created with the data from a given shapefile. On this basis, the road network 
was built. It consists of all motorways, national roads, state roads and district 
roads. The result is shown in Fig. 1.

Fig. 1. Validation area 
Source: own

The whole area was divided into traffic analysis zones which are the separated 
parts of the area characterised by homogenous transport behaviours. The natu-
ral size of a zone in such a regional model is acommunity. The test area consists 
of 49 traffic analysis zones situated in 3districts: Zwickau, Vogtland and Erzge-
birge. For the completion of the model there was also a need to create 24 outside 
zones. These are connected to major roads outgoing from the considered area. 
Traffic analysis zones connect the supply model and the demand model by as-
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signing the demanded trips into the road network. The complete supply model 
is shown in Fig. 2.

Fig. 2. Supply model 
Source: own

3.1. Traffic Generation and Modal Split

The first step of the demand model is traffic generation. For this, every traffic 
analysis zone is represented by potentials of production and attraction. These po-
tentials show how many trips are there starting or ending in each zone. Production 
and attraction are calculated by joining the demographic, statistical data with the 
trip behaviour of inhabitants by regression analysis. The data on trip behaviour 
are taken from a large number of complex household and driver surveys. Because 
of the limitations of the project there was a need to collect these data in other way. 
By the courtesy of scientists from Cracow University of Technology it was possible 
to obtain data collected during the works on the regional model of Malopolska. It 
was created by using 4400 household surveys from the whole region for the pur-
pose of public transport plan of the voivodeship. This information was gathered in 
Polish conditions but the values were adjusted by using specific data for Germany. 
The information on demography, employment and education were taken from the 
website of Saxonian statistical office [8]. 
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The potentials of production and attraction were calculated by multiplying 
regression data from Malopolska region with suitable statistical data. The calcu-
lations were done for 7 motivation groups (Home-Work, Work-Home, Home-
-Education, Education-Home, Home-Others, Others-Home and Not Related 
with Home). During the creation of Malopolska model the share of peak hour 
for each motivation group was calculatedon the basis of the survey data. These 
calculations served for the determination of morning and afternoon peak hour 
in the described model. As the model uses only primary modal split it had to 
be taken into consideration prior to the traffic assignment. That means that the 
classical third step of the model – modal split was determined during the cal-
culation of potentials. The essential data was taken from Mobilitaetin Deutsch-
land (MiD) [9]. It gathers the necessary data about mobility all over Germany 
depending on numerous factors. This allowed calculating modal split for each 
motivation group separately.

3.2. Traffic Distribution

Research data from Mobilitaet in Deutschland [9] were used also in calculation 
of the second step of the four-step model. This is the traffic distribution and it rep-
resents the spatial distribution of trips. It answers the question where the people 
are travelling. Tables in MiD contain the information about the length of the trips 
in dependence of the size of the community. That information served in calcula-
tion of the friction functions for various traffic analysis zones. All communities 
were divided into five groups considering how many inhabitants they have. That is 
necessary because people tend to have different behaviourswhen they live in asmall 
village and in a mid-sized town. For each of those five groups the data from MiD 
were taken. After mathematical analysis usingMATLAB software the relationship 
was calculated. Inbound trips were excluded from the analysis. 

After the calculations five combined exponential functions were created for 
distributing the traffic. These friction functions show how often the trips occur in 
the community of specified size in dependence of the trip distance. For illustration, 
Fig. 3 shows one of these regression analyses (communities with less than 2000 
inhabitants). Here an approach in form of y=axbecx is chosen, the results for the 
parameters a, b, c can be seen in Fig. 3.

After calculating the friction functions with given potentials from previous 
traffic generation, the onlymissing objects are the distances in the test area. For 
these, VISUM software contains a functionality of calculating skim matrices. The 
matrix with the distances between every community in the network was created. 
This was the data for friction functions formulas. Each kind of trip between two 
various traffic analysis zones was calculated with the distances from skim matrix, 
production of the origin zone and attraction of destination zone and congruent 
friction function. This leads to creating inbound OD matrices for both morning 
and afternoon peak hour.
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Fig. 3. Regression model y=axbecx

Source: own

Next step of calculating demand is to complement the OD matrices with ex-
ternal traffic. It distinguishes between inbound, outbound and through traffic. 
External traffic is realized by inlets on the borders of the research area. Main inlets 
through national and state roads were identified. For those inlets and congruent 
regions adjacent to the research areas additionally external traffic analysis zones 
were created. This led to addition of 24 zones. To estimate the numbers of trips 
starting on every inlet it was necessary to measure the traffic flows on each road 
on the borders. Such counts were made and published by Sächsisches Staatsminis-
terium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr [12]. Volumes on inlets may be treated 
as the potentials of production and attraction of external traffic zones. But these 
values have to be divided into inbound, outbound and through traffic. For that, 
there was a necessity to make some assumptions. Through traffic was estimated 
to be 80% on the motorway, 30% on national roads and 20% on state roads. The 
value for motorways was calculated as average through traffic observed in the 
section in the test area on the basis of real traffic flows on its boundaries. Other 
values were estimated by evaluating existing flows and taking into consideration 
values used in other similar studies for Polish conditions. Some of the counts se-
lected to calculate the external traffic were detailed, continuous counts, which 
helped to determine the share of peak hour for all other daily volumes. It was also 
used to check what the share of inbound and outbound traffic is in various part 
of day. Calculated values are 55% of inbound traffic in the morning and 40% in 
the afternoon. Outbound would be in that case accordingly 45% for morning and 
60% in the afternoon peak hour. After determining all parts of external traffic it 
was possible to calculate the matrices. Traffic from inlets was distributed on all 
traffic analysis zones proportionally to the attractions of zones as well as the out-
bound traffic proportionally to the attractions of inlets. Through traffic was also 
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distributed proportionally among inlets. The final step of creating the complete 
OD matrix is to put together all external matrices with the internal one. This was 
done for both morning and afternoon peak hour and resulted in two complete OD 
matrices of a size 73x73 traffic analysis zones.

3.3. Traffic Assignment

For traffic assignment the values from OD matrix, which represents the de-
mand for trips, are distributed with the connectors from the centre of traffic ana-
lysis zones to the road network. Traffic assignment was done in VISUM software 
using standard equilibrium assignment procedure. The conditions and the maxi-
mum number of iterations were specified as the default ones in VISUM software. 
Subsequently, after the assignment procedure is done, it is crucial to verify the 
results. The verification process was completed with a wide set of traffic counts. 
Database created for Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und 
Verkehr [12] consisted of 310 spots inside the research area. These were the daily 
traffic volumes with the share of heavy traffic enclosed. However, the study also 
required more detailed data. That is why the information from 24 spots was taken 
as a long lasting, continuous measurement. This led to the determination of the 
peak hours and their share in the overall daily traffic. Inresult, it turned out that 
the morning peak hour is at 7 – 8 am and amounts 6.5 % of the whole day traffic, 
whereas the afternoon peak hour is at 4 – 5 pm and its share in daily traffic is 8%. 
The detailed counts were also used for the analysis of direction variations on those 
24 and adjacent sections. Complete counts database was analysed considering the 
location of the spot. Sections situated in the city centres as well as some sections 
on the peripheries of the research area had to be excluded from the study. Since 
the regional model does not consider the inside traffic in each city, those values 
could not be represented properly. Also, due to the limited representation of inlets, 
measurements located in the surroundings of the borders would give non-satisfy-
ingresults. Volumes from the corrected database were put into VISUM software as 
additional user-defined attributes. 

3.4. Calibration

After conducting the procedure of traffic assignment it was possible to evaluate 
the quality ofresults. As a parameter of correlation for the resulting traffic flows 
and data from traffic counts the coefficient of determination was used. First, the 
results were that R2 was R2=0.63 in the morning and R2=0.66 in the afternoon. 
These results showed that the demand matrix needed calibration. It was done 
with the built-in VISUM procedure TFlowFuzzy. It enables updating a demand 
matrix using fuzzy logic fundamentals to adjust the matrix to the real supply ob-
served. After this procedure the assignment results are closer to the survey data 
observed on real network. With the broad set of traffic counts data it was possible 
to obtain satisfying outcomes. Final results of the coefficient of determination were 
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R2=0.82 in the morning and R2=0.86 in the afternoon. Concerning the purpose 
of the study these values were regarded as suitable for further research.

4. Microsimulation

After calibrating, the model was ready for further studies. For the purpose of 
creating a route navigation it was necessary to identify sections of the network 
were the influence of traffic was significant to the energy consumption of electric 
vehicles. As a parameter, Volume/Capacity Ratio was chosen. When the value of 
traffic flow on the link of the model network exceeded 50% of its capacity, the 
section was taken for further studies in microscopic scale. Fig. 4 shows the selected 
sections in the case of afternoon rush hour.

Fig. 4. Selected sections – afternoon rush hour 
Source: own

Each of the selected sections had to be separately derived from the whole net-
work using the subnetwork generator functionality in VISUM. Single sections 
were put into separate VISUM files from where they could be easily exported into 
VISSIM. Each of these single files consists ofall necessary information for micro-
simulation. Exporting selected sections to VISSIM was used to ensure getting the 
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exact characteristics of the section also in microscopic studies. The shape of each 
link matches the data taken from shapefile. A section can be also defined with its 
parameters of capacities and free flow speeds. After the assignment this data were 
supplemented with actual, traffic related information. For further examination, 
the exact volume of traffic taken from macrosimulation study was taken. Traffic 
flow influences also the speeds of vehicles and travel times on a considered sec-
tion. Current velocities (current as for after traffic assignment) and travel times in 
loaded network were used also to verify the results of VISSIM studies.

The idea concerning microsimulation for the project was to run the simulation 
with the traffic calculated in the macroscopic scale. At first, the volumes in each 
direction were taken from macrosimulation study by exporting single VISUM 
files. Those files consisted of network data, so the supply information on physi-
cal characteristics (length and shape of section) and demand data, that isa matrix 
with the information on how many vehicles want to travel on that section and in 
which direction they travel. Moreover, these exported sections were enriched with 
the details on driving behaviour of their users. Depending on the location and 
the type of the road different sets of behaviours were chosen. Due to the lack of 
detailed research in our test area, default set of urban and freeway behaviours were 
taken. Such set of information was then imported in VISSIM. Heavy traffic had 
to be added in every selected section in order to accurately convey the conditions. 
The exact share of heavy traffic was taken from the set of counts mentioned before. 
Simulation consisted in putting the specific amount of vehicles to ride through the 
sections on its routes. To ensure the validity of the simulation results all cars have 
the speeds drafted from actually observed distributions. For this purpose, continu-
ous counts from induction loops were taken. Each section of the motorway had 
its own speed distribution function for private vehicles and heavy goods vehicles.
On national and state roads overall functions were created for urban areas and 
outside of urban areas on the basis of various researches presenting such speed 
distributions. Separate functions were entered also for both: private cars and heavy 
goodsvehicles.

One hour was chosenas a length of the simulation. Vehicles appeared with 
stochastic variability and with changing parameter of desired speed. The values 
of speed, desired speed and acceleration in each second of the simulation for each 
vehicle on the section were gathered. The difference between the desired and the 
actual speed along the section, caused by the presence of slower vehicles, results in 
the fluctuation of velocity. This variation is the cause of growing energy consump-
tion. To calculate the changes in energy consumption velocity profiles derived 
from the database were transferred to driving simulator which could measure the 
energy demandduring test drives. From prepared database it is possible to derive 
any desired number of vehicles. A created application was used to derive a random 
group of vehicles and create velocity profiles for the driving simulator.Each set of 
resulting data consisting of overall average speeds and time spent in the network 
can be used for comparison with such macrosimulation parameters as travel times 
and current velocities collected for selected sections in VISUM files. After vali-
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dating the results velocity profiles in both directions of all selected sections were 
exported to driving simulator, for example see Fig. 5.

Fig. 5. Velocity profiles for simulation 
Source: own

5. Further steps

Deriving from the velocity profiles and giventhe shape information of the con-
sidered sections, automatic driving simulations were done. Therefore, the driving 
simulator of the Zwickau University of Applied Sciences (see Fig. 6) was used. 

Fig. 6. Drivingsimulator
Source: Westsächsische Hochschule Zwickau, Institut für Energie und Verkehr

In addition to the velocity profiles, car data (like geometry, power unit and 
other car specifications) dealt as input data for the simulation. With the help of 
the car makersoftware for several simulation runs the energy consumption was 
simulated (the main principle can be seen in Fig. 7). 

Derived from this information, a routing algorithm is employed, where the 
energy consumptions of each link (including those links, where no significant in-
fluence of traffic is expected) deal as weights in the objective function. This results 
in optimal routes with respect to energy consumption. Regardless of the actual 
study, the simulated energy consumption processes have to be compared in a com-
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prehensive statistical analysis with these, in the case of free traffic flow, where 
other environmental factors are the same in both situations. The aim is to formu-
late the relationship between energy consumption and traffic density in a formal, 
mathematical way to avoid the necessity of simulations for each relevant link in 
general applications. These statistical studies are still in the main focus of interest 
in current research. 

Fig. 7. Car maker software 
Source: own

6. Conclusion

In the presented study, an indirect approach is used to analysethe influence of 
traffic. With the help of macrosimulation methods, identified are those links, on 
which asignificant influence of traffic density on energy consumption is expected. 
These links are considered in detail with microsimulation methods to estimate 
energy consumption under predefined conditions. The results are used in a routing 
algorithm in order to find optimal routes with respect to energy consumption. The 
next step consists of statistical studies with the aim to formulate the dependence of 
energy consumption on traffic density in a formal way. If this step is successful, it 
opens the opportunity to avoid comprehensive simulations as described above for 
comparable situations. Another expansion of the methodology could be the use of 
floating-car data to find optimal routes.
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BAZY DANYCH POTOKÓW RUCHU 
– MONITORING PRZESTRZENNY W LATACH 2000-2010 

(PROJEKT TRRAPS XXI)1

Streszczenie. Celem artykułu jest prezentacja założeń metodycznych oraz wstępnych rezulta-
tów projektu „Rozwój infrastruktury transportowej a przesunięcia międzygałęziowe w przestrzeni 
Polski w latach 2000-2010” w jego części poświęconej tworzeniu bazy danych dotyczącej potoków 
ruchu pojazdów samochodowych oraz pociągów. Baza danych została nazwana „TRRAPS XXI 
database” (Transport Road and Railway Activity in the Polish Space in the XXI Century) i jest 
zbiorem kilkunastu tysięcy rekordów. Każdy rekord w bazie odpowiada odcinkowi lądowej sieci 
drogowej lub kolejowej i został opisany możliwie największą ilością danych dotyczących potoków 
ruchu pojazdów samochodowych (na podstawie Generalnego Pomiaru Ruchu GDDKiA) oraz po-
toków ruchu pociągów (na podstawie bazy danych PKP PLK S.A.).

Słowa kluczowe: natężenie ruchu, praca eksploatacyjna, bazy danych

1. Wprowadzenie

W Polsce przestrzenne analizy potoków ruchu drogowego oraz kolejowego na 
poziomie całego kraju należą do rzadkości. Są to zazwyczaj artykuły prasowe lub 
popularnonaukowe ograniczające się zazwyczaj (na podstawie ogólnodostępnych 
danych dostępnych na stronach internetowych Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad oraz w Raportach Rocznych PKP PLK S.A) do prezentacji 
informacji z poszczególnych lat, w których wykonano badanie natężenia ruchu. 
Analizy te mają charakter statyczny i nie uwzględniają szerszej perspektywy cza-
sowej. Ponadto brak jest odpowiednich publikacji, w których znalazłaby się anali-
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za porównawcza transportu drogowego i kolejowego w kontekście dynamicznych 
zmian w postaci przesunięć międzygałęziowych (modalnych).

Celem niniejszego artykułu jest prezentacja założeń metodycznych oraz wstęp-
nych rezultatów projektu „Rozwój infrastruktury transportowej a przesunięcia 
międzygałęziowe w przestrzeni Polski w latach 2000-2010” w jego części poświę-
conej tworzeniu bazy danych dotyczącej potoków ruchu pojazdów samochodo-
wych oraz pociągów. 

2. Przegląd literatury

Międzynarodowe porównania w zakresie pracy przewozowej oraz natężenia ru-
chu na głównych trasach drogowych i kolejowych umożliwia baza statystyczna 
UNECE [1]. W bazie UNECE ujęte są dane z krajowych badań natężenia ruchu 
z uwzględnieniem analogicznych interwałów czasowych, tj. dla badanego okresu 
– 2000, 2005 i 2010. Dla transportu kolejowego baza ta ma jednak bardzo ogra-
niczoną wiarygodność i jest niekompletna. Dane statystyczne dotyczące trans-
portu pasażerskiego, towarowego oraz podróży turystycznych na obszarze Unii 
Europejskiej dostarcza EUROSTAT [2], a w Polsce GUS w ramach corocznych 
publikacji Transport – wyniki działalności [3]. Spośród wielu baz danych na pozio-
mie europejskim na szczególną uwagę zasługują projekty DATELINE oraz ETIS. 
Projekt DATELINE (Design and Application of a Travel Survey for European Long-dis-
tance Trips based on an International Network of Expertise) celował w zdobyciu danych 
dotyczących długich podróży na obszarze EU-15. W ramach projektu przepro-
wadzono w latach 2001-2002 badanie ruchu wśród 86 tys. respondentów w 15 
krajach EU oraz w Szwajcarii. Zgromadzono dane o ponad 111 tys. podróży. Pyta-
nia dotyczyły czterech motywacji podróży: podróży biznesowych, turystycznych, 
pozostałych prywatnych oraz dojazdów do pracy, a także tradycyjnie celu, czasu 
trwania podróży oraz środka transportu [4]. Prace nad spójną dla Europy bazą da-
nych transportowych na poziomie regionalnym prowadzone są również w ramach 
projektów ETIS i ETIS plus (European Transport Information System) [5]. W ramach 
ETIS plus (dane na poziomie NUTS 3) latami referencyjnymi są lata 2005 i 2010, 
a dla ETIS (dane na poziomie NUTS 2) był to rok 2000. Jest to zatem system 
zbierania danych w ramach pięcioletnich interwałów. Baza danych ETIS została 
wykorzystana w projekcie TRANSTOOLS (TOOLS for TRansport Forecasting ANd 
Scenario testing) [6]. W obu projektach została stworzona więźba ruchu na podsta-
wie macierzy źródło/cel podróży na poziomie NUTS 3 z uwzględnieniem również 
krajów sąsiadujących z UE (łącznie 1441 rejonów komunikacyjnych). W projek-
cie TRANSTOOLS rokiem referencyjnym był 2005, wykorzystano również dane 
z projektu DATELINE. W obu projektach ograniczono się do podróży powyżej 
100 km. Do wcześniejszych modeli popytu na transport na poziomie europejskim 
należą również m.in. SCENES, ASTRA oraz TREMOVE [7]. 
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W Polsce brakuje porównywalnych dla obu analizowanych gałęzi transportu 
danych w układzie przestrzennym dotyczących pracy przewozowej. Według wie-
dzy autorów istniejące bazy danych w układzie macierzowym to baza GUS prze-
pływów towarów transportem ciężarowym szacowanych na poziomie NUTS 3 [8] 
oraz baza dojazdów do pracy w układzie macierzowym z 2006 r. na poziomie 
gminnym [9]. Ze względu na brak kompleksowych danych macierzowych o pracy 
przewozowej projekt „Rozwój infrastruktury transportowej a przesunięcia między-
gałęziowe w przestrzeni Polski w latach 2000-2010” celuje w ujednolicenie siecio-
wych baz pracy eksploatacyjnej w transporcie drogowym i kolejowym.

3. Metoda badawcza

W Polsce badanie natężenia ruchu w postaci Generalnego Pomiaru Ruchu [10] na 
sieci zamiejskich dróg krajowych i wojewódzkich z wyłączeniem miast na prawach po-
wiatu jest opracowywane i przeprowadzane przez firmę „Transprojekt-Warszawa” Sp. 
z o.o. na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w cyklu pięciolet-
nim (od 1970 r. do ostatniego badania z 2010 r.). W przypadku transportu kolejowego 
PKP PLK S.A. przygotowuje rokrocznie zbiór danych pod nazwą: „Przeciętna dobowa 
liczba pociągów na sieci zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” [11]. 

Generalny Pomiar Ruchu oraz baza PKP PLK S.A. z lat 2000, 2005 i 2010 po-
służyły do stworzenia bazy danych nazwanej „TRRAPS XXI database” (Transport Road 
and Railway Activity in the Polish Space in the XXI Century), która jest zbiorem kilkunastu 
tysięcy rekordów. Każdy rekord w bazie odpowiada odcinkowi lądowej sieci drogowej 
lub kolejowej i został opisany możliwie największą ilością danych dotyczących potoków 
ruchu pojazdów samochodowych (na podstawie Generalnego Pomiaru Ruchu GDD-
KiA) oraz potoków ruchu pociągów (na podstawie bazy danych PKP PLK) - tab. 1.

Tabela 1. Potoki ruchu – zakres czasowy, zakres przestrzenny oraz metody i źródła danych 

Gałąź 
transportu

Zakres 
czasowy

Zakres 
przestrzenny Metoda badawcza

Źródła	danych	według	rodzaju/typu	transportu
Transport osób Transport ładunków

Transport	
drogowy

2000
2005
2010

Sieć	
zamiejskich	
dróg	krajowych	 
i	wojewódzkich	
na	terenie	
Polski

1.	Podział	sieci	
dróg	na	ok.	10	tys.	
odcinków
2.	Przypisanie	
danych	do	
hektometrów	sieci	
drogowej	według	
pikietażu

Średniodobowe	natężenie	
ruchu	z	podziałem	na	
kategorie	pojazdów	
(samochody	osobowe,	
mikrobusy,	autobusy	
i	motocykle)	według	
Generalnego	Pomiaru	Ruchu	
z	lat	2000,	2005,	2010

Średniodobowe	natężenie	
ruchu	z	podziałem	na	
kategorie	pojazdów	(lekkie	
samochody	dostawcze	oraz	
samochody	ciężarowe	bez	
przyczep	i	z	przyczepami)	
według	Generalnego	Pomiaru	
Ruchu	z	lat	2000,	2005,	2010

Transport	
kolejowy

2000
2005
2010

Sieć	linii	
kolejowych	
zarządzanych	
przez	PKP	
PLK	S.A.	na	
terenie	Polski

1.	Podział	sieci	linii	
kolejowych	na	1663	
odcinki
2.	Przypisanie	
danych	dotyczących	
liczby	pociągów	
według	kategorii	do	
odcinków

Przeciętna	dobowa	
liczba	pociągów	
pasażerskich	z	podziałem	
na	kategorie	pociągów	
(pociągi	kwalifikowane,	
międzywojewódzkie,	
regionalne,	autobusy	
szynowe	i	inne)	na	sieci	
zarządzanej	przez	PKP	
Polskie	Linie	Kolejowe	S.A.	

Przeciętna	dobowa	liczba	
pociągów	towarowych	z	
podziałem	na	kategorie	
pociągów	(TEC,	TXC,	TP,	
TE,	TX,	TL,	TN,	TM,	TG	
i	inne)	na	sieci	zarządzanej	
przez	PKP	Polskie	Linie	
Kolejowe	S.A.

Źródło: opracowanie własne
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W pracach nad podziałem sieci drogowej i kolejowej posłużono się tzw. me-
todą najmniejszych wspólnych odcinków polegającą na każdorazowym wybo-
rze najmniejszego wspólnego odcinka na sieci dla którego dane były możliwe do 
uzyskania dla badanych lat (2000, 2005, 2010). Następstwem takiego podejścia 
była potrzeba podziału wielu odcinków na mniejsze w sytuacji gdy w kolejnych/
poprzednich latach następował inny podział sieci. 

Przykładowo dla części bazy poświęconej natężeniu ruchu na drogach krajo-
wych i wojewódzkich w GPR 2000 liczba odcinków wynosiła 3785 co stanowiło 
jedynie ok. 40% odcinków bazy TRRAPS XXI (dla 2005 i 2010 udział ten wzrósł 
do 47%). Szczególnie duże różnice między bazą GPR a TRRAPS XXI widoczne są 
dla dróg krajowych (rys. 1). Wynika to z częstych zmian punktów pomiarowych, 
zmian kategorii drogi, nowych odcinków (np. obwodnic) zakłócających dotychcza-
sowy przebieg lub braku danych w poszczególnych latach. 

W transporcie kolejowym zmiany podziału sieci wynikały w szczególności 
z przekształceń administracyjnych zarządcy infrastruktury. Baza dla 2000 r. od-
nosi się do sytuacji istniejącej u progu procesu restrukturyzacji Przedsiębiorstwa 
Państwowego PKP. Występują w niej 2244 odcinki (rekordy), wśród których już 
wtedy znalazły się te wykazujące zerowe natężenie ruchu. PKP PLK, wraz z nową 
strukturą zarządzania, dokonały w kolejnych latach redukcji w bazie danych. Do-
tyczyła ona nie tylko linii wyłączonych po 2000 r. z eksploatacji, ale także polega-
ła na scaleniu mniejszych fragmentów w obrębie funkcjonującej sieci, co wiązało 
się z pogorszeniem dokładności pomiaru – 1512 odcinków w 2005 r. Modyfika-
cja z końcem 2009 r. podziału terytorialnego Zakładów Linii Kolejowych (IZ) 
przyczyniła się do kolejnej, tym razem mniejszej, zmiany w obrębie bazy danych 
z 2010 r. Co prawda ogólna liczba odcinków zmniejszyła się jedynie o 5, ale istot-
nie przekształcony został podział na odcinki w starych i nowych strefach granicz-
nych między Zakładami.

W celu porównania danych dla lat 2000, 2005 i 2010 wykonano ich agrega-
cję w oparciu o utworzony wcześniej, wektorowy model sieci kolejowej. Baza ta 
(„matka”), zawierająca pierwotnie 1508 odcinków została uzupełniona o kolejne 
155, co dało ostatecznie 1663 rekordy (rys. 2). Liczbę tę uzyskano odnosząc się do 
stanu sieci z roku 2000. Pod uwagę wzięte zostały jedynie te odcinki, które wów-
czas wykazywały jakikolwiek ruch. Agregacja polegała więc na scaleniu (głównie 
w bazie z 2000 r.), bądź ponownym podziale fragmentów sieci (w przypadku bazy 
z 2010 r.). Przeliczenie wartości średniodobowej liczby pociągów dla odcinków 
powstałych ze scalenia wykonano poprzez średnią ważoną po długościach składo-
wych „nowego” odcinka. Odcinki ponownie podzielone w ramach agregacji otrzy-
mały jednakową wartość średniodobowej liczby pociągów, zgodnie z wielkością 
przypisaną pierwotnemu podziałowi.



307BAZY DANYCH POTOKÓW RUCHU – MONITORING PRZESTRZENNY W LATACH...

Rys. 1. Liczba odcinków dróg krajowych (DK) 
i dróg wojewódzkich (DW) w bazach GPR oraz 

TRRAPS XXI w latach 2000, 2005 i 2010 
Źródło: opracowanie własne

Rys. 2. Liczba odcinków sieci kolejowej zarzą-
dzanej przez PKP PLK S.A. w bazach PKP 
PLK oraz TRRAPS XXI w latach 2000, 

2005 i 2010 
Źródło: opracowanie własne

4. Rezultaty badania

Ze względu na ograniczenia dotyczące objętości tekstu wstępne rezultaty 
ograniczono jedynie do przedstawienia ośmiu map uwzględniających obie gałęzie 
transportu (transport drogowy i kolejowy), oba typy transportu (transport osób 
i towarów), diagnozę sytuacji, tj. stan dla 2010 r. oraz zmiany bezwzględne poto-
ków ruchu w okresie 2000-2010 wraz z krótkim komentarzem (rys. 3-10).

Najwyższym natężeniem ruchu pojazdów osobowych (samochodów osobo-
wych, autobusów, mikrobusów i motocykli) w 2010 r. w Polsce charakteryzowały 
się Górny Śląsk wraz z Krakowem oraz aglomeracje: warszawska, poznańska, trój-
miejska oraz wrocławska. Wysokie natężenie ruchu w ujęciu korytarzowym cechu-
je przede wszystkim korytarz między Warszawą a Katowicami i granicą z Czecha-
mi (DK8/S8/DK1/S1/A1) oraz korytarz A4, a także choć w mniejszym stopniu A2 
między Poznaniem a Koninem i DK7/S7 na odcinku między Płońskiem a Jędrze-
jowem oraz Elblągiem i Gdańskiem [12].

Natężenie ruchu samochodów osobowych w ujęciu bezwzględnym wyraźnie 
wzrosło na obszarze większości aglomeracji, w tym w szczególności: w aglomera-
cji warszawskiej, w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym oraz aglomeracji kra-
kowskiej (w tym ruch wzbudzony na nowo otwartych fragmentach autostrady 
A4 między Gliwicami a Katowicami, a także autostradowej obwodnicy Krako-
wa i odcinka Kraków-Szarów), na zachodniej obwodnicy Trójmiasta (część trasy 
S6), na autostradowej obwodnicy Poznania oraz na całym odcinku autostrady 
A2 między Nowym Tomyślem a Wrześnią wybudowanym w latach 2003-2004. 
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Rys. 3. Natężenie ruchu samochodów osobowych, mikrobusów, autobusów i motocykli na sieci dróg 
krajowych i wojewódzkich w 2010 r. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie [10]

W mniejszym stopniu widać również zwiększenie ruchu dojazdowego do 
większości miast wojewódzkich. Wybudowane w latach 2000-2010 odcinki 
autostrad skutkowały przesunięciem części ruchu (głównie ruchu w podró-
żach długich, ale również ruchu lokalnego) z równoległych dróg krajowych, 
które pozostały w standardzie jednojezdniowym. Do takiej sytuacji doszło 
wzdłuż korytarza A4/DK94 na odcinku między Wrocławiem a Górnym 
Śląskiem, a także na odcinku Zgorzelec-Krzyżowa. Na autostradzie A2 
z podobnym zjawiskiem mamy do czynienia na odcinku między Koninem 
a Łowiczem, gdzie kierowcy wykorzystali wybudowany odcinek autostrady 
A2 między Koninem a Strykowem (i w dalszej kolejności drogę krajową 
nr 14 w kierunku Łowicza). Na autostradzie A1 analogiczna sytuacja wy-
stępowała na północnym fragmencie trasy między Trójmiastem a Grudzią-
dzem (rys. 4).

W przypadku ruchu pojazdów ciężarowych jest on wyraźnie skoncentro-
wany na ciągach autostrad A2 i A4, a także od Warszawy w kierunku połu-
dniowym drogami DK8/S8/DK1/A1/S1. Widoczny ponadto jest duży udział 
ruchu pojazdów ciężarowych w województwie podlaskim na dwóch drogach 
krajowych prowadzących do przejścia granicznego w Budzisku (DK8 i DK61), 
na DK50/DK62 dookoła Warszawy, DK7/S7, S3/DK3 i A1 (rys. 5).
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Rys. 4. Zmiany średniodobowego natężenia ruchu samochodów osobowych 
(2000-2010; zmiany bezwzględne) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [10]

Rys. 5. Natężenie ruchu pojazdów ciężarowych (w tym pojazdów dostawczych) na sieci dróg krajowych 
i wojewódzkich w 2010 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [10]

W transporcie ciężarowym zauważalna jest coraz wyższa koncentracja ru-
chu w ciągach autostradowych A2 oraz A4 (przede wszystkim na nowo otwar-
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tych w badanym okresie fragmentach tras), a także w korytarzu drogowym 
między aglomeracją warszawską a GOP. Widać jednoczesny spadek ruchu na 
równoległych do nowopowstałych odcinkach dróg jednojezdniowych. Wzrost 
natężenia ruchu pojazdów ciężarowych można zaobserwować w ciągach dróg 
krajowych nr 3, 7 oraz 8, a przede wszystkim na całym przebiegu tzw. du-
żej obwodnicy Warszawy (ciąg dróg krajowych DK50 i DK62). Niepokojący 
jest duży wzrost natężenia ruchu pojazdów ciężarowych w Polsce wschodniej, 
przede wszystkim w północno-wschodniej części kraju, w kierunku granicy 
z Litwą w Budzisku (rys. 6). 

Rys. 6. Zmiany średniodobowego natężenia ruchu pojazdów ciężarowych z przyczepami 
(2000-2010; zmiany bezwzględne) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [10]

W 2010 r. największe natężenie kolejowego ruchu pasażerskiego wystę-
powało na liniach magistralnych i pierwszorzędnych, łączących główne ośrodki. 
Ruch między północnymi a południowymi rejonami kraju skupiał się wzdłuż cią-
gów: Szczecin – Poznań – Wrocław – Katowice – Kraków oraz Gdańsk – Byd-
goszcz/Iława – Warszawa – Katowice/Kraków/Lublin. Zasadnicza część ruchu po-
ciągów między stolicą a Śląskiem i Małopolską rozkładała się na trzech liniach: nr 
1 (przez Częstochowę), nr 4 (CMK) oraz nr 8 (przez Kielce). Najwięcej pociągów 
pasażerskich na kierunku wschód-zachód jeździło wzdłuż magistrali E-20 (War-
szawa – Poznań) oraz E-30 (Przemyśl – Kraków – Katowice – Wrocław). W skali 
regionalnej duży ruch występował ponadto na odcinku Warszawa – Łódź oraz na 
obszarach aglomeracyjnych (w Warszawie, Trójmieście, konurbacji Górnośląskiej) 
(rys. 7).
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Rys. 7. Przeciętna dobowa liczba pociągów pasażerskich na sieci zarządzanej przez PKP PLK w 2010 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie [11]

W pasażerskim transporcie kolejowym w ujęciu przestrzennym spadek pracy 
eksploatacyjnej zauważalny był we wszystkich częściach kraju, chociaż szcze-
gólnie we wschodniej Polsce. Wśród połączeń międzyaglomeracyjnych dużej 
redukcji uległy połączenia GOP-u z Trójmiastem oraz Kielc z Warszawą, Lubli-
nem i Katowicami. Dla połączenia funkcjonalnego między Krakowem a War-
szawą zauważalne jest przeniesienie ruchu z linii kolejowej nr 8 przez Radom 
i Kielce w kierunku Centralnej Magistrali Kolejowej. Wyraźnie zmniejszyła się 
również liczba pociągów między Warszawą a Gdańskiem, co wywołane zosta-
ło przez pozostającą w realizacji modernizację linii E-65. Największe wzrosty 
średniodobowej liczby pociągów pasażerskich widoczne były w aglomeracjach, 
w których kolej wykorzystywana jest w codziennym ruchu dojazdowym do 
miast. Liczba pociągów wzrosła ponadto w wybranych relacjach obejmujących 
linie z zakończonymi lub zaawansowanymi pod względem realizacji moderniza-
cjami, takimi jak: Wrocław-Opole, Warszawa-Łódź oraz tam, gdzie przeprowa-
dzane były większe prace remontowe (np. na odcinku między Krzyżem a Szcze-
cinem na trasie E-59). Zastanawiający jest dodatni bilans występujący w ciągu 
komunikacyjnym od Krakowa po Opole, gdzie zapotrzebowanie na przewozy 
kolejowe musiało przeważać nad niedogodnościami wynikającymi ze słabej 
jakości infrastruktury (szczególnie na odcinku Kraków-Katowice), jak również 
między Poznaniem a Wrocławiem, gdzie w 2010 r. prace modernizacyjne były 
jeszcze słabo zaawansowane (rys. 8).
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Rys. 8. Zmiany przeciętnej dobowej liczby pociągów pasażerskich na sieci zarządzanej przez PKP PLK 
S.A. (2000-2010; zmiany bezwzględne) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [11]

Kolejowy ruch towarowy w 2010 r. największe natężenie osiągał przede 
wszystkim w rejonie Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego oraz w ciągu południe – pół-
noc, wzdłuż fragmentu magistrali węglowej (Tarnowskie Góry – Bydgoszcz) oraz 
między Bydgoszczą a Gdańskiem (przez Zajączkowo Tczewskie). Nieco mniejsze, 
ale także wysokie, wielkości natężenia notowane były na kierunku południe – pół-
nocny zachód, gdzie ruch odbywał się na odcinkach Śląsk – Poznań – Szczecin 
oraz Wrocław – Rzepin – Szczecin (z wykorzystaniem magistrali nadodrzańskiej). 
Kierunek wschód-zachód był już mniej popularny w ruchu towarowym, ale mimo 
to wyraźniej zaznaczają się potoki na liniach E-20 i E-30 (rys. 9).

Spadek liczby pociągów towarowych w latach 2000-2010 jest szczególnie 
widoczny na liniach kolejowych prowadzących z Górnośląskiego Okręgu Prze-
mysłowego, co jest związane przede wszystkim z gwałtownym spadkiem wy-
dobycia węgla kamiennego. Zauważalny jest również dalszy spadek znaczenia 
kierunku północno – wschodniego, postulowanego w dokumentach europej-
skich korytarza TEN-T, tzw. Rail-Baltica (E-75). W coraz większym stopniu 
pociągi towarowe omijają również Łódź i Warszawę. Na znaczeniu zyskała tym 
samym południowa obwodnica Warszawskiego Węzła Kolejowego. Wschodni 
odcinek trasy E-20 jest jedynym dłuższym odcinkiem międzynarodowych linii 
transportu kombinowanego AGTC, na którym średniodobowa liczba pocią-
gów towarowych w latach 2000-2010 zwiększyła się o ponad 20 par pociągów 
(rys. 10).
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Rys. 9. Przeciętna dobowa liczba pociągów towarowych na sieci zarządzanej przez PKP PLK w 2010 r. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie [11]

Rys. 10. Zmiany przeciętnej dobowej liczby pociągów towarowych na sieci zarządzanej przez PKP PLK 
S.A. (2000-2010; zmiany bezwzględne) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [11]
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5. Podsumowanie

Baza danych TRRAPS XXI stanowi podstawę kompleksowego monitoringu 
zjawisk związanych z transportem drogowym i kolejowym, zarówno w kontek-
ście uni- jak i multimodalnym. Baza umożliwia przeprowadzenie w ujęciu dyna-
micznym analiz współzależności między czasami przejazdów a potokami ruchu, 
co skutkuje możliwością analizy przesunięć międzygałęziowych popytu między 
transportem drogowym a kolejowym w korytarzach transportowych w kontek-
ście inwestycji infrastrukturalnych oraz skrócenia czasu podróży/przewozu na 
wybranych odcinkach. W Polsce powstały pierwsze analizy służące przedstawieniu 
rekomendacji dla realizacji przesunięcia międzygałęziowego na poziomie trans-
portu lądowego [13]. Niewiele jest jednak ewaluacji ex-post pokazujących realny 
wpływ poszczególnych czynników skutkujących przesunięciem modalnym na po-
ziomie krajowym, a analizy prowadzone są zazwyczaj na poziomie lokalnym, np. 
w miastach [14,15,16]. Tym samym w wymiarze krajowym uzyskane rezultaty 
badań będą przydatne dla prac związanych z ewaluacją projektów transportowych 
zarówno ex ante (rola przyszłych inwestycji dla zmian potoków ruchu i układu mo-
dalnego) jak i ex post (ocena już zrealizowanych przedsięwzięć infrastrukturalnych 
pod tym samym kątem). 

Zakłada się w przyszłości kontynuowanie prac związanych z gromadzeniem da-
nych w cyklu co pięć lat, zgodnie z danymi uzyskiwanymi w ramach Generalnego 
Pomiaru Ruchu (kolejne dane z 2015 i 2020 roku). Równocześnie w Instytucie 
Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN stworzono bazę danych doty-
czącą zmian drogowej dostępności potencjałowej (dostępność obliczona za pomocą 
metody potencjału) oraz wykonano monitoring dostępności na poziomie gmin-
nym, również dla lat 2000, 2005 i 2010. Zakłada się w przyszłości uzupełnienie 
baz danych o kolejne podbazy, z których największą przydatność w kontekście 
naukowym i aplikacyjnym może mieć baza SEWiK zawierająca dane na temat 
wypadków i kolizji w ujęciu sieciowym.

Artykuł został napisany na bazie projektu pt: „Rozwój infrastruktury transportowej 
a przesunięcia międzygałęziowe w przestrzeni Polski w latach 2000-2010”. Projekt został 
sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji 
numer DEC-2011/01/D/HS4/01862”.
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ZAŁOŻENIA METODYCZNE MODELOWANIA RUCHU 
POJAZDÓW OSOBOWYCH NA ODCINKACH DRÓG 

KRAJOWYCH I WOJEWÓDZKICH PRZEKRACZAJĄCYCH 
GRANICE POWIATÓW W POLSCE (PROJEKT KOMAR)1

Streszczenie. Celem artykułu jest prezentacja założeń metodycznych oraz wstępnych rezul-
tatów modelowania ruchu pojazdów osobowych na odcinkach dróg krajowych i wojewódzkich prze-
kraczających granice powiatów w Polsce w ramach projektu: „Kompleksowe modelowanie osobowego 
ruchu drogowego w Polsce wraz z identyfikacją jego lokalnych uwarunkowań społeczno-ekonomicz-
nych (KoMaR)”. Zaprezentowano podobieństwa i różnice między Krajowym Modelem Ruchu [3], 
a założeniami modelowymi w projekcie KoMaR. Założenia w projekcie bazują przede wszystkim 
na przeglądzie kompleksowych badań ruchu przeprowadzonych w ostatnich latach w Polsce na 
poziomie regionalnym oraz aglomeracyjnym. Zakłada się uwzględnienie również innych baz da-
nych, w tym macierzy międzygminnych dojazdów do pracy oraz migracji na poziomie krajowym. 
W artykule przedstawiono wstępne wyniki rozkładu ruchu dla podróży krótkich oraz długich, 
z uwzględnieniem podróży zewnętrznych, po porównaniu wyników modelowych z Generalnym 
Pomiarem Ruchu z 2010 r. Głównym rezultatem projektu jest wydzielenie obszarów kraju na 
poziomie powiatowym, dla których lokalne uwarunkowania społeczno-ekonomiczne decydują o od-
miennym od typowego dla Polski rozkładu ruchu.

Słowa kluczowe: modelowanie ruchu, sieć dróg krajowych i wojewódzkich, lokalne uwa-
runkowania społeczno-ekonomiczne

1. Wprowadzenie

Celem niniejszego artykułu jest prezentacja założeń metodycznych oraz wstęp-
nych rezultatów pierwszej fazy projektu NCN „Kompleksowe modelowanie oso-
bowego ruchu drogowego w Polsce wraz z identyfikacją jego lokalnych uwarunko-
wań społeczno-ekonomicznych (akronim projektu – KoMaR)”. Dzięki współpracy 
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Piotr Rosik
dr, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospo-
darowania, ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa, 
tel.: +48 22 697 8928, e-mail: rosik@twarda.pan.pl

Andrzej Szarata
dr hab. inż., Politechnika Krakowska, 
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, 
tel. +48 12 628 3084, e-mail: aszarata@pk.edu.pl

Tomasz Komornicki
prof. dr hab., Instytut Geografii i Przestrzennego Za-
gospodarowania, ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa, 
tel.: +48 22 697 8920, e-mail: t.komorn@twarda.pan.
pl

Marcin Stępniak
dr, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospo-
darowania, ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa, 
tel.: +48 22 697 8949, e-mail: stepniak@twarda.pan.pl



318 Rosik P., Szarata A., Komornicki T., Stępniak M.

w projekcie geografów (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania 
PAN) oraz planistów transportu (Politechnika Krakowska), przygotowywany mo-
del ruchu uwzględnia analizę z wykorzystaniem nie tylko tradycyjnego modelu 
grawitacji [1,2], ale również wielu innych danych dotyczących lokalnych społecz-
no-ekonomicznych uwarunkowań, których znaczenie dla prognozowania ruchu 
na sieci często jest pomijane w badaniach prowadzonych przez inżynierów ruchu.

Głównym celem projektu o charakterze poznawczym i metodycznym jest wy-
dzielenie obszarów kraju na poziomie powiatowym dla których lokalne uwarun-
kowania społeczno-ekonomiczne decydują o odmiennym od przeciętnego dla Pol-
ski (obliczonego w projekcie rozkładu ruchu na sieci zamiejskich dróg krajowych 
i wojewódzkich). 

Modelowanie ruchu na poziomie krajowym w Polsce jak dotąd polegało na 
danych o ruchu zebranych na kilkudziesięciu tzw. punktach kontrolnych na sieci 
dróg krajowych w ramach tzw. Krajowego Modelu Ruchu opracowanego przez 
Politechnikę Warszawską na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Au-
tostrad, w którym uwarunkowania lokalne i relacyjne rozwiązano za pomocą 
wprowadzenia procedury „zwiększającej opór przestrzeni na relacjach, w których wyniki 
uzyskiwane z modelu ruchu były większe niż wyniki pomiaru oraz w zmniejszającej opór 
przestrzeni na relacjach […], kiedy wyniki uzyskiwane w modelu ruchu były niższe niż 
wyniki pomiarów” [3].

W projekcie KoMaR zakłada się, że czynniki mające wpływ na odmienne 
zachowania uczestników ruchu zostaną zidentyfikowane na podstawie przepro-
wadzonej na poziomie powiatowym analizy czynników determinujących poziom 
motoryzacji, a przede wszystkim czynników determinujących potencjały rucho-
twórcze, czyli rzeczywiste wykorzystanie samochodu osobowego. Charakterystyka 
lokalnych rynków pracy (w tym ich atrakcyjność), macierz dojazdów do pracy 
[18], macierz wymeldowań i zameldowań [19], a także takie czynniki jak m.in. 
lokalizacja centrów handlowych, będą kluczowe dla właściwego wyznaczania tzw. 
funkcji oporu przestrzeni oraz potencjałów ruchotwórczych. Ocena potencjałów 
pozwoli na skonstruowanie typologii powiatów, pod kątem różnic w mobilności 
ich mieszkańców.

2. Przegląd literatury

Literatura przedmiotu z dziedziny geografii transportu oraz socjologii trans-
portu, poświęcona lokalnym uwarunkowaniom determinującym posiadanie samo-
chodu (car ownership) oraz wykorzystaniu samochodu (car use) jest bardzo bogata. 
W kontekście potencjalnego zidentyfikowania tych czynników należy, przy czyn-
nikach determinujących poziom motoryzacji (posiadanie samochodu; car owner-
ship) uwzględnić:

– posiadanie uprawnień do kierowania samochodem (prawo jazdy), determi-
nowane szeregiem czynników społeczno-ekonomicznych [4];
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– przeciętny dochód gospodarstwa domowego, w tym elastyczność dochodo-
wą popytu w kontekście skłonności do zakupu samochodu prywatnego;

– struktura demograficzna (tj. wiek, płeć, wykształcenie itd.) oraz zmienna 
w czasie wielkość gospodarstw domowych;

– prestiż i pozycja społeczna określana przez posiadanie samochodu, szczegól-
nie w krajach charakteryzujących się niższym przeciętnym dochodem [5,6];

– styl życia i stosunek do posiadania samochodu [7]; przykładowo młodzi 
ludzie w krajach zachodnich są bardziej skłonni do rezygnacji z posiadania 
samochodu niż ich rówieśnicy parę dekad temu [8];

– gęstość sieci osadniczej, im gęstsza sieć osadnicza tym generalnie niższy po-
ziom motoryzacji [4].

Z kolei czynniki determinujące potencjał ruchotwórczy (rzeczywiste wyko-
rzystanie samochodu; car use) można podzielić na te związane z gospodarstwem 
domowym (komponent indywidualny), strukturą przestrzenną (komponent użyt-
kowania przestrzeni) oraz z siecią transportową (komponent transportowy). 

Czynniki związane z gospodarstwem domowym (individual):
– wskaźnik motoryzacji; dostęp do samochodu jest czynnikiem koniecznym 

choć niewystarczającym do jego rzeczywistego wykorzystania [9];
– przeciętny dochód gospodarstwa domowego, w tym elastyczność dochodo-

wa popytu w kontekście skłonności do zakupu paliwa oraz odbycia podróży 
(czynnik ważniejszy w dużych miastach niż w miastach mniejszych i ośrod-
kach wiejskich, gdzie samochód jest często jedynym możliwym środkiem 
transportu [10]; wskazuje się również na potrzebę uwzględnienia regional-
nych zróżnicowań w zakresie kosztów życia [4];

– koszty eksploatacji samochodu (w tym przede wszystkim koszty paliwa, ale 
również utrzymania, ubezpieczenia oraz napraw) [4]; zakłada się, że w re-
gionach w których struktura parku samochodowego jest szczególnie stara, 
koszty napraw są również wysokie, co może skutkować mniejszą skłonno-
ścią do odbywania podróży;

– struktura demograficzna, w tym wielkość i struktura gospodarstw domo-
wych (przede wszystkim wiek, płeć, liczba osób w wieku produkcyjnym, 
udział małżeństw posiadających dzieci oraz liczba dzieci, poziom wykształ-
cenia oraz status społeczny) [10,4,11]; przykładowo zakłada się, że im wię-
cej rodzin z dziećmi na danym obszarze (wyższy współczynnik dzietności) 
tym wyższe wykorzystanie samochodu [11,12].

Czynniki związane ze strukturą funkcjonalną (land-use):
– dostępność transportowa [13]; w sensie lokalizacji miejsca zamieszkania 

(produkcja) względem zbioru celów podróży (atrakcji) [14]; uzasadnienie 
wykorzystania wskaźnika – przy niskiej dostępności do miejsc pracy oraz 
usług, np. na obszarach wiejskich zachodzi potrzeba wykorzystywania wła-
snego samochodu; z kolei przy dużej gęstości zaludnienia i występowaniu 
kongestii oraz lepszej jakości transportu publicznego, potrzeba wykorzysta-
nia własnego samochodu jest relatywnie niższa);



320 Rosik P., Szarata A., Komornicki T., Stępniak M.

– skłonność do dojeżdżania do pracy na dłuższe dystanse oraz lokalizacja 
miejsc pracy względem miejsc zamieszkania i ich atrakcyjność [11,15]; 

– atrakcyjność miejsca zamieszkania, w tym posiadanie własnego domu [16, 11].
Czynniki związane z siecią transportową (transport):
– sposób zarządzania siecią transportową [13]; przykładowo powiat lub gmi-

na o rozwiniętej sieci ścieżek rowerowych i chodników może być uważany 
za obszar, w którym mieszkańcy są bardziej skłonni wykonywać podróże 
piesze i rowerowe; z kolei w miastach o dobrej dostępności miejsc parkingo-
wych zwiększa się skłonność do wykorzystania samochodu;

– jakość transportu publicznego [13,10]; czynnik szczególnie istotny na ob-
szarach metropolitalnych lub w kontekście podróży międzyaglomeracyj-
nych ograniczający korzystanie z własnego samochodu.

Determinanty podziału modalnego w literaturze przedmiotu opisują tzw. mo-
dele wyboru środka transportu według których uczestnicy ruchu są racjonalni 
i dokonują wyborów w oparciu o maksymalizację użyteczności. Można wyodręb-
nić trzy grupy zmiennych warunkujących wybór środka transportu (sytuacja 
związana z podróżą, cechy społeczno-ekonomiczne uczestnika ruchu oraz uwarun-
kowania przestrzenne i systemowe [23,24]. Jakość wewnątrzregionalnego syste-
mu transportu publicznego oraz jakość połączeń międzyaglomeracyjnych, może 
być uważana za jedną z głównych determinant wyboru środka transportu (z zakre-
su uwarunkowań przestrzennych i systemowych) - tab. 1.

Tabela 1. Determinanty wyboru środka transportu w podróżach długich 

Atrybuty podróży Cechy społeczno-ekonomiczne 
podróżnego

Uwarunkowania przestrzenne i 
systemowe

1.	Uogólniony	koszt	podróży:
−	czas	podróży:

*	czas	spędzony	w	pojeździe,
*	czas	dojścia/odejścia,
*	czas	na	przesiadkę,

−	koszt	podróży:
*	koszty	parkingowe,
*	koszty	paliwa,
*	opłaty	autostradowe,
*	pozostałe	koszty	stałe,

−	pozostałe	elementy	uogólnionego	
kosztu:
*	bezpieczeństwo,
*	komfort,
*	inne.

2.	Motywacja	podróży:
−	dojazdy	do	pracy
−	podróże	biznesowe,
−	podróże	turystyczne,
−	wizyty	znajomych	i	krewnych.
3.Pora	dnia/roku	(np.	godziny	szczytu,	

koniec	długiego	weekendu,	sezonu	
wakacyjnego	itd.)

4.Wielkość	zabieranego	bagażu
5.Liczba	osób	podróżujących	razem
6.Warunki	pogodowe	(atmosferyczne)

1.	Dochód
2.	Wykształcenie
3.	Płeć
4.	Wiek
5.	Struktura	gospodarstwa	domowego	

(np.	liczba	osób	pracujących,	liczba	
dzieci	poniżej	12	lat,	itd.)

6.	Dostępność	samochodu
7.	Posiadanie	prawa	jazdy
8.	Posiadanie	preferencyjnych	

przejazdów	(np.	zniżkowych	
biletów)

9.	Przyzwyczajenia,	nawyki,	potrzeby,	
doświadczenia	związane	z	
podróżowaniem	(np.	potrzeba	pracy	
w	czasie	podróży)

1.	Zróżnicowanie	użytkowania	
przestrzeni:

−	 gęstość	ludności/zabudowy	(tereny	
miejskie,	podmiejskie,	wiejskie),

−	 rozmieszczenie	miejsc	pracy,	usług,	
terenów	rekreacyjnych,

−	 dostępność	miejsc	parkingowych.
2.	Zróżnicowanie	infrastruktury	

punktowej	i	liniowej	transportu	
(w	tym	bliskość/dostępność	źródła	
i	celu	podróży	do	najbliższej	
stacji/przystanku	i	jej/jego	
charakter/przepustowość/zdolność	
przewozowa)

3.	Jakość	systemu	transportu	
publicznego:

−	 jakość	taboru,
−	 częstotliwość	kursowania,
−	 bezpośredniość	(możliwość	

wykonania	podróży	bez	przesiadki)
−	 wysokość	ceny,
−	 bezpieczeństwo,	
−	 komfort,	
−	 planowość,	
−	 niezawodność,	
−	 elastyczność.

Źródło: opracowanie własne
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3. Metoda badawcza

W ramach projektu KoMaR zakłada się położenie nacisku na analizę danych 
wtórnych w postaci zarówno baz danych na poziomie krajowym (przede wszyst-
kim macierzy dojazdów do pracy [18] oraz macierzy migracji [19], jak i komplek-
sowych badań ruchu na poziomie regionalnym i aglomeracyjnym (z oczywistych 
względów źródłem danych będzie również Krajowy Model Ruchu [3]). Planuje się 
także rozszerzenie (w stosunku do Krajowego Modelu Ruchu [3]) listy motywacji 
podróży do sześciu, w tym zgromadzenie danych dotyczących produkcji i absorpcji 
ruchu dla wszystkich motywacji. Założeniem wykonawców jest również uwzględ-
nienie podziału modalnego dzięki wykorzystaniu baz danych dostępnych w IGiPZ 
PAN (tab. 2).

Procedura badawcza w modelu KoMaR przewiduje realizację szeregu ekspe-
rymentów mających na celu doprowadzenie do możliwie najlepiej dopasowanego 
modelu względem Generalnego Pomiaru Ruchu 2010 [17]. Listę eksperymentów 
(tab. 3) otwiera eksperyment bazowy, którego wyniki wstępne zostały zaprezento-
wane w kolejnym podrozdziale artykułu.

Tabela 2. Podobieństwa i różnice między założeniami modelowymi w projekcie KoMaR a Krajowym 
Modelem Ruchu 

Założenia w projekcie KoMaR Krajowy Model Ruchu [3]
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Charakter	badanego	ruchu Wyłącznie	ruch pojazdów osobowych Ruch całkowity,	tzn.	ruch	pojazdów	
osobowych	i	ciężarowych

Prędkości	na	sieci	/	typy	
odcinków

13	typów odcinków	według	kategorii	
drogi	oraz	szerokości	jezdni;	3	zmienne	
warunkujące	prędkość	(liczba	ludności	
w	buforze	odcinka,	obszar	zabudowany,	
ukształtowanie	terenu);	wykorzystanie	
funkcji	s-kształtnych	dla	redukcji	
prędkości	dla	ponad	dziesięciu	tysięcy	
odcinków	[14]

49 typów odcinków	według	typu	
drogi	przekroju	poprzecznego,	obszaru	
występowania

Rejony	komunikacyjne	w	
Polsce

335	rejonów komunikacyjnych	na	
poziomie	powiatowym;	planowane	
rozszerzenie	liczby	rejonów	
komunikacyjnych	na	obszarach,	dla	
których	wyniki	uzyskane	z	modelu	będą	
znacząco	większe/mniejsze	niż	GPR2010

335	rejonów komunikacyjnych	na	
poziomie	powiatowym

Rejony	komunikacyjne	
zewnętrzne

Ruch	pojazdów	osobowych	na	62	
przejściach granicznych

Ruch	całkowity	na	89	przejściach 
granicznych
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Podstawa	do	kalibracji	
modelu

GPR2010	[17] GPR2005

Stopień	szczegółowości	
kalibracji

Kalibracja	na	1877	odcinkach	pełnej	
sieci	zamiejskich	dróg	krajowych	(855	
odcinków)	i	wojewódzkich	(1022	
odcinków)	przecinających	granicę	
powiatu

Kalibracja	tylko	dla	dróg	krajowych:
–	kalibracja	na	kordonie	Polski,	
–	kalibracja	na	3	ekranach	północ-
południe	oraz	3	ekranach	wschód-
zachód,	

–	kalibracja	na	6848	odcinkach	sieci
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Motywacje	podróży	w	
ruchu	osobowym	krajowym

Sześć	planowanych	motywacji podróży:	
–	dojazdy	do	pracy	(COM),	
–	podróże	biznesowe	(BIZ),	
–	odwiedziny	znajomych	i	krewnych	(VFR),	
–	wyjazdy	turystyczne	(TUR),	
–	wyjazdy	do	centrów	handlowych	(CH),	
–	wyjazdy	do	szkoły	i	na	uczelnię	(EDU)

Cztery	motywacje podróży:	
–	dom-praca,	
–	biznes,	
–	turystyka,
–	inne

Źródło	danych	o	udziale	
w	ruchu,	średniej	długości	
podróży	i	średnim	
napełnieniu	pojazdu	według	
motywacji

Potencjalne	źródła	danych:
– COM	→	Przepływy	ludności	związane	
z	zatrudnieniem	[18],

– VFR	→	Międzygminna	macierz	
wymeldowań	i	zameldowań	[19],

– TUR	→	Instytut	Turystyki
– COM,	CH,	EDU	→	Kilkanaście	badań	
ruchu	na	poziomie	regionalnym	i	
aglomeracyjnym	z	lat	2006-2014

Ankiety	w	23	punktach	kontrolnych	na	
drogach	wewnątrz	kraju	+	dodatkowe	
pomiary	dla	korytarzy	autostrad	A1	(29	
punktów;	2006	r.)	i	A2	(12	punktów;	
2004	r.)

Produkcja	ruchu Potencjalne	źródła	danych:
– COM	→	Liczba	ludności	w	wieku	
produkcyjnym

– BIZ	→	Liczba	ludności	w	wieku	
produkcyjnym	/	Liczba	podmiotów	
wpisanych	do	rejestru	REGON

– VFR	→	Liczba	ludności	/	Liczba	
wymeldowań

– TUR	→	Liczba	ludności
– CH	→	Liczba	ludności
– EDU	→	Liczba	ludności	w	wieku	15-
19	/	Liczba	ludności	w	wieku	20-24

– COM	→	Liczba	miejsc	pracy	według	
innego	podziału	niż	PKD	(planowane	
rozszacowanie	liczby	miejsc	pracy	na	
poziomie	powiatowym	lub	gminnym)

–	dom-praca	→	Liczba	samochodów	
osobowych

–	biznes	→	Liczba	zarejestrowanych	firm
–	turystyka	→	Liczba	samochodów	
osobowych

–	inne	→	Liczba	samochodów	
osobowych

Absorpcja	ruchu Potencjalne	źródła	danych:
– BIZ	→	Liczba	podmiotów	wpisanych	
do	rejestru	REGON

– VFR	→	Liczba	ludności	/	Liczba	
zameldowań

– TUR	→	Liczba	miejsc	noclegowych
– CH	→	Liczba	centrów	handlowych	/	
Powierzchnia	centrów	handlowych

– EDU	→	Liczba	uczniów	w	liceach	/	
Liczba	studentów

–	dom-praca	→	Liczba	zarejestrowanych	
firm

–	biznes	→	Liczba	zarejestrowanych	firm
–	turystyka	→	Liczba	miejsc	
noclegowych

–	inne	→	Liczba	samochodów	
osobowych

Podział	modalny Uwzględnienie	podziału modalnego.	
Źródła	danych:	równolegle	
przygotowywana	baza	połączeń	w	
transporcie	autobusowym,	minibusowym	
(poziom	międzypowiatowy)	oraz	
istniejąca	w	IGiPZ	PAN	baza	
TRRAPS	XXI	(w	tym	kartograficzne	
odwzorowanie	liczby	pociągów	
wg	kategorii	na	sieci	zarządzanej	
przez	PKP	PLK	w	2010	r.	[20]	
oraz	liczba	kolejowych	połączeń	
międzyaglomeracyjnych	w	2010	r.	wg	
systemu	HAFAS	[21])

Brak	odniesień

R
uc
h	
ze
w
nę
trz
ny

Motywacje	podróży	
w	ruchu	osobowym	
zagranicznym

Trzy	planowane	motywacje	podróży:	
–	wyjazdy	na	zakupy	(CH)	–	szczególnie	
istotne	na	granicy	wschodniej	[22],	

–	dojazdy	do	pracy	(COM),	
–	wyjazdy	turystyczne	(TUR).

Cztery	motywacje	podróży:	
–	dom-praca,	
–	biznes,	
–	turystyka,
–	inne

Źródło	danych	o	udziale	
w	ruchu,	średniej	długości	
podróży	i	napełnieniu	
pojazdu	według	motywacji

Dla	granicy	wschodniej	coroczne	badania	
GUS	[22]	oraz	dane	Komendy	Głównej	
Straży	Granicznej
Dla	pozostałych	odcinków	granic	–	m.in.	
Krajowy	Model	Ruchu	[3]

Ankiety	w	36	punktach	na	przejściach	
granicznych

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem [3].
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Tabela 3. Procedura badawcza (eksperymenty) w modelu KoMaR
Lp. Nazwa eksperymentu Założenia eksperymentu
1 Bazowy Liczba	ludności	jako	czynnik	wpływu	pozwalający	wygenerować	poziom	

produkcji	i	atrakcji	(w	odniesieniu	do	podróży);	potęgowo	-	wykładnicza	
funkcja	oporu	przestrzeni	dla	podróży	krótkich	i	długich	[25]

2 Bazowy	zewnętrzny Jak	w	„Bazowy”	+	uwzględnienie	ruchu	zewnętrznego
3 Motywacyjny 

– eksperyment 
kluczowy

Wprowadzenie	do	modelu	sześciu	motywacji	podróży	w	kilku	wariantach:
-	niezależne	eksperymenty	na	każdej	z	motywacji	(funkcja	oporu	przestrzeni,	
produkcja	i	absorpcja	ruchu	–	wybór	różnych	),

-	eksperymenty	na	kilku	wybranych,	
-	eksperymenty	dla	wszystkich	motywacji	z	różnym	udziałem	poszczególnych	
motywacji	w	ruchu.

4 Zewnętrzny	
motywacyjny

Wprowadzenie	trzech	motywacji	dla	ruchu	zewnętrznego	wraz	z	
ewentualnym	uwzględnieniem	tranzytu

5 Podziału	modalnego Wybór	podziału	modalnego	w	kontekście	przestrzennym	(regionalnym)	i	
relacyjnym	(podróże	międzyaglomeracyjne)

6 Kosztu	podróży Wprowadzenie	opłat	autostradowych	jako	elementu	uogólnionego	kosztu	
podróży

7 Lokalnych	
uwarunkowań

Podział	rejonów	komunikacyjnych	na	gminy	na	wybranych	obszarach,	dla	
których	model	szczególnie	„odstaje”	od	GPR2010	[17]	

4. Wstępne rezultaty badania – eksperyment bazowy

W ramach prowadzonych prac podjęto próbę budowy modelu symulacyjnego 
na poziomie krajowym. Należy zaznaczyć, iż budowany model ma charakter testo-
wy, służy wyłącznie do badania różnych scenariuszy teoretycznych i na tym etapie 
prac, przyjęto wiele założeń upraszczających i uogólniających proces modelowania 
podróży. 

Pierwszy etap prac to budowa i weryfikacja modelu jako „eksperymentu bazo-
wego” (wg tab. 4). W tym celu dokonano importu bazy danych o układzie drogo-
wym (stan na 2010 rok, zgodny z wynikami GPR 2010). Wstępnie przyjęto, że 
model będzie się odnosił do jednej godziny, umownie nazwanej „godziną szczytu”, 
dla której przyjęto 7% udział w okresie doby. Wobec tego założenia można było 
sparametryzować sieć drogową, przyjmując następujące kategorie (posiłkowano 
się tutaj modelem krajowym [3]).

Tabela 4. Charakterystyka sieci drogowej przyjętej w procesie modelowania

L.p. Typ

Przyjęte parametry sieci drogowej

Szerokość drogi
[m]

Wstępnie szacowana 
przepustowość

[poj./h/kierunek]

Wstępnie szacowana 
prędkość w ruchu 

swobodnym
[km/h]

1 Autostrada * 2800 130
2 Ekspresowa	dwujezdniowa * 2600 120
3 Ekspresowa	jednojezdniowa * 2000 95
4 Krajowa	dwujezdniowa * 2500 110
5 Wojewódzka	dwujezdniowa * 1800 100
6 Krajowa	a >	9,5	m 1350 92
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7 Krajowa	b 7,5-9,5	m 1300 90
8 Krajowa	c 6,5-7,5	m 1250 81
9 Krajowa	d <	6,5	m 1000 73
10 Wojewódzka	a >	7,5	m 1300 87
11 Wojewódzka	b 6,5-7,5	m 1200 80
12 Wojewódzka	c 5,5-6,5	m 1000 75
13 Wojewódzka	d <	5,5	m 800 70
14 Pozostałe	zamiejskie * 900 65

Przyjęta charakterystyka sieci drogowej jest wstępna i ma za zadanie jedynie 
przygotować i zweryfikować model sieci do dalszych prac badawczych. Kolejnym 
elementem modelu jest podział na rejony komunikacyjne. W niniejszym podejściu 
przyjęto, iż rejon będzie utożsamiony z powiatem. Oczywiście taki podział po-
woduje dość duży poziom agregacji danych i znaczne uproszczenie modelowane-
go obszaru. Aby dokonać szczegółowej analizy, uwzględniającej lokalną specyfikę 
i uwarunkowania, przyjęto, że w miarę potrzeb model zostanie udoskonalony na 
obszarze wybranych powiatów poprzez wycięcie żądanego obszaru i jego uszczegó-
łowienie (np. poprzez dezagregację rejonów do poziomu gminy). 

Warstwę sieci drogowej utworzonej i corocznie aktualizowanej w IGiPZ PAN 
połączono z rejonami poprzez przyjęcie pojedynczego konektora, łączącego centro-
idę powiatu (umownie przyjęty środek ciężkości zagospodarowania przestrzenne-
go) z najbliższym węzłem. 

Kolejny etap to budowa modelu popytu. W eksperymencie bazowym skupiono 
się na próbie odwzorowania podróży międzyrejonowych, opartej na liczbie miesz-
kańców w powiatach (baza danych GUS, stan z 2010 r.). Przy tworzeniu więźby 
ruchu, w proponowanym podejściu wykorzystano więźbę istniejącą, skalibrowaną 
dla potrzeb modelu krajowego. W opracowanej więźbie ruchu uwzględniono re-
lacje międzyrejonowe występujące w więźbie z modelu krajowego i w tym celu 
zdecydowano się zastosować uproszczoną metodę Fratara (zwaną metodą Detro-
it), uzależniającą wielkości relacji między rejonami od wartości wskaźnika wzrostu 
potencjału. Podejście takie powoduje utrzymanie zależności międzyrejonowych 
(udział podróży krótkich i długich). Według tej metody, wielkość potoku pojaz-
dów Pij między rejonami „i” oraz „j”, będzie określona formułą [26]:

 (1)

gdzie: 
Pij – element więźby w ruchu wyjściowym – więźba historyczna [poj./d],
wGi – współczynnik zmian potencjału wytwarzającego ruch rejonu i-tego,
wAi – współczynnik zmian potencjału absorbującego ruch rejonu j-tego,
w

śr
 – średni współczynnik wzrostu potencjału ruchu dla całego powiatu.

W wyniku prowadzonych analiz, uzyskano wyniki rozkładu ruchu, których 
jakość została oceniona poprzez porównanie wyników symulacji z pomiarami 
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GPR 2010 (porównano jedynie natężenie ruchu wyrażone w samochodach oso-
bowych i do porównania wykorzystano punkty pomiarowe położne na granicach 
powiatów). Jest to oczywiste uproszczenie, lecz uwzględniając testowy charakter 
budowanej sieci, w zupełności uzasadnione. Osiągnięty współczynnik determinacji 
na poziomie R2=0,63 potwierdza kierunek prowadzonych analiz. Na rys. 1 przed-
stawiono wyniki rozkładu ruchu w sieci krajowej.

Rys. 1. Wyniki rozkładu ruchu w sieci krajowej – stan na 2010 r. [sam.osob/godz.]

Podsumowanie

Zaproponowana metodyka może pozwolić w przyszłości na ustalenie zasad pro-
gnoz ruchu na sieci drogowej dla całego kraju na podstawie obserwacji specyficz-
nych uwarunkowań regionalnych. Uwarunkowania te wynikają z kształtowania 
się czynników determinujących poziom motoryzacji oraz potencjałów ruchotwór-
czych, a także specyfiki sieci drogowej oraz sieci transportu publicznego na danym 
obszarze. Opracowana typologia obszarów (powiatów) może stać się podstawą dla 
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podejmowania w przyszłości reprezentatywnych badań odnośnie mobilności co-
dziennej i fakultatywnej mieszkańców Polski. 

Należy jednak zaznaczyć, że w warunkach wciąż wysokiego wzrostu ruchu, 
a także równoczesnych inwestycji na sieci drogowej i kolejowej, zarówno poten-
cjały ruchotwórcze jak i funkcje oporu przestrzeni w poszczególnych motywacjach 
mogą ulec dużej zmianie w latach 2010-2015. Takie czynniki jak: upowszechnie-
nie się zakupów przez internet (motywacja CH), zmiany demograficzne (motywa-
cja EDU), zmiany środków transportu w podróżach turystycznych na korzyść mię-
dzynarodowych podróży transportem lotniczym (motywacja TUR) mogą skutko-
wać znacznymi zmianami również w udziale poszczególnych motywacji podróży 
w ruchu pojazdów osobowych przekraczających granicę powiatu. Z drugiej strony 
użycie środków transportu będą uwarunkowane dalszym procesem inwestycyjnym 
zarówno na sieci drogowej, jak też w transporcie kolejowym.

Prowadzone analizy symulacyjne ukierunkowano na tym etapie na budowę 
modelu sieciowego i powiązanie go z dostępną bazą danych. Osiągnięte wyniki 
analiz wykazują na konieczność uzupełniania bazy danych (model grawitacyjny, 
opór odcinków sieci, generacja ruchu), lecz uzyskane wyniki można uznać za obie-
cujące. Należy podkreślić dużą rolę narzędzia symulacyjnego jakim jest program 
Visum i niemalże nieograniczone możliwości testowania różnych scenariuszy. 

Artykuł został napisany na bazie projektu pt: „Kompleksowe modelowanie 
osobowego ruchu drogowego w Polsce wraz z identyfikacją jego lokalnych uwa-
runkowań społeczno-ekonomicznych”. Projekt został sfinansowany ze środków 
Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-
-2012/05/B/HS4/04147.
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Streszczenie. Na podstawie przeprowadzonych w ostatnich kilkunastu latach komplekso-
wych badań ruchu opracowane zostały modele odwzorowujące zachowania komunikacyjne miesz-
kańców miast. Dokonano porównania uzyskanych modeli dla miast: Gdańsk, Kraków, Łódź, 
Poznań, Szczecin. Analizowano modele odnoszące się do następujących stadiów zbiorczego modelu 
podróży: potencjały ruchotwórcze, przestrzenny rozkład podróży, podział zadań przewozowych. Po-
równania objęły zarówno modele ogólne jak i odnoszące się do poszczególnych grup motywacyjnych 
podróży i dotyczyły: uwzględnianych czynników wpływu, postaci funkcji i wartości ich parametrów, 
a w szczególności wykresów ilustrujących przebieg funkcji. Sformułowano obszerną listę wniosków 
i rekomendacji, z generalną konkluzją o braku możliwości stworzenia wspólnego modelu podróży, 
który opisywałby zachowania komunikacyjne mieszkańców dla wszystkich dużych polskich miast. 

Słowa kluczowe: obszary zurbanizowane, modele podróży, analizy porównawcze

1. Wprowadzenie 

Porównanie będzie obejmować modele cztero-stadiowe, w których potencja-
ły ruchotwórcze są opisywane formułami regresji dla rejonu komunikacyjnego, 
a rozkład przestrzenny jest typu grawitacyjnego. To znaczy, że nie będą brane pod 
uwagę modele, dla których potencjały ruchotwórcze wyznacza się analizą kate-
gorii, a rozkład przestrzenny - modelem pośrednich możliwości. Rozważane będą 
tylko modele odwzorowujące stan istniejący, z pominięciem modeli adaptowanych 
dla celów prognostycznych, tzn. przyszłych horyzontów czasu. W porównaniach 
całkowicie pominięte będzie stadium rozkładu ruchu w sieci, który - jak wydaje się 
jest - nie jest specyficzne (w sensie zachowań komunikacyjnych) dla poszczegól-
nych miast, choć może się różnić przyjętymi w poszczególnych badaniach formu-
łami funkcji oporu połączenia.

Dla pozostałych trzech stadiów analiza porównawcza dotyczy uwzględnianych 
czynników wpływu, stopnia agregacji lub dezagregacji (według motywacji, środka 
przewozowego lub obszaru miasta), postaci formuł modeli i ich parametrów oraz 
przebiegu wykresu funkcji wpływu. 

Przeszkodą w analizach były trudności w dostępie do w pełni opisanych modeli 
(nie zawsze ujawniane są ich parametry), występowały pomyłki w opisie wzorów 
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oraz braki w jednoznacznym określeniu czynnika wpływu i jednostki w jakich się 
wyraża. Z reguły nie podawane były zakresy ważności wzorów (wynikające z ze-
branego materiału empirycznego). Do analizy brane były modele na podstawie 
ostatnich przeprowadzonych i opracowanych kompleksowych badań ruchu dla 
danego miasta. Należy zaznaczyć, że nie zawsze instytucje zamawiające te badania 
wymagają od wykonawcy opracowania modeli, poprzestając na żądaniu przedsta-
wienia tylko liczbowych zestawień, bez podania formuł uogólniających. 

Przeprowadzone w niniejszym artykule analizy powinny dać odpowiedź w ja-
kim zakresie jest możliwe porównanie modeli dla poszczególnych miast i co z tego 
porównania wynika oraz przynajmniej wstępną ocenę możliwości stworzenia ogól-
nego modelu podróży, który byłby ważny dla wszystkich polskich dużych miast.

Wybór miast do analiz był warunkowany kilkoma czynnikami: powinny przed-
stawiać ten sam typ modelu; model powinien być dostępny, w tym wyestymowa-
ne wartości jego parametrów, a ponadto nie powinny to być modele starsze niż 
z 2000 r. 

W niniejszym artykule uwzględniono w różnym stopniu szczegółowości na-
stępujące miasta: Gdańsk (460 tys. mieszkańców), Kraków (760), Łódź (720), 
Poznań (550), Szczecin (410), dla których dostępne były wartości parametrów mo-
deli, dające możliwość do porównań w świetle powyższych warunków. Trafność, 
w tym jakość analizowanych modeli może być oceniana uzyskanymi wartościami 
wskaźnika determinacji R2. Są na ogół wysokie (tj. bliskie 1), ale ponieważ nie we 
wszystkich przypadkach zostały ujawnione, dlatego nie zostały zestawione przy 
poszczególnych estymowanych zależnościach.

2. Potencjały ruchotwórcze

Potencjał ruchotwórczy określa liczbę podróży odbywanych w jednostce czasu, 
związanych z danym obszarem (rejonem komunikacyjnym). Modele odnoszą się 
zwykle do okresu doby dnia roboczego i określają liczbę podróży rozpoczynanych 
na danym obszarze (potencjał generujący ruch) oraz kończonych na danym obsza-
rze (potencjał absorbujący ruch). Modele budowane są dla poszczególnych moty-
wacji podróży zgodnie z tab. 1.

Tabela 1. Zestawienie grup motywacyjnych, dla których tworzone są w poszczególnych miastach modele 
potencjałów ruchotwórczych

Motywacja Gdańsk
[8]

Kraków
[6]

Łódź
[4]

Poznań
[2]

Szczecin
[9]

Warszawa
[3]

dom-praca X X X X X X
praca-dom X X X X X X
dom-nauka X X
nauka-dom X X
dom-szkoła X X X X
szkoła-dom X X X X

dom-uczelnia X X X X
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uczelnia-dom X X X X
dom-zakupy X X
zakupy-dom X X

dom-centrum handlowe X X
centrum handlowe-dom X X

dom-rozrywka X X
rozrywka-dom X X

dom - wypoczynek X
wypoczynek - dom X

dom-biznes X
biznes-dom X
dom-inne X X X X X X
inne-dom X X X X X X

nie związane z domem X X X X X X

Warunkiem porównywalności modeli dla potencjałów ruchotwórczych jest 
przede wszystkim pełna rozłączność grup motywacyjnych, co jest warunkiem ko-
niecznym, ale jeszcze nie wystarczającym. Z tego wynika, że można porównywać 
motywacje „dom-praca” oraz „praca- dom” we wszystkich zestawianych miastach. 
Dotyczy to także motywacji „nie związane z domem”. Motywacje „dom-inne” 
i „inne-dom” nie dają się porównać z nazywanymi w taki sam sposób w Poznaniu 
i Szczecinie. Motywacje „dom-nauka” oraz „nauka-dom” można wprost porówny-
wać w Gdańsku i Łodzi, natomiast z pozostałymi miastami - dopiero po zsumo-
waniu potencjałów dla motywacji: „dom-szkoła”, „szkoła-dom”, „dom-uczelnia”, 
„uczelnia-dom”. 

Drugim warunkiem koniecznym porównywania modeli jest występowanie ta-
kiego samego czynnika wpływu (zmiennej objaśniającej w modelu regresji) lub 
możliwość sprowadzenia do tego takiego czynnika. Zmienne objaśniające są cha-
rakterystykami demograficznymi osób zamieszkałych w rejonach oraz parametra-
mi opisującymi aktywności w nich realizowane. W modelach opracowanych dla 
miast wymienionych w tab. 1 przewija się blisko 30 różnych zmiennych objaśnia-
jących. 

Potencjały ruchotwórcze modeluje się najczęściej zależnościami liniowymi. Dla 
Gdańska opracowane zostały [6] również modele nieliniowe, w postaci potęgo-
wej lub potęgowo-wykładniczej. Jednoczynnikowe modele liniowe, zwłaszcza bez 
składnika stałego, jakie daje się opracować dla większości grup motywacyjnych 
są najbardziej dogodne w interpretacji i do porównań. Wówczas potencjał rucho-
twórczy jest proporcjonalny do wartości parametryzującej czynnik wpływu. W ta-
kich przypadkach bez sporządzania wykresu funkcji można momentalnie porów-
nać modele sporządzone dla różnych miast, jednakże pod warunkiem, że zmienna 
objaśniająca jest tego samego typu. 

Przedstawienie wszystkich możliwych porównań wyników uzyskiwanych 
z modeli dla poszczególnych grup motywacyjnych oraz dla miast przekraczałoby 
znacznie ramy niniejszego artykułu. Dlatego dla ilustracji uczyniono to tylko dla 
jednej motywacji „dom- praca” dla potencjału generującego ruch. 
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Motywacja „dom-praca” 

Przeliczenie (w razie takiej potrzeby) ze zmiennej objaśniającej źródłowej na 
zmienną objaśniającą „liczba mieszkańców” dokonano korzystając z danych GUS1, 
co pozwala sekwencyjnie dojść w końcu do takiej samej zmiennej objaśniającej, 
jaką jest liczba mieszkańców. Niestety, dane GUS odnoszą się do całości miasta, 
a nie do poszczególnych rejonów komunikacyjnych, co jest potrzebne dla celów 
modelowania. 

Estymowany formułami regresji potencjał ruchotwórczy odnosi się do rozwa-
żanego rejonu komunikacyjnego i określa liczby wszystkich odbywanych podróży 
(zarówno pieszych, jak i niepieszych) w dzień roboczy. Przy każdym z miast po-
dano rok przeprowadzenia wywiadów ankietowych, będących podstawą budowy 
modeli. Dla poszczególnych miast zestawiono formuły na potencjał wytwarzający 
ruch Pw [liczba podróży na dobę]:

Gdańsk, 2009 r. [8]: 
    Pw = 0,33*xm (1)
gdzie: xm - liczba mieszkańców rejonu komunikacyjnego;

Kraków, 2003 r. [6]: 
    Pw = 0,707*xp (2)

xp - liczba osób pracujących spośród zamieszkujących rejon komunikacyjny; 
xp = 0,43*xw

xw - liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym zamieszkujących rejon komu-
nikacyjny; xw = 0,64*xm;

    Pw = 0,20*xm (3)

Łódź, 2000 r. [4]: 
    Pw = 0,456*xw (4)

x
w
 - liczba mieszkańców w wieku 19÷60 lat (kobiety) i 19÷65 lat (mężczyźni), 
zamieszkujących rejon komunikacyjny (czyli liczba mieszkańców w wieku 
produkcyjnym) x

w
 = 0,62*x

m
    Pw = 0,28*xm (5)

Poznań, 2013 r. [2]: 
    Pw = 0,50*xw (6)

x
w
 - liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym; xw = 0,63*xm 

    Pw = 0,32*xm (7)

1  http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/L_ludnosc_stan_struktura_30-06-2013.pdf 
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Szczecin, 2010 r. [5]: 
    Pw = 0,342*xm (8)

x
m
 - liczba mieszkańców.

W źródłowych postaciach pięciu powyższych wzorów na potencjał ruchotwór-
czy występują trzy różne zmienne objaśniające. Najbardziej adekwatną zmienną 
objaśniającą dla motywacji „dom-praca” wydaje się być liczba osób pracujących 
spośród zamieszkujących rejon komunikacyjny. Niestety, dane w tej kwestii nie 
są możliwe do uzyskania ze statystyk GUS dla poszczególnych rejonów komuni-
kacyjnych. Natomiast najłatwiejszą do uzyskania daną jest liczba mieszkańców 
rejonu. W tab. 2 podano dla porównania wyniki obliczeń wzorami (1), (3), (5), (7), 
(8) dla rejonu komunikacyjnego o przykładowej liczbie mieszkańców.

Tabela 2. Zestawienie wartości dobowego potencjału generującego ruch dla przykładowego rejonu ko-
munikacyjnego o liczbie mieszkańców 10 000.

Miasto Gdańsk Kraków Łódź Poznań Szczecin
Potencjał generującego ruch 
w motywacji „dom-praca” 3300 2000 2800 3200 3400

Występują różnice w poszczególnych miastach w wartościach potencjału ru-
chotwórczego, częściowo nieznaczne, a częściowo znaczne. Bardzo niski poten-
cjał generujący ruch dla Krakowa w porównaniu z pozostałymi miastami można 
(ale tylko częściowo) tłumaczyć wysokim udziałem studentów oraz mieszkańców 
w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców. 

3. Rozkład przestrzenny podróży 

Macierz określająca międzyrejonową więźbę podróży składa się z elementów Pij, 
które zgodnie z modelem grawitacyjnych można estymować wzorem: 

        (9)
 

gdzie:
Pij – liczba podróży rozpoczynanych w rejonie i oraz kończonych w rejonie j;
Gi – liczba podróży generowanych w rejonie źródłowym i;
Aj – liczba podróży absorbowanych w rejonie docelowym j;
fij – wartość funkcji oporu dla relacji pomiędzy rejonem i oraz j;
Lij – odległość między rejonem i oraz j. 

 

( )
( )∑

=
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1
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Standardowo funkcja oporu ma postać:

 
(10)

gdzie: a, b, c są parametrami funkcji. 

Lij zwykle jest brane jako odległość pomiędzy środkami ciężkości rejonów, li-
czona po sieci transportowej (sieci ulic bądź sieci tras komunikacji zbiorowej). Dy-
stans Lij jest też wyrażany czasem podróży pomiędzy rejonami komunikacyjnymi, 
zwykle po sieci nieobciążonej ruchem. Ze względu na daleko posuniętą analogię 
do fizycznego prawa grawitacji, niekiedy jako Lij bierze się jako odległość w linii 
prostej pomiędzy środkami ciężkości rejonów komunikacyjnych. Parametr a ma 
charakter kalibrujący, b oraz c są parametrami kształtu funkcji oporu czaso-prze-
strzeni. 

Ważne jest zaznaczenie czy funkcja oporu odnosi się do wszystkich podróży (w 
tym pieszych). W takim przypadku rosnącym wartościom Lij odpowiadają male-
jące wartości funkcji oporu. W przypadku analizowania tylko ruchu niepieszego 
prawie nie występują bardzo krótkie podróże realizowane samochodem osobowych 
bądź komunikacją zbiorową, stąd powyższa zasada zmian wartości funkcji oporu 
ulega zakłóceniu w zakresie podróży bardzo krótkich. 

Modele wszystkich analizowanych miast posługują się powyższą postacią funk-
cji oporu (podawaną wprost lub dającą się przekształcić do tej postaci, wychodząc 
z podanej postaci źródłowej), co umożliwia porównanie tych modeli. Istotą porów-
nania będzie analizowanie w jakim stopniu zwiększająca się odległość międzyrejo-
nowa wpływa na zmniejszenie liczby podróży między rejonami. W tym celu wyli-
czane będą wartości członu ijLcb

ij eL  odpowiedzialnego za kształt funkcji oporu. 
Aby porównanie funkcji oporu uczynić możliwym przyjęto unormować je do war-
tości 1 dla odległości Lij = 1 km. Jest to w praktyce minimalna odległość między 
sąsiadującymi rejonami komunikacyjnymi. Należy zwrócić uwagę, że zmniejszają-
ce się wartości funkcji oporu oznaczają zwiększający się opór oraz odwrotnie. 

Porównanie zostanie przeprowadzone dla kilku grup motywacyjnych podróży 
dla poszczególnych miast, tj. Krakowa, Łodzi, Poznania i Szczecina, dla których 
czynnikiem wpływu jest odległość międzyrejonowa. Do analiz porównawczych nie 
jest możliwe włączenie modelu dla Gdańska, w którym czynnikiem wpływu jest 
czas podróży. Wykładniki potęgi i funkcji wykładniczej zestawiono z dwoma, wy-
jątkowo z trzema miejscami znaczącymi, zaokrąglając wartości zestawiane w ma-
teriałach źródłowych podawane zupełnie niepotrzebnie z bardzo dużą liczbą cyfr, 
sugerującą nieistniejącą wysoką dokładność oszacowania. 

Parametr b jest ujemny o wartościach bezwzględnych rzadko przekraczających 
1. Dodatnie wartości b oznaczałyby, że w miarę wzrostu długości podróży, war-
tości tego członu wzoru i w efekcie także wartości całej funkcji oporu rosłyby, co 
oznaczałoby, że w miarę wzrostu odległości międzyrejonowej (tj. długości podróży) 
opór malałby, a nie rósłby. Parametr c jest ujemny o wartościach bardziej bliskich 
zera niż jedności, co oznacza że ten człon wzoru na opór w miarę wzrostu odległo-
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ści jest nieznacznie malejący. Zrezygnowano z wykorzystania modeli, w których 
obie wartości wykładników były dodatnie. 

Nie sposób jest tylko na podstawie znajomości wartości wykładników funk-
cji oporu porównać siłę wpływu długości podróży. Dlatego sporządzono wykresy 
(rys. 1÷5) względnych funkcji oporu, tj. unormowanych w punkcie [1; 1], na 
podstawie których wprost widoczne są różnice dla poszczególnych grup motywa-
cyjnych i miast. 

Kraków 

Tabela 3. Wartości parametrów kształtu funkcji oporu dla Krakowa w 2003 r. [6].
Motywacja podróży b c
dom-praca-dom 0,00 -0,17
dom- nauka-dom -0,40 -0,23
dom-inne-dom
nie związane z domem -0,85 -0,22

Z przebiegu wykresów na rys. 1 wynika, że opór odległości dla podróży w mo-
tywacjach „dom-praca-dom” jest wyraźnie słabszy niż dla pozostałych motywacji 
„dom-nauka-dom”, „dom-inne-dom”, „nie związane z domem”. Dla porównania 
dodano wykres odwrotności długości podróży, nawiązujący do fizycznego prawa 
grawitacji (odwrotna proporcjonalność do kwadratu odległości), który odzwiercie-
dla ogólną tendencję w przebiegu wykresów innych niż dla motywacji „dom-pra-
ca-dom”. W motywacji „dom-nauka-dom”, opór odległości jest mniejszy niż dla 
motywacji „dom-inne-dom” oraz „nie związane z domem”. To wszystko potwier-
dzałoby tezę, że wpływ długości podróży (odległości między rejonami) jest o wiele 
silniejszy dla podróży fakultatywnych niż dla obligatoryjnych.

 

Rys. 1. Względne funkcje oporu dla kilku grup motywacyjnych podróży dla Krakowa
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Łódź 

Tabela 4. Wartości parametrów kształtu funkcji oporu dla Łodzi w 2000 r. [4].
Motywacja podróży b c
dom-praca-dom -0,76 -0,046
dom-nauka-dom -1,27 -0,18
dom-inne-dom -0,74 -0,23
nie związane z domem -0,90 -0,11

Widoczny jest (rys. 2) wyraźny wpływ narastającej długości podróży na zmniej-
szanie się wartości funkcji oporu. Bardzo silny wpływ długości podróży uwidacznia 
się dla motywacji „dom-nauka-dom”, natomiast stosunkowo słaby dla motywacji 
„dom-praca-dom”, dla której wykres przebiega nieco ponad wykresem odwrotno-
ści długości podróży. Wykresy dla motywacji „dom-inne-dom” oraz „nie związane 
z domem” mają zbliżony, a przy tym pośredni przebieg między skrajnym wykre-
sami. W tym przypadku podróże fakultatywne mają większy opór tylko od jednej 
motywacji obligatoryjnej, tj. „dom-praca-dom”. 

Rys. 2. Względne funkcje oporu dla kilku grup motywacyjnych podróży dla Łodzi

Poznań 

Tabela 5. Wartości parametrów kształtu funkcji oporu dla Aglomeracji Poznańskiej w 2013 r. [2].
Motywacja podróży b c
dom-praca-dom -0,069 -0,17
dom-szkoła-dom -0,50 -0,23
dom- uczelnia- dom -0,057* -0,015*
dom-zakupy-dom -0,89 -0,36
dom-centrum handlowe-dom -0,27 -0,62
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dom-rozrywka-dom -1,11 -0,079
dom-wypoczynek-dom -0,32 -0,021
dom-inne-dom -0,54 -0,21
nie związane z domem -0,73 -0,11

*) założone wartości hipotetyczne

Ze względu na czytelność, na rys. 3 przedstawiono wykresy unormowanej 
funkcji oporu tylko dla różniących się wyraźnie od siebie pięciu spośród dziewię-
ciu grup motywacyjnych. Wykres dla motywacji „dom-centrum handlowe-dom” 
jest bardzo zbliżony do wykresu dla motywacji „dom-zakupy-dom”; wykresy dla 
motywacji „dom-rozrywka-dom” oraz „nie związane z domem” są zbliżone do wy-
kresu dla motywacji „dom-praca-dom”, natomiast wykres dla motywacji „dom-
-inne-dom” jest zbliżony do wykresu dla motywacji „dom-szkoła- dom”. 

W materiale źródłowym [2] dla motywacji „dom-uczelnia-dom” uzyskano za-
skakujący intuicyjnie wykres funkcji oporu, która rośnie a nie maleje w miarę wzro-
stu długości podróży. Autorzy raportu [2] wyjaśniają to następująco: „W rzeczywi-
stości oporem przestrzeni kierują się jedynie studenci rezydencjonalni (na stancjach) wybie-
rający swoje miejsce zamieszkania w stosunku do lokalizacji uczelni. Niestety, w zmiennych 
objaśniających, tych studentów rezydencjonalnych możemy mieć niedoszacowanych. Liczba 
studentów w rejonach była określona na podstawie dokładnych danych o zameldowaniu oraz 
liczby studentów w akademikach; studenci na stancjach nie zameldowani nie byli ujawnie-
ni. Stąd prawdopodobne przegięcie wykresu w nielogiczną stronę” oraz konkluzja „Bardzo 
prawdopodobne jest, że rozkład przestrzenny w tej motywacji bez „studentów – rezydentów” 
jest proporcjonalny”.

Rys. 3. Względne funkcje oporu dla kilku grup motywacyjnych podróży dla Aglomeracji Poznańskiej
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Gdyby zmienić znaki w wykładnikach funkcji oporu dla motywacji „dom-
-uczelnia-dom” z dodatnich (jak w materiale źródłowym) na ujemne (jak w tab. 5), 
to przy takim hipotetycznym założeniu otrzymuje się wykres unormowanej funk-
cji oporu jak na rys. 3, który jest bliski rozkładowemu proporcjonalnemu (stała 
wartość funkcji oporu), jednak z dość powolnym zmniejszaniem się jej wartości 
wraz z wydłużającą się długością podróży.

Nie zaskakuje relatywnie mały opór dla motywacji „dom-wypoczynek-dom”. 
Rozmieszczenie większości miejsc wypoczynku na obrzeżach powiatu poznańskie-
go (ziemskiego) sprawia, że podejmowane są tam podróże o charakterze rekre-
acyjnym, pomimo znacznej odległości. W podróżach obligatoryjnych, motywa-
cja „dom-praca-dom” ma wyraźnie większe wartości unormowanej funkcji oporu 
(czyli mniejszy większy opór przestrzeni - co logiczne) niż motywacja „dom-szko-
ła-dom”. Największy opór reprezentują, co niej jest zaskoczeniem, motywacje 
związane z handlem, lecz można było się spodziewać, że motywacja „dom-centrum 
handlowe-dom” będzie mieć wyraźnie mniejszy opór przestrzeni niż „dom-zaku-
py-dom”. 

Szczecin 

Tabela 6. Wartości parametrów kształtu funkcji oporu dla Szczecina w 2010 r.[5]
Motywacja podróży b c
dom-praca -0,39 -0,12
praca-dom -0,55 -0,11
dom-szkoła -1,24 -0,065
szkoła-dom -0,34 -0,064
dom-zakupy -1,69 -0,077
zakupy-dom -0,75 -0,11
dom-centrum handlowe -0,22 -0,042
centrum handlowe-dom -0,24 -0,31
dom-rozrywka -0,37 -0,27
rozrywka-dom -0,32 -0,14
dom-biznes -0,36 -0,16
biznes-dom -0,55 -0,11
dom-inne -1,03 -0,036
inne-dom -0,35 -0,15
nie związane z domem -0,96 -0,064
wszystkie motywacje dla lewobrzeżnej części miasta [9] -0,34 -0,10

W modelowaniu funkcji oporu dla Szczecina wzięto pod uwagę w [5] bar-
dzo dużą liczbę motywacji, w tym wyodrębniając zwierciadlane, np. „dom-praca” 
i „praca-dom”. Nie połączenie zwierciadlanych motywacji w jedną, obejmującą 
także relację powrotną do domu można uznać za błąd metodyczny. Funkcje oporu 
dla symetrycznych motywacji różnią się wartościami parametrów i w konsekwen-
cji przebiegiem wykresów funkcji, w wielu przypadkach nawet bardzo znacznie (ze 
względu na obszerność nie zostały tu one oddzielnie przedstawione). Porównywa-
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ne odpowiadające sobie wartości funkcji oporu dla relacji „powrotnej” w stosunku 
do relacji „inicjującej” okazały się:

– znacznie większe dla zagregowanych motywacji: „dom-szkoła-dom", „dom-
-zakupy-dom"; dom-inne-dom"; 

– prawie takie same dla zagregowanej motywacji: „dom-biznes-dom"; 
– nieznacznie mniejsze dla zagregowanych motywacji: „dom-praca-dom", 

„dom-rozrywka- dom"; 
– znacznie mniejsze dla zagregowanej motywacji: „dom-centrum handlowe-

-dom".
Nie widać tu jakiejś prawidłowości, np. spodziewanej, że dla powrotów do 

domu wartości funkcji oporu są większe, czyli że długość podróży działa wów-
czas mniej zniechęcająco na realizację podróży. Mogłoby się wydawać, że „radość" 
z powrotu z pracy do domu powinna sprawiać, że opór długości podróży powinien 
być mniejszy niż w podróżach z domu do pracy, a wyszło odwrotnie. Natomiast 
taka „radość" uwidacznia się dla powrotów ze szkoły do domu. Zaskakujące są 
przeciwne kierunki relacji: silnie wzrastający opór odległości przy powrotach do 
domu z zakupów detalicznych, natomiast silnie malejący w podróżach powrotnych 
z zakupów w centrum handlowym. Czyżby odzwierciedlało to odmienny poziom 
„satysfakcji" z tych zakupów ? 

Te anomalie wskazują na niecelowość oddzielnego wyznaczania wartości para-
metrów funkcji oporu dla zwierciadlanych motywacji, np. „dom-praca" oraz „pra-
ca-dom", lecz stworzenie połączonej motywacji, w tym przypadku „dom-praca-
-dom", jak to uczyniono we wcześniej analizowanych miastach. 

Rys. 4. Względne funkcje oporu dla kilku grup motywacyjnych podróży dla Szczecina

W dalszych analizach dla Szczecina połączono zwierciadlane motywacje i wy-
znaczono dla złączonej motywacji wartości funkcji oporu jako średniej z warto-
ści cząstkowych. Wykresy czterech funkcji oporu przedstawiono na rys. 4. Ze 
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względu na czytelność rysunku nie pokazano pozostałych. Wykresy unormowanej 
względnej funkcji oporu dla motywacji „dom-biznes-dom" oraz „dom-rozrywka-
-dom" prawie nie różnią się od motywacji „dom-praca-dom", natomiast wykres 
dla motywacji „dom-inne-dom" jest prawie identyczny jak dla motywacji „dom-
-szkoła-dom". Dla grupy motywacyjnej „nie związane z domem" przebieg wy-
kresu funkcji oporu w zakresie krótkich odległości jest zbliżony do wykresu dla 
motywacji „dom-centrum handlowe-dom", a dla długich podróży - do wykresu 
„dom-praca-dom". 

Pokazany na rys. 4 bardzo wyraźnie słabszy wpływ odległości dla motywacji 
„dom-centrum handlowe-dom”, niż dla motywacji „dom-zakupy-dom” jest zgod-
ny z intuicją: w celach drobniejszych zakupów podróżuje się głównie do pobli-
skich sklepów, natomiast nie czuje się oporu przy podejmowaniu dojazdów do 
dużo dalej położonych galerii bądź supermarketów. Dla motywacji „dom-praca-
-dom” i „dom-szkoła-dom” wykresy funkcji oporu mają dość zbliżone przebiegi, 
pośrodku pomiędzy wykresami dla motywacji: „dom-centrum handlowe-dom” 
oraz „dom-zakupy-dom”. 

Analizę modeli funkcji oporu dodatkowo komplikuje fakt, że modele otrzyma-
ne dla lewobrzeżnej i prawobrzeżnej części Szczecina różnią się dość istotnie [9].

Porównanie pomiędzy miastami 

Rys. 5. Względne funkcje oporu dla grupy motywacyjnej podróży „dom-praca-dom” dla kilku polskich miast 

Porównanie motywacji „dom-praca-dom” (rys. 5) pokazuje, że wpływ długości 
podróży jest najsłabszy w Krakowie oraz w Aglomeracji Poznańskiej, a wyraźnie 
silniejszy w Szczecinie i Łodzi. Być może ma to związek z rozciągłością miasta na 
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kierunku wschód - zachód (Kraków) oraz rozległym obszarem analizy (Poznań). 
W zakresie najczęstszych długości podróży (tj. 4÷6 km) iloraz wartości funkcji 
oporu skrajnych wykresów wynosi ok. 2. 

Oznaczałoby to, że w Krakowie i w Aglomeracji Poznańskiej o wiele częściej 
podejmowane są dłuższe podróże niż w Łodzi i w Szczecinie. Porównanie z wyni-
kami uzyskanymi nie dla miasta Poznania, lecz dla Aglomeracji Poznańskiej nie 
jest w pełni uprawnione, ze względu na większy zasięg terytorialny aglomeracji 
oraz częściową autonomię ośrodków satelickich Poznania w zakresie szkół, miejsc 
pracy i podstawowych usług. Porównanie unormowanych funkcji oporu dla miast, 
w których motywacja „dom- nauka-dom” obejmuje zarówno szkolnictwo podsta-
wowe jak i wyższe pokazuje, że największy opór przestrzeni występuje w Łodzi, 
a najmniejszy w Szczecinie, przy czym różnice są dość znaczne. Kraków przed-
stawia pośrednią tendencję. Rzadziej modelowane motywacje można porównać 
dla Poznania i Szczecina. Mniejszy opór przestrzeni uzyskano dla Szczecina niż 
dla Poznania: nieznacznie dla motywacji „dom-zakupy-dom”, dość znacznie dla 
motywacji „dom-rozrywka-dom” i bardzo znacznie dla motywacji „dom-centrum 
handlowe-dom”. 

Wnioski ogólne dotyczą funkcji oporu 

1. Dla krótkich podróży (od 1 do 5 km) funkcja oporu dla każdej motywacji 
szybko maleje, tzn. że opór odległości szybko rośnie, a dla dalej zwiększają-
cych się długości podróży - maleje ale już coraz wolniej. 

2. Występuje istotne zróżnicowanie funkcji oporu dla poszczególnych grup 
motywacyjnych podróży w każdym z analizowanych miast. Zatem wyzna-
czając analitycznie elementy więźby ruchu należy to robić oddzielnie dla 
każdej z podstawowych grup motywacyjnych.

3. Występują niekiedy duże różnice w przebiegu unormowanych względnych 
funkcji oporu dla poszczególnych miast oraz brak prawidłowości w odnie-
sieniu do grup motywacyjnych, co nie czyni nadziei na możliwość stworze-
nia wspólnego modelu podróży dla dużych miast. 

4. Przebieg wykresów unormowanej funkcji oporu dla wszystkich motywacji 
znajduje się dość blisko wykresu odwrotności długości podróży. 

5. Nie powinno się przesadzać w uwzględnianiu zbyt wielu grup motywacyj-
nych w tworzeniu modeli rozkładu przestrzennego podróży. Należy łączyć 
zwierciadlane grupy motywacyjne w jedną. 

6. Celowe jest rozdzielenie motywacji edukacyjnych na dwie, tj. związane ze 
szkolnictwem podstawowym i średnim oraz z wyższym. Dyskusyjna jest 
potrzeba rozdzielenia motywacji związanych z handlem na zakupy w skle-
pach oraz w handlowych centrach wielkopowierzchniowych. Wydzielenie 
motywacji związanych z wypoczynkiem jest uzasadnione w przypadkach, 
jeśli dużo obszarów i obiektów oferujących te usługi znajduje się w obrębie 
obszaru badania. 
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7. Ze względów interpretacyjnych lepiej byłoby operować odwrotnością funk-
cji oporu. Wtedy rosnącym długościom podróży odpowiadałby zwiększony 
opór przestrzeni. 

4. Podział zadań przewozowych 

4.1. Wydzielenie ruchu niezmotoryzowanego

W procedurze modelowania stadium podziału zadań przewozowych pierw-
szym krokiem jest oddzielenie ruchu pieszego. Pozostały ruch traktuje się jako 
ruch zmotoryzowany (transport zbiorowy oraz indywidualny). Wyjaśnienie wyma-
ga miejsce ruchu rowerowego w tak zagregowanym podziale. Ruch ten może być 
modelowany łącznie z ruchem pieszym - w tym przypadku zasięg podróży grupy 
środków lokomocji: pieszy plus rowerowy zwiększyłby się nawet do kilkunastu 
kilometrów, ale ze względu na obecnie bardzo mały udział ruchu rowerowego 
w podróżach nie miałoby to większego wpływu na rozkład prawdopodobieństwa 
wyboru środka niezmotoryzowanego w funkcji długości podróży. 

Źródłowe formuły prowadzące do oddzielenia podróży pieszych z ogółu po-
dróży określają w poszczególnych miastach wprost: udział podróży pieszych bądź 
udział podróży niepieszych. W dalszych wszystkich analizach wzory będę poda-
wane w postaci sprowadzonej do udziału podróży niepieszych, co wymagało ujed-
nolicenia wychodząc ze źródłowej postaci wzoru. Zestawione formuły określają 
udział ruchu międzyrejonowego. Z punktu widzenia formalnego nie wiadomo czy 
ich ważność rozciąga się na podróże wewnątrzrejonowe. We wszystkich wzorach 
czynnikiem wpływu jest odległość L między środkami rejonów liczona po sieci 
ulic, co można interpretować jako długość podróży. Wykresy zależności funkcji dla 
poszczególnych miast pokazano na rys. 6. 

Rys. 6. Udział podróży niepieszych w funkcji długości podróży dla analizowanych miast
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Poniżej zestawiono formuły na udział podróży niepieszych w funkcji długości 
podróży L dla poszczególnych miast. 

Gdańsk, 2009 r. [1]:

 
(11)

Kraków, 2003 r. [6]:

 
(12)

Łódź, 2000 r. [4]:

Ogólna postać wzoru: 

 
(13)

Parametry formuły (13) dla czterech motywacji podróży zostały zestawione 
w tab. 7.

Tabela 7. Wartości parametrów funkcji na udział podróży niepieszych dla Łodzi
Motywacja a b c d f
dom-praca -0,16 1,15 1,45 0,99 1,25
dom-inne - 0,03 1,01 1,80 1,19 2,15
nie związane z domem 0,01 0,98 1,53 0,92 1,37

Nie podano wartości parametrów dla motywacji „dom-nauka”. Raport [4] po-
daje takie same wartości jak dla motywacji „dom- praca”, co jest nieprawdopodob-
ne jako wynik oddzielnie przeprowadzanej kalibracji. 

Wykresy różnią się istotnie w zakresie długości podróży do 1,5 km. Np. dla 
L = 1 km, Unp dla motywacji: „dom-praca” = 0,36; „dom-inne” = 0,22; „nie 
związane z domem” = 0,45. W dalszym przebiegu wykresy różnią się nieznacz-
nie. Dla porównań z innymi miastami przyjęto wykres dla motywacji „dom-pra-
ca” jako pokazujący przeciętną tendencję dla Łodzi wpływu odległości podróży na 
udział podróży niepieszych. 

Poznań, 2013 r. [2]: 

 
(14)

Szczecin 2009 r. [5]:

 
(15)
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Z tej formuły o źródłowo bardzo skomplikowanej postaci wynika, że dodatnie 
wartości Unp uzyskuje się dla L > 0,25 km. 

Zwraca uwagę różnorodność postaci formuł dla analizowanych miast. Prze-
bieg wykresów jest bardzo podobny dla Łodzi i Szczecina oraz dla Gdańska 
i Poznania. Wyraźnie odmienny przebieg ma wykres dla Krakowa, z wysokim 
udziałem podróży realizowanych pieszo na krótkie dystanse np. dla L = 1 km 
Up = 1 – Unp = 1 – 0,12 = 0,88 (t.j. 88%). Natomiast dla Gdańska ten udział wy-
nosi tylko 52 %. Dla Łodzi i Szczecina jest to wartość pośrednia - 65%. Przyczyn 
tego zróżnicowania można by upatrywać w niejednakowym udziale podróży pie-
szych w poszczególnych miastach. Mogłoby to znaleźć potwierdzenie dla Krakowa 
z bardzo wysokim udziałem podróży pieszych - 29% [7]. Również duże różnice 
pomiędzy skrajnymi wykresami występują dla długości podróży 3 km. Dla Krako-
wa Unp = 0,69 a dla Łodzi Unp = 0,91. Dla długości powyżej podróży 5 km udział 
ruchu pieszego w żadnym z miast nie przekracza 4%. Porównanie wykresów na 
rys. 6 skłania do stwierdzenia, że występuje specyfika zachowań komunikacyjnych 
w poszczególnych dużych miastach odnośnie udziału podróży pieszych i w konse-
kwencji podróży niepieszych, co raczej wyklucza możliwość stworzenie wspólnego 
modelu w tym zakresie. 

Stosowany sposób połączenia centroidy z siecią ulic, nawet więcej niż zgrubnie 
odwzorowuje rzeczywiste sieci piesze. Potrzebna byłaby zmiana podejścia co do 
reprezentacji w modelu sieci ciągów dostępnych dla ruchu pieszego, polegająca 
na dodatkowym kodowaniu tych elementów sieci ciągów pieszych, które nie mają 
odpowiednika w sieci ulic przeznaczonych dla ruchu samochodowego. 

4.2. Udziały poszczególnych środków transportowych w podróżach niepieszych 

Kolejnym krokiem jest oddzielnie podróży rowerowych od podróży zmotoryzo-
wanych. Modele takie uzyskano tylko dla Poznania 2013 r. [2]: 

- dla motywacji obligatoryjnych: 

 (16)

- dla motywacji fakultatywnych: 

 (17)
gdzie:
Ur – udział podróży rowerowych w podróżach niepieszych,
L – długość podróży w relacji źródło – cel. 

W tab. 8 zestawiono wartości Ur dla kilku długości podróży. 

Tabela 8. Udział podróży rowerowych w podróżach niepieszych w Aglomeracji Poznańskiej (na podstawie [2]):
Długość podróży [km] 0,5 1 2 3 5 10 15
Udział podróży rowerowych w podróżach niepieszych:
- motywacje obligatoryjne
- motywacje fakultatywne

0,16
0,12

0,15
0,11

0,13
0,10

0,11
0,08

0,08
0,06

0,03
0,03

0,01
0,01
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Dla krótkich podróży rower przejmuje kilkanaście procent podróży niepie-
szych, przy czym nieznacznie więcej w podróżach obligatoryjnych niż fakultatyw-
nych. Dla podróży o długościach powyżej 10 km udział rowerów jest już śladowy. 
Wartości te korespondują z ogólnym bardzo małym 1,5% udziałem podróży rowe-
rowych [2] w Aglomeracji Poznańskiej, pomimo, że badania ankietowe przepro-
wadzone zostały w maju, czyli w okresie dogodnym klimatycznie dla użytkowania 
rowerów. 

Stosowane w Polsce modele rozdzielające podróże niepiesze na komunikację 
indywidualną (samochód osobowy) oraz na komunikację zbiorową (autobus, tram-
waj, kolej) jako czynnik wpływu biorą na ogół iloraz czasów podróży tymi środ-
kami transportu. W modelach bardziej rozwiniętych, zamiast czasu rzeczywistego 
bierze się czas ekwiwalentny (uwzględniający zróżnicowaną uciążliwość poszcze-
gólnych składników podróży), bądź koszt uogólniony (Szczecin [5]). Zatem dla 
każdej relacji międzyrejonowej udziały samochodu osobowego i komunikacji zbio-
rowej w podróżach są różne. Inne podejście (np. Kraków [6] Łódź [4], Warszawa 
[3]) próbuje uzależnić udział samochodu osobowego w podróżach od wskaźnika 
motoryzacji oraz od wskaźnika wyboru tego środka transportowego. Ten ostatni 
wskaźnik sprawia, że udział samochodu osobowego w podróżach rośnie wolniej niż 
proporcjonalnie do wskaźnika motoryzacji.

Przykładowo dla Krakowa ([6] 2003 r.) udział UO komunikacji indywidualnej 
(samochodu osobowego) w podróżach związanych z danym rejonem komunikacyj-
nym można było aproksymować funkcją liniową: 

   UO = 6 + 0,12 Wm [%] (18)
Wm - wskaźnik motoryzacji w rejonie komunikacyjnym [sam. osobowych/1000 

mieszkańców]. 

W zakresie ważności formuły (18), to jest w przedziale Wm od 170 do 260, 
czyli przy wzroście motoryzacji o 58%, udział samochodu osobowego w podró-
żach wzrasta w punktach procentowych z 27 do 38% czyli o 11%, co odpowiada 
względnemu przyrostowi o 40%. 

Wpływ ilorazu czasu podróży na wybór środka transportu w podróżach niepie-
szych wyrażany jest na ogół w postaci:

Udział podróży komunikację zbiorową:

 

(19)

Udział podróży komunikację indywidualną (samochód osobowy) Ł 

 (20)
gdzie: 
s jest ilorazem czasu podróży TO (lub kosztu uogólnionego) komunikacją indy-

widualną do czasu podróży TZ (lub kosztu uogólnionego) komunikację zbiorową:

sbea
UZ

+
=

1
1

OO UU −=1
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 (21)

a i b są to parametry modelu:
- dla Gdańska, 2009 r. [1]: a = 1,85; b = -0,73, 
- dla Poznania, 2013 r. ściślej dla Aglomeracji Poznańskiej [2] a = 5,19; 

b = -1,74. 

- dla Krakowa, 2003 r. [6] wzór ma podobną postać, lecz operuje odwrotnością 

s czyli 1/s jako iloraz 
O

Z

T
T

.

Po przekształceniu formuły źródłowej podanej w [6] otrzymuje się: 

 

(22)

W przypadku Szczecina czynnikiem wpływu jest różnica czasów podróży ko-
munikacją zbiorową i komunikacją indywidualną: 

    r = TZ - TO (23)

Zamiast rzeczywistego czasu podróży brany jest pod uwagę czas postrzegany 
jako suma ważonych czasów poszczególnych składników podróży, w tym ekwi-
walent czasowy kosztu parkowania samochodu osobowego. Ta odmienność ujęcia 
osłabia trafność porównań wyników z innymi miastami. Aby uzyskać jak najlepszą 
porównywalność z modelami dla innych miast, założono tu, że TO = 20 minut, na-
tomiast TZ będzie krotnością tego czasu. Wówczas po przekształceniach formuły 
źródłowej podanej w [5] otrzymuje się:

 

(24)

Na rys. 7 przedstawiono wykresy zależności udziału UO komunikacji indywidu-
alnej w podróżach niepieszych od ilorazu TZ / TO = 1/s w przedziale jego zmienno-
ści [0,75; 4,0]. Daje się zauważyć słaby (poza Poznaniem w zakresie [0,75; 2,0]) 
wzrost udziału UO w miarę wzrostu ilorazu TZ / TO, szczególnie w zakresie wartości 
większych od 2. Oznacza to, że już nie ma istotnego znaczenia czy czas podróży 
komunikacją zbiorową jest 2 czy 4 razy dłuższy niż samochodem osobowym - 
udział samochodu osobowego w podróżach prawie już nie wzrasta. Ten relatywnie 
słaby wpływ ilorazu czasów podróży na podział zadań przewozowych w podróżach 
niepieszych sugerowałby nie przecenianie efektu działań podnoszących prędkości 
podróży w komunikacji zbiorowej, jeśli pozostanie ona nadal kilkakrotnie mniejsza 
niż prędkość podróży osiągana samochodem osobowym.

Występują bardzo duże różnice w przebiegu wykresów między miastami. 
W Poznaniu udział komunikacji indywidualnej w podróżach w całym zakresie 

Z

O

T
Ts=



347PORÓWNANIE MODELI PODRÓŻY DLA WYBRANYCH DUŻYCH POLSKICH MIAST

zmienności ilorazu TZ / TO [1,5; 4,0] jest nawet ponad dwukrotnie większy niż 
w Krakowie - przeciętnie odpowiednio 70% i 32%. Odzwierciedla to częściowo 
relacje tego udziału, wyznaczonego dla całej populacji podróży dla Krakowa (39% 
według KBR 2003 [7]) oraz dla Aglomeracji Poznańskiej (76% według KBR 
2013 [2]).

Rys.7. Udział komunikacji indywidualnej w podróżach niepieszych w analizowanych miastach  
w funkcji ilorazu czasów podróży

Dla Gdańska i Szczecina przebieg wykresów jest pośredni pomiędzy skrajnymi 
wykresami dla Poznania i Krakowa, przy czym dla ilorazu TZ / TO większego od 
1,5 udział komunikacji indywidualnej jest dla Gdańska o ok. 7% większy niż dla 
Szczecina. Ze względu na rozbieżności w przebiegu wykresów funkcji, szczególnie 
w zakresie małych wartości stosunku TZ / TO, to 

raczej nie można oczekiwać, aby 
było możliwe stworzenie wspólnego modelu określające dla dużych polskich miast 
udziały komunikacji zbiorowej i indywidualnej w podróżach. 

5. Wnioski i rekomendacje

  1. Warunkiem uzyskania pełnej porównywalności modeli jest dostępność 
modeli odnoszących się do tej samej grupy motywacyjnej podróży, tego 
tej samego czynnika wpływu i tej samej jednostki czynnika wpływu. 

  2. Stosunkowo duże podobieństwo między analizowanymi dużymi polskimi 
miastami (w sensie podobnej siły wpływu czynników) wykazują modele 
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regresji na potencjały ruchotwórcze oraz modele wydzielające ruch nie-
pieszy. Funkcje oporu czaso-przestrzeni dla poszczególnych miast na ogół 
różnią się znacznie. 

  3. W kilku przypadkach wyniki uzyskane z podawanych formuł modeli 
muszą wzbudzać niepokój. Nie wystarczy legitymizować trafność reko-
mendacji modelu wysokimi wartościami współczynnika determinacji uzy-
skanymi w procesie kalibrowania parametrów. Ważne jest także potwier-
dzenie logicznego kierunku czynników wpływu na wartości parametrów 
opisujących zachowania komunikacyjne mieszkańców. 

  4. Prowadzone tu analizy bardziej od przedstawienia wyników (ze względu 
na wątpliwości dotyczące wartości parametrów wykorzystanych mode-
li) miały za zadanie pokazanie możliwości i sposoby porównania modeli 
w poszczególnych miastach, w celu wykazania podobieństw lub różnic 
w zachowaniach komunikacyjnych. Ze względu na niepewność wykorzy-
stywanych formuł i nieokreślenie założeń, uzyskane wyniki porównań na-
leży przyjmować z dużą ostrożnością.

  5. Na podstawie skalibrowanych modeli nie rysuje się obecnie możliwość 
stworzenia wspólnego modelu podróży, który opisywałby zachowania ko-
munikacyjne mieszkańców dla wszystkich dużych polskich miast. 

  6. Przydałby się bardziej krytyczny stosunek twórców modeli do wartości 
parametrów podawanych w raportach, a zwłaszcza w publikacjach, aby 
uniknąć przypadków podawania niesprawdzonych, a niekiedy błędnych 
wyników. Autorzy tych opracowań powinni brać większą odpowiedzial-
ność za przedstawiane modele. Ewentualne omyłkowo podawane wartości 
parametrów modeli niekoniecznie oznaczają, że budowane na ich podsta-
wie prognozy ruchu są błędne.

  7. Na postać modeli ma duży wpływ rodzaj wykorzystywanego w modelo-
waniu oprogramowania (np. Visum, Cube, Aimsun, EMMME). Występo-
wanie elementów różniących się wskazuje - jak należałoby przypuszczać 
- na poszukiwanie formuł najlepiej dostosowujących się do specyfiki ana-
lizowanego miasta. 

  8. Podjęte analizy porównawcze wskazują na potrzebę standaryzacji „Kom-
pleksowych badań ruchu” w zakresie zawartości pytań ankietowych, de-
finiowania i precyzowania pojęć oraz ujawniania założeń ich przeprowa-
dzania. Pożądane byłoby, aby standaryzacja objęła także czynniki wpływu 
występujące w modelach. 

  9. Gdyby udało się zestandaryzować „Kompleksowe badania ruchu” oraz 
ujednolicić postać formuł w modelach, a także doprecyzować zasady ko-
dowania poszczególnych sieci transportowych, wówczas wyniki porównań 
modeli cząstkowych byłyby bardziej miarodajne oraz ocena możliwości 
(lub jej braku) stworzenia ogólnego modelu dla dużych miast byłaby bar-
dziej przekonująca. 

10. Celowe byłoby uzyskanie grantu, aby stworzyć model ogólny, który ob-
wiązywałby dla małych (a nawet także średnich) miast. Każde z takich 
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miast ma trudności z wygospodarowaniem odpowiednich środków finan-
sowych, aby same mogło przeprowadzić „Kompleksowe badania ruchu” 
i na tej podstawie zbudować własny model podróży. 
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1. Wprowadzenie

Nieustanny rozwój motoryzacji i wzrost liczby pojazdów na drogach, zarówno 
w obszarach miejskich, jak również pozamiejskich, powoduje nadmierne obciąże-
nie liniowej sieci transportowej i znaczne utrudnienia w ruchu. Zjawisko kongestii 
prowadzi do istotnych strat czasu przemieszczających się osób. Wynika to przede 
wszystkim z tego, że przemieszczenia zazwyczaj nie są poddawane procesom ko-
ordynacji. Poszerzanie i analizowanie wiedzy o użytkownikach transportu i zacho-
waniach komunikacyjnych jest wstępem do procesu kształtowania tych zachowań. 
Jednym z celów tego procesu jest zapewnienie dostępu do bezpiecznego, spraw-
nego, szybkiego i przyjaznego środowisku transportu, uwzględniającego ponadto 
wymagania różnych grup społecznych.

2. Teoria zachowań komunikacyjnych

Zachowanie (ang. behaviour) jest skoordynowanym działaniem w odniesieniu 
do określonego otoczenia, w określonym czasie, które ukierunkowane jest na osią-
gnięcie określonych celów. Jest rezultatem bodźców zewnętrznych i jest zdetermi-
nowane przez wcześniejsze doświadczenia.
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Zachowanie komunikacyjne osób podróżujących (ang. travel behaviour) są to 
działania o różnych motywacjach podejmowane w przestrzeni, w określonym cza-
sie, służące przemieszczaniu się przy pomocy różnego rodzaju środków transportu. 
Zachowanie komunikacyjne określa również zależności pomiędzy podejmowany-
mi decyzjami a czynnikami socjodemograficznymi i przestrzennymi. Dokonywane 
wybory zdeterminowane są aktualnymi możliwościami, ograniczeniami i zwycza-
jami.

Teorię zachowań komunikacyjnych osób podróżujących zapoczątkował w 1945 
roku w Wielkiej Brytanii Liepmann. Przeanalizował on dane z podróży w motywa-
cji „praca”, poszukując zależności pomiędzy czasem, kosztem podróży a wyborem 
środka transportu [5]. Pierwszymi naukowcami, którzy próbowali zidentyfikować 
i wytłumaczyć możliwe zależności pomiędzy zagospodarowaniem terenów a za-
chowaniem komunikacyjnym byli Mitchell i Rapkin (1954), jednakże dopiero 
w roku 1977 został opublikowany pierwszy kompletny raport o zachowaniach 
komunikacyjnych mieszkańców w obszarach zurbanizowanych. Marc Fried wraz 
z Mitchellem i Rapkinem odkryli, że dystrybucja i lokalizacja możliwości dzia-
łalności mieszkańców mają krytyczny wpływ na codzienną aktywność i potrzeby 
podróżowania. W późniejszym okresie zaobserwowali, że mieszkańcy muszą się 
przystosować do zewnętrznych uwarunkowań redukując nierównowagę pomię-
dzy ich oczekiwaniami i potrzebami a możliwościami w określonych lokalizacjach. 
Według ich tezy, głównymi determinantami działalności i zachowań komunika-
cyjnych są: klasa społeczna mieszkańca, pochodzenie etniczne, wiek i miejsce za-
mieszkania [4]. Wraz z rozwojem podejścia teoretycznego do zachowań komuni-
kacyjnych, jednocześnie zaczęły się pojawiać matematyczne modele wyboru środ-
ka transportu oparte na funkcji jakości, która w ekonomii jest miarą satysfakcji 
z usługi, w związku z tym każdy wybór podróży określonym środkiem transportu 
ma na celu maksymalizację zadowolenia z jej użyteczności. Koncepcje oparte na 
użyteczności i indywidualnych preferencjach były podstawą do badań wielu na-
ukowców, takich jak: Boarnet, Crane czy Greenwald [6]. Ich podstawowa teoria 
mówi, że ludzie mają w zwyczaju lokalizować miejsca zamieszkania w zależności 
od odległości od miejsca pracy i innych potencjalnych celów. Decyzje te z kolei 
wpływają na wzorce odbywanych podróży.

Odmiennym podejściem preferowanym przez np. Wadella było uzależnienie mo-
delu wyboru środka transportu od faktu posiadania samochodu, miejsca zamieszka-
nia i pracy, a także takich czynników jak: niezależność, kondycja budżetu domowe-
go, koszty życia, styl życia i oczekiwania domowników. 

Badaczy i opracowań dotyczących zachowań komunikacyjnych jest wiele na ca-
łym świecie i przybywa ich wraz ze wzrostem problemów komunikacyjnych w ob-
szarach miejskich i pozamiejskich. Badania i teorie powstają na płaszczyźnie nauk 
matematycznych, ekonomicznych, inżynierskich, jak również psychologicznych. Po-
wyżej wymieniono tylko niektóre z najbardziej popularnych teorii, jednakże fakt, że 
istnieje wiele studiów skupiających się na interreakcji pomiędzy zagospodarowaniem 
terenu, środowiskiem, czynnikami socjodemograficznym i zachowaniem komunika-
cyjnym może tłumaczyć fakt, dlaczego teorie dotyczące zachowań komunikacyjnych 
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nie tłumaczą wszystkich sytuacji zaobserwowanych w rzeczywistości, np. nie zawsze 
w obszarach o gęstej zabudowie, z różnorodnością celów podróży i małymi odległo-
ściami pomiędzy nimi będzie powstawało najwięcej podróży pieszych. 

3. Charakterystyka badanego obszaru

Badaniem zachowań komunikacyjnych został objęty obszar województwa X, 
podzielony na podobszary ze względu na rodzaj jednostki osadniczej oraz popula-
cję. Jest to obszar o najwyższym stopniu urbanizacji w Polsce i charakteryzujący się 
największą gęstością zaludnienia. Badany obszar zamieszkuje około 12% ludności 
Polski, średnia gęstość zaludnienia wynosi 374 os./km2. W obszarze tym zlokalizo-
wane są 3 miejscowości o liczbie mieszkańców powyżej 200 tys. i 20 miejscowości 
o liczbie mieszkańców w przedziale 50-200 tys. Podział ludności ze względu na 
rodzaj zamieszkiwanej jednostki osadniczej przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Podział ludności zamieszkującej analizowany obszar 
Analizowany obszar

Obszar urbanizacyjny
Populacja

Ogółem % Ogółem %
wieś 859 180 19 859180 19
miejscowość do 50 tys. mieszkańców 905 893 20

3 767 177 81miejscowość 50-200 tys. mieszkańców 2 100 920 45
miejscowość 200-400 tys. mieszkańców 760 364 16
Razem 4 626 357 100 4 6263 57 100

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Celem badania było uzyskanie szczegółowych danych o charakterystyce odbywa-
nych podróży mieszkańców analizowanego obszaru oraz podstawowych wskaźników 
transportowych regionu. Do analiz przyjęto próbę 5222 przebadanych gospodarstw 
domowych, w których wykonano badanie ankietowe, dotyczące wykonywanych po-
dróży z wszystkimi członkami gospodarstwa w wieku 12 lat i więcej (tabela 2). W ba-
daniu tym zastosowano wielostopniową procedurę doboru respondentów, polegającą 
na: warstwowym, proporcjonalnym losowaniu gmin, następnie losowaniu punktów 
startowych, a w końcowym etapie, na losowaniu lokali mieszkalnych. Na podstawie 
danych demograficznych, opisujących badaną populację, ustalono liczebność próby 
w ramach poszczególnych rejonów z zachowaniem nadreprezentacji rejonów mniej 
zaludnionych. Zabieg ten pozwolił uzyskać kompromis pomiędzy dokładnością es-
tymowanych parametrów dla populacji, a wielkością ruchu generowanego i absorbo-
wanego przez poszczególne rejony komunikacyjne, czyli równocześnie znaczeniem 
poszczególnych rejonów. W losowaniu punktów startowych uzyskano łącznie 1195 
adresów. Losowanie lokali mieszkalnych odbyło się przy pomocy metody „ustalonej 
ścieżki” (z ang. random route) z wylosowanego punktu startowego. W efekcie przeba-
dano 12 353 losowo dobranych mieszkańców. 
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Tabela 2. Liczba przeprowadzonych ankiet w zależności od jednostki osadniczej 
Analizowany obszar

Obszar urbanizacyjny
Populacja Liczba przeprowadzonych ankiet

Ogółem % Ogółem %
Wieś 859 180 19 4 725 0,55 
Miejscowość do 50 tys. mieszkańców 905 893 20 2 468 0,27
Miejscowość 50-200 tys. mieszkańców 2 100 920 45 4 215 0,20
Miejscowość >200 tys. mieszkańców 760 364 16 945 0,12
Razem 4 626 357 100 12 353 0,27

Źródło: opracowanie własne

W badaniu rejestrowano informacje dotyczące:
• gospodarstw domowych,
• mieszkańców tych gospodarstw,
• pojazdów będących w dyspozycji gospodarstwa,
• podróży mieszkańców w dni powszednie,
• ocen i preferencji dotyczących transportu zbiorowego.
Dodatkowo poniższej analizie poddano wyniki badania z jednego miasta, po-

dzielonego na 4 podobszary, znajdującego się poza analizowanym województwem. 
Dla powyższego miasta zarejestrowano podobne charakterystyki, co dla obszaru 
województwa X. Badanie ankietowe zostało przeprowadzone metodą losowania 
gospodarstw domowych. Losowanie lokali odbyło się z bazy danych, w której znaj-
dowały się numery budynków wraz z numerami znajdujących się tam mieszkań 
oraz liczba osób zameldowanych w budynku. Miasto zostało podzielone na 255 
rejonów komunikacyjnych, a dobór adresów w każdym rejonie odbył się na za-
sadzie proporcjonalności. Z uwagi na to, że w bazie nie było informacji o liczbie 
osób zameldowanych pod konkretnym numerem mieszkania, każde mieszkanie 
miało takie samo prawdopodobieństwo wylosowania. W rezultacie zastosowanej 
procedury uzyskana została lista lokali mieszkalnych, w których zostały przepro-
wadzone wywiady. Dodatkowo, przy zastosowaniu identycznej procedury, została 
wylosowana lista rezerwowa lokali mieszkalnych, zawierająca identyczną liczbę 
adresów jak lista podstawowa. Adresy z tej listy były kolejno wykorzystywane 
w badaniu w sytuacji odmowy udziału w badaniu przez kolejne gospodarstwa do-
mowe zamieszkałe pod adresami z listy podstawowej. Liczbę przeprowadzonych 
ankiet w poszczególnych rejonach miasta przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3. Liczba przeprowadzonych ankiet w analizowanym mieście 
Analizowany obszar

Miasto Y
Populacja Liczba przeprowadzonych ankiet

Ogółem % Ogółem %
Śródmieście 124 850 33 786 0,63
Północne dzielnice 56 667 15 293 0,52
Zachodnie dzielnice 116 295 30 682 0,59
Południowe dzielnice 84 190 22 380 0,45
Razem 382 002 100 2 141 0,56

Źródło: opracowanie własne
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4. Charakterystyka gospodarstw oraz mieszkańców

Ponad połowa gospodarstw domowych w miastach analizowanego wojewódz-
twa to gospodarstwa jednoosobowe (około 19%) lub dwuosobowe (około 34%), 
przy czym w miastach o liczbie mieszkańców większej niż 200 tys. (zarówno w ba-
danym województwie, jak również w mieście znajdującym się poza jego obszarem) 
zaobserwowano większy odsetek gospodarstw jednoosobowych. Przeciętna liczeb-
ność gospodarstw jest wyższa na wsi, gdzie ponad połowa gospodarstw liczy wię-
cej niż 2 członków. Charakterystykę, dotyczącą dostępu do środków transportu, 
przedstawiono w tabeli 4.

Tabela 4. Liczba posiadanych samochodów w gospodarstwach analizowanego województwa 
Analizowany obszar

Liczba 
posiadanych 
samochodów

Obszar urbanizacyjny

wieś miejscowość do 50 tys. 
mieszkańców

miejscowość 50-200 tys. 
mieszkańców

miejscowość >200tys. 
mieszkańców

ogółem % ogółem % ogółem % ogółem %
brak 483 26 360 34 668 36 195 43

1 871 47 528 49 900 49 204 45
2 416 22 165 15 243 13 53 12
3 67 4 14 1 26 2 3 1

4 i więcej 17 1 6 1 1 0 2 1
Ogółem 1854 100 1073 100 1838 100 457 100

Źródło: opracowanie własne

Niemal 2/3 analizowanych gospodarstw domowych ma do dyspozycji przynaj-
mniej jeden samochód osobowy, przy czym odsetek ten jest wyższy na terenach 
wiejskich, gdzie samochodem dysponuje ponad 74% gospodarstw. W dużych mia-
stach o populacji ponad 200 tys. mieszkańców zdecydowanie większy jest odsetek 
gospodarstw domowych nie posiadających samochodu osobowego. W miastach 
analizowanego województwa jest to około 43%. Natomiast w mieście Y, zlokalizo-
wanym w północnym rejonie Polski, procent gospodarstw domowych nie posiada-
jących samochodu osobowego wynosi 39.

5. Charakterystyka zachowań komunikacyjnych

Wskaźnik ruchliwości wyliczony został jako średnia liczba podróży wykona-
nych w okresie jednej doby w przeliczeniu na wszystkich mieszkańców. Ruchli-
wość dla analizowanej populacji zamieszkującej badane województwo jest niższa 
niż 2.00 i wynosi 1.69 podróży, co jest związane ze znacznym udziałem osób nie-
podróżujących (blisko co trzeci mieszkaniec w wieku 12 lat i więcej nie podróżuje). 
W tabeli 5 przedstawiono wskaźniki ruchliwości w podziale na wielkość miejsco-
wości.
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Tabela 5. Wskaźniki ruchliwości w podziale na wielkość miejscowości
Obszar urbanizacyjny Wskaźnik ruchliwości

wieś 1,51
miejscowość do 50 tys. mieszkańców 1,64
miejscowość 50-200 tys. mieszkańców 1,76
miejscowość >200 tys. Mieszkańców 1,75
Ogółem 1,69

Źródło: opracowanie własne

Ogólny wskaźnik ruchliwości uzyskany na podstawie badań przeprowadzonych 
w mieście Y, położonym w północno-zachodniej Polsce wynosi 1,67. Dla populacji 
zamieszkującej Śródmieście wynosi on nieco ponad 2,00. W tabeli 6 przedsta-
wiono wskaźniki ruchliwości w podziale na poszczególne obszary analizowanego 
obszaru. 

Tabela 6. Wskaźniki ruchliwości w podziale na obszary analizowanej miejscowości
Miasto Y Wskaźnik ruchliwości
Śródmieście 2,13
Północne dzielnice 1,35
Zachodnie dzielnice 1,61
Południowe dzielnice 1,29
Ogółem 1,67

Źródło: opracowanie własne

Jak można zauważyć z powyższych danych mobilność mieszkańców jest związa-
na między innymi z miejscem zamieszkania. Najwyższą mobilnością charakteryzują 
się mieszkańcy dużych (1,75) i średnich miast (1,76). Najniższa mobilność występuje 
wśród mieszkańców wsi (1,51), wynika to m.in. z różnicy w miejscu wykonywania 
pracy (gospodarstwo rolne) oraz struktury demograficznej mieszkańców. Różnicę 
można dostrzec również pomiędzy mobilnością ośrodków miejskich zlokalizowanych 
w centralnej Polsce, a w północno-zachodniej. Miasta zlokalizowane w analizowa-
nym województwie wykazują się silnym stopniem urbanizacji, bardzo dużą gęstością 
zaludnienia (większą o około 1000 os/m2), większym zagęszczeniem celów podróży. 
Ponadto widoczne różnice zaobserwowano pomiędzy poszczególnymi rejonami mia-
sta Y. Północne oraz południowe dzielnice wykazują najmniejszy wskaźnik ruchliwo-
ści. Natomiast Śródmieście cechuje się najwyższą mobilnością mieszkańców. Spowo-
dowane jest to przede wszystkim dużą koncentracją celów podróży, przy stosunkowo 
małej odległości od miejsca zamieszkania, jak również stosunkowo małej odległości 
pomiędzy poszczególnymi celami. Średnia długość podróży w badanym Śródmieściu 
wyniosła około 4 km, przy czym w innych rejonach miasta około 5 km a w południo-
wej części 7 km (dla wszystkich motywacji podróży łącznie). Warto również zwrócić 
uwagę na fakt, iż wyższy wskaźnik ruchliwości zaobserwowano w dzielnicach za-
mieszkanych przez większą liczbę ludności.

Mieszkańcy wsi i małych miejscowości (do 50 tys. mieszkańców) najrzadziej 
korzystają z transportu zbiorowego (odpowiednio 19% i 17%). Mieszkańcy wsi 
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i małych miejscowości jako środek transportu najczęściej wybierają samochód 
osobowy. Jest to podyktowane przede wszystkim odległością od celów podróży 
(w przypadku wsi), dostępnością do transportu zbiorowego, jak również wygo-
dą oraz atrakcyjnym czasem podróży. Piesze podróże dominują przede wszystkim 
w małych i średnich miejscowościach. Na rys. 1 przedstawiono podział zadań prze-
wozowych w analizowanym województwie.

Rys. 1. Podział zadań przewozowych w analizowanym województwie 
Źródło: opracowanie własne

Rys. 2. Podział zadań przewozowych w analizowanym mieście 
Źródło: opracowanie własne
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W mieście Y mieszkańcy północnych dzielnic oraz Śródmieścia najrzadziej ko-
rzystają z transportu zbiorowego. Największy udział transportu zbiorowego w po-
dróżach zaobserwowano w południowych i zachodnich dzielnicach miasta. Naj-
więcej pieszych podróży odbywa się w południowych dzielnicach analizowanego 
miasta (około 26%). W pozostałych częściach miasta stanowią one około 23% 
wszystkich podróży. Na rys. 2 przedstawiono podział zadań przewozowych w po-
szczególnych obszarach analizowanego miasta.

Z powyższych danych zauważyć można przede wszystkim dużą różnicę w wy-
borze środka transportu w zależności od rodzaju obszaru urbanizacyjnego oraz 
wielkości miasta i jego charakteru. Z przeprowadzonych analiz wynika, iż miasta 
usytuowane w centralnej Polsce, mimo dobrze rozwiniętej sieci transportu zbioro-
wego, cechują się jego stosunkowo niskim udziałem w realizacji podróży. Ponad-
to, nie zawsze duża koncentracja celów podróży i małe odległości pomiędzy nimi 
prowokują do odbywania podróży transportem zbiorowym, co w szczególności 
zaobserwowano w przypadku Śródmieścia analizowanego miasta Y, gdzie udział 
podróży transportem zbiorowym stanowi 34%.

6. Podsumowanie

Badania prowadzone przez naukowców odnośnie zachowań komunikacyjnych 
można podzielić na wiele grup: jedne dotyczą wpływu różnych form urbanizacji na 
zachowania komunikacyjne, inne natomiast studiują socjodemograficzne czynniki, 
takie jak: wiek, liczebność gospodarstwa domowego, przychód, płeć, posiadanie 
samochodu osobowego. Wiele pozycji poświęconych jest również zachowaniom 
komunikacyjnym analizowanym w kontekście motywacji podróży.

Na podstawie przeprowadzonych powyżej analiz zauważyć można wyraźny 
związek pomiędzy rodzajem analizowanego obszaru a zachowaniami komunika-
cyjnymi. Osoby zamieszkujące duże miasta, a nawet śródmieścia miast, cechu-
je zazwyczaj większa ruchliwość niż osoby zamieszkujące małe miejscowości czy 
wsie. Związane jest to przede wszystkim z różną intensywnością występowania 
celów podróży, ich lokalizacją, jak również odległością pomiędzy nimi. Zastoso-
wanie takiego samego wskaźnika ruchliwości dla całego miasta, niejednokrotnie 
może doprowadzić do błędnych wyników obliczeń generacji ruchu, zaniżając bądź 
zawyżając liczbę podróży w analizowanym okresie czasu. Rodzaj obszaru urbaniza-
cyjnego wpływa również na wybór środka transportu, co podyktowane jest często 
dostępnością do transportu zbiorowego, wyrażoną nie tylko odległością od przy-
stanku transportu zbiorowego, ale również takimi parametrami jak: częstotliwość 
kursowania, czas przejazdu itd.

W procesie modelowania ruchu miejskiego jak i pozamiejskiego istotne jest, 
aby badać zachowania komunikacyjne oraz właściwie przeprowadzać analizy 
na uzyskanych próbach i właściwie stosować uzyskane wartości podstawowych 
parametrów transportowych. Na podstawie modeli podróży sporządzane są pro-
gnozy ruchu oraz planowane są zmiany w infrastrukturze transportowej, dlatego 
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ważna jest jakość danych wsadowych, jak również sam sposób budowy modelu. 
Ponadto badanie zachowań komunikacyjnych w uzależnieniu od różnych czynni-
ków można z powodzeniem wykorzystać do procesu planowania obszarów miej-
skich i pozamiejskich, co jednocześnie może wpłynąć na zmianę zachowań ko-
munikacyjnych [2]. Kierunkiem działania powinno być ograniczanie transportu 
indywidualnego w miastach na korzyść transportu zbiorowego.
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Streszczenie. W artykule przedstawiono procedurę podziału sieci dróg na odcinki jedno-
rodne ruchowo przy łącznym wykorzystaniu metod ilościowych oraz jakościowych. W pierwszej 
kolejności na podstawie kształtu profili zmienności (analiza skupień) określono grupy wskaźników 
a następnie na podstawie wiedzy eksperta (przynależność geograficzno-funkcjonalna) dokonano 
niewielkich ich korekt w celu określenia czynników, przy wykorzystaniu których będzie można je 
łatwo zidentyfikować. Tymi czynnikami są: region Polski, powiązanie przestrzenne, charakter 
przenoszonego ruchu, oddziaływanie obszarów ruchotwórczych, występowanie obszarów turystycz-
nych oraz te wynikające ze sposobu prowadzenia analiz, czyli: rodzaj zmienności (sezonowa, tygo-
dniowa, dobowa) i rozkład kierunkowy. Podział ten stanowi podstawę do określania wskaźników 
przeliczeniowych pomiarów krótkotrwałych na SDR.

Słowa kluczowe: analiza skupień, odcinki jednorodne ruchowo, średni dobowy ruch w roku 
(SDR)

1. Wprowadzenie

Jednym z podstawowych parametrów opisujących ruch drogowy jest Średni 
Dobowy Ruch w roku (SDR). Ma on kluczowe znaczenie w analizach eksploata-
cyjnych oraz projektowych obiektów drogowych, a jego dokładne i wiarygodne 
wyznaczenie możliwe jest jedynie na podstawie danych pochodzących z ciągłych 
automatycznych pomiarów ruchu. Jednakże, głównie z uwagi na koszty zbierania 
i przetwarzania, z większości odcinków drogowych nie ma takich danych, więc 
SDR musi być wyznaczany w oparciu o krótkie okresy wyrywkowych pomiarów. 
W opracowaniu Ruch Drogowy [5] zamieszczone są typowe profile zmienności 
rocznej i tygodniowej przeciętnych dobowych natężeń ruchu, reprezentatywne dla 
całej sieci dróg krajowych w Polsce o określonym charakterze ruchu (gospodar-
czy, turystyczny, rekreacyjny). Na ich podstawie można wykonywać uproszczone 
przeliczenia natężeń z pomiarów krótkotrwałych na SDR. Takie transponowanie 
wyników pomiarów krótkotrwałych może być obarczone dużym ryzykiem popeł-
nienia błędu, związanym ze zróżnicowaniem wahań natężenia ruchu na różnych 
odcinkach dróg krajowych oraz z czynnikami losowymi. Nie jest podana charak-
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terystyka zmienności profili natężeń w różnych przekrojach pomiarowych (na po-
szczególnych jednorodnych odcinkach dróg), jak również w rozbiciu na poszcze-
gólne kierunki ruchu. Nie jest więc znana reprezentatywność typowych profili 
natężeń ruchu w ciągu roku i w ciągu tygodnia w odniesieniu do analizowanego 
odcinka drogi. Dodatkowo brak jest typowych dobowych profili zmienności ru-
chu. Wymienione charakterystyki zmienności natężeń ruchu są niezbędne do ce-
lów planistycznych, projektowych i eksploatacyjnych, między innymi do doboru 
typów skrzyżowań i ich projektowania, do ustalenia godziny szczytu porannego 
i popołudniowego, do planowania krótkotrwałych pomiarów i transponowania ich 
wyników na natężenia dobowe, do analiz ekonomicznych w studiach wykonalno-
ści, do analiz nawierzchniowych, do określania poziomu hałasu itd. W niniejszym 
artykule zostaną zaprezentowane wyniki badań dotyczące powyższej problematy-
ki, w tym weryfikacja metody szacowania średniego dobowego ruchu w roku na 
bazie pomiaru dobowego oraz opracowanych wskaźników przeliczeniowych (po-
wiązanych z cechami dróg i ich otoczenia).

2. Metodyka wyznaczania SDR na podstawie danych z pomiarów krót-
kotrwałych

Dla danych pochodzących z pomiarów krótkotrwałych, SDR szacuje się na 
podstawie metody wskaźnikowej (1). W przypadku pomiarów krótszych niż 
24 godziny, krajowe wytyczne nie podają ani wskaźników przeliczeniowych ani 
typowych dobowych profili zmienności ruchu. Dostępna jest jedynie szacunko-
wa wielkość, procentowego udziału godziny szczytu w natężeniu całodobowym 
(8 – 11%). W Polsce stosuje się metodę wskaźnikową opartą na 19 niezależnych 
od siebie wskaźnikach przeliczeniowych (7 dla dni tygodnia i 12 dla miesięcy). 
W literaturze zagranicznej można spotkać inne podejście do wyznaczania wskaź-
ników przeliczeniowych. W USA wskaźniki zmienności tygodniowej wyznacza się 
dla każdego dnia tygodnia, jak również mniejszą ich liczbę, przy różnym stopniu 
agregacji dni o podobnych wielkościach natężeń dobowych (5, 4, 2 wskaźniki). 
Można traktować je osobno albo łączyć je z miesiącami wówczas otrzymuje się: 
84, 60, 48 lub 24 wskaźniki. W niektórych przypadkach można stosować tyl-
ko wskaźniki zmienności tygodniowej albo tylko zmienności sezonowej. Jednak 
z prac dotyczących oceny tej metody [2,3,4,6] wynika, że nawet przy bardziej ela-
stycznym podejściu, tzn. dobieraniu liczby i rodzaju wskaźników w zależności od 
sytuacji, metoda jest zbyt ogólna a wyniki jej są niedokładne. W celu zwiększenia 
dokładności zaleca się prowadzić analizy z uwzględnieniem struktury kierunkowej 
(szczególnie ważne na drogach przenoszących ruch związany z dojazdami – do 
i z pracy oraz na drogach przenoszących ruch o charakterze rekreacyjnym) oraz 
podzielić sieć dróg na 3 do 5 jednorodnych ruchowo grup, przy łącznym wyko-
rzystaniu wiedzy eksperta oraz jednej z metod matematycznych. Podziału należy 
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dokonać oddzielnie w zależności od okresu analiz tzn. dla godziny w dobie, dnia 
w tygodniu i miesiąca w roku.

         [P/d] (1)

gdzie:
Wi - wskaźnik danego dnia tygodnia, wyraża udział w średnim dobowym ruchu 

w roku średniego dobowego natężenia danego dnia tygodnia (np. ponie-
działku),

Wj - wskaźnik danego miesiąca, wyraża udział w średnim dobowym ruchu 
w roku średniego dobowego natężenia danego miesiąca (np. stycznia),

Qd - wartość natężenia dobowego [P/d].

3. Baza danych 

Do analiz wykorzystano dane pochodzące ze stacji Golden River z lat 2000 
- 2010. Na terenie całego kraju zlokalizowanych jest ich (w zależności od roku) 
około 34, co dla ogólnej długości dróg krajowych wynoszących w 2010 roku 
17 247 km daje średnio jedną stację na 507,3 km długości dróg. Dane pochodzące 
z pozostałych stacji pomiaru ciągłego (PAT, RPP-2, RPP-3, RPP-5, EasyCOUNT) 
ze względu na zbyt duże braki danych, ograniczony podział pojazdów na kategorie 
lub zliczanie pojazdów łącznie dla dwóch pasów, nie były wykorzystane. Przykła-
dowo w Niemczech [1] w roku 2007 jedna stacja przypadała średnio na 20,5 km 
długości autostrad oraz 43,9 km długości pozostałych dróg federalnych. 

Baza danych została także uzupełniona o dane określające charakterystyczne 
cechy dróg i ich bezpośredniego otoczenia takich jak: lokalizacja (region Polski, ob-
szar turystyki letniej), cechy geometryczne (elementy przekroju drogi, rodzaj po-
bocza), sposób zagospodarowania otoczenia (rodzaj zabudowy, obiekty w okolicy), 
oddziaływanie sąsiednich miast (wojewódzkich lub o liczbie mieszkańców większej 
od 200 tys. oraz stref podmiejskich), rodzaj przenoszonego ruchu, ukształtowa-
nie wysokościowe terenu, dane dotyczące pobliskich obiektów przemysłowych 
i handlowych oraz możliwe utrudnienia w ruchu w latach 2000-2010 (remonty, 
przebudowy, budowy na sąsiednich odcinkach). Ze względu na zbyt dużą liczbę 
zmiennych (12 wyróżnionych cech drogi, ruchu i otoczenia) w stosunku do sta-
nowisk pomiarowych, współzależność niektórych cech (np. rodzaju dominującej 
zabudowy i oddziaływania miast) oraz braku zróżnicowania zagospodarowania 
otoczenia i ukształtowania terenu (dominacja pól uprawnych, łąk, lasów w oto-
czeniu drogi i terenu płaskiego) zdecydowano się na agregację części zmiennych. 
Ponadto do analiz wykorzystano dane zbierane w ramach Generalnego Pomiaru 
Ruchu na sieci dróg krajowych w roku 2010 (dane pochodzące z całodobowych 
pomiarów). Pomiar ten odbył się dla punktów typu F i H w jednym z terminów 
majowych, tj. 12-13.05 lub 19-20.05 i jednym wrześniowym, tj. 22-23.09 lub 
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29-30.09, a w przypadku punktów G tylko w jednym z terminów wrześniowych 
(łącznie w 1793 punktach). Ze względu na bardzo obszerny zakres uzyskanych 
danych (zakres przestrzenny pomiarów w kolejnych latach oraz legenda do typów 
odcinków zamieszczone jest na stronie internetowej GDDKiA [9]) do analiz wy-
korzystano makra programu Excel. 

Rys. 1. Mapa lokalizacji stacji pomiaru ciągłego 
Źródło: opracowanie własne na podstawie [8]

4. Podział sieci dróg na odcinki jednorodne ruchowo

Zastosowana procedura podziału sieci dróg na odcinki jednorodne ruchowo opie-
ra się na łącznym wykorzystaniu metod ilościowych oraz jakościowych. W pierwszej 
kolejności na podstawie kształtu profili zmienności (analiza skupień) określono grupy 
wskaźników a następnie na podstawie wiedzy eksperta (przynależność geograficzno-
-funkcjonalna) dokonano niewielkich ich korekt w celu określenia czynników, przy 
wykorzystaniu których będzie można je łatwo zidentyfikować.

4.1. Analiza skupień

Podstawową ideą analizy skupień (ang. cluster analysis) jest rozdzielenie obiek-
tów do pewnej (ustalonej lub nieustalonej z góry) liczby grup w taki sposób, aby 
stopień powiązania obiektów z obiektami należącymi do tej samej grupy był jak 
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największy, a z obiektami z pozostałych grup jak najmniejszy [7]. Analiza skupień 
nie jest testem statystycznym tylko zbiorem różnych algorytmów, które grupują 
obiekty w skupienia (wykrycie struktur w danych bez wyjaśniania dlaczego one 
występują). W pracy w pierwszym etapie analiz wykorzystano algorytm aglome-
racji, gdzie przy formowaniu skupień wykorzystano metodę pojedynczego wiąza-
nia (najbliższego sąsiedztwa) a jako miarę rozbieżności, odległość miejską (Man-
hattan, City block). Wynikiem aglomeracji jest drzewo hierarchiczne (początkowo 
każdy obiekt jest odrębnym skupieniem, następnie stopniowo zostaje osłabione 
kryterium przynależności do danego skupienia w wyniku czego stopniowo łączy 
się najbliższe siebie skupienia, aż do uzyskania jednego skupienia). Na jego pod-
stawie a także przesłanek literaturowych sformułowano hipotezę na temat liczby 
skupień (od 3 do 5). W drugim etapie analiz wykorzystano algorytm grupowa-
nia metodą k-średnich (jako wstępne centra skupień wybrano obserwacje tak by 
zmaksymalizować odległości skupień). Metoda ta pozwala na utworzenie k sku-
pień, w możliwie największym stopniu różniących się od siebie (zasada odwróconej 
analizy wariancji - przenosimy obiekty do i z grup tak, aby otrzymać najbardziej 
istotne wyniki analizy wariancji). Na rys. 2.a-c (przeciętne wartości) przedstawiono 
wykres średnich każdego skupienia (liczba skupień zgodna z diagramem drzewa). 
W przypadku zmienności dobowej dodatkowo przedstawiono wykres średnich dla 
danych pochodzących z GPR 2010 (rys. 2.d).

Rys. 2. Wykres średnich każdego ze skupień dla: a) – zmienności sezonowej, b) – zmienności tygodnio-
wej dla przeciętnych wartości, c) – zmienności dobowej, d) – zmienność dobowa dane z GPR 2010 

Źródło: opracowanie własne
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4.2. Przynależność funkcjonalno/geograficzna 

Podziału sieci dróg ze względu na przynależność funkcjonalno-geograficzną 
dokonano na bazie podziału uzyskanego w wyniku analizy skupień przy czym 
w pierwszej kolejności dokonano wstępnego podziału na podstawie lokalizacji 
odcinków przynależnych do danego skupienia (profilu natężeń) a następnie do-
piero przypisano im cechy funkcjonalno-geograficzne. W przypadku zmienno-
ści sezonowej są to: region Polski, charakter przenoszonego ruchu, powiązanie 
przestrzenne, obszar turystyczny, zmienności tygodniowej: region Polski, cha-
rakter przenoszonego ruchu, powiązanie przestrzenne, oddziaływanie obiektów/
obszarów ruchotwórczych, zmienności dobowej: charakter przenoszonego ru-
chu, oddziaływanie obiektów/obszarów ruchotwórczych, powiązanie przestrzenne. 

Ostatecznie podzielono sieć dróg krajowych na odcinki jednorodne ruchowo 
zgodnie z poniższym schematem (rys. 3) oraz wyznaczono dla nich reprezentatyw-
ne, relatywne profile zmienności natężeń (wartości średnie dla danego skupienia). 
W tab. 1 przedstawiono opis poszczególnych profili zmienności natężeń ruchu. 

Rys. 3. Proponowany schemat podziału sieci dróg krajowych na poszczególne grupy zmienności natężeń ruchu 
Źródło: opracowanie własne

Tabela 1. Opis proponowanych profili zmienności natężeń ruchu 

Źródło: opracowanie własne
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5. Szacowanie wartości SDR przy wykorzystaniu wskaźników przelicze-
niowych

Analizy prowadzono na danych pochodzących ze stacji Golden River z roku 
2010 (w przypadku dróg dwujezdniowych z ostatniego roku w którym były wy-
konywane pomiary) w odniesieniu do natężeń dobowych ogółu pojazdów w prze-
kroju drogi. Z analiz, ze względu na odbiegające wartości natężeń dobowych od 
wartości przeciętnych, usunięto dni ustawowo wolne od pracy oraz bezpośrednio 
z nimi związane. W pierwszej kolejności przeprowadzono szczegółowe analizy przy 
wykorzystaniu określonych reprezentatywnych profili oraz dostępnych w opraco-
waniu Ruch Drogowy [5] w 20 okresach: tj. dla całego roku, dla każdego z mie-
sięcy i dla miesiąca o największej dokładności szacowania SDR w każdym z dni 
tygodnia (najmniejsza średnia różnica w stosunku do wartości SDR wyznaczonej 
ze wszystkich dni w roku). Na tej podstawie wyznaczono trzy okresy w których 
przeprowadzono dalsze analizy, tj. dla całego roku oraz w miesiącach dla których 
uzyskano największą dokładność szacowania SDR: maj – październik, wrzesień – 
październik dla wszystkich dni tygodnia oraz dla dni o największej dokładności 
szacowania SDR: wtorek - czwartek (tzw. najkorzystniejszy okres przeprowadzania 
pomiarów). W kolejnym kroku dokonano przeliczeń natężeń dobowych (Qd

) na 
SDR według (1). Jako wskaźniki przeliczeniowe sezonowych i tygodniowych wa-
hań ruchu natężenia ruchu przyjęto:

1. opracowane wskaźniki powiązane z cechami dróg i ich otoczenia zgodnie – 
metoda wskaźnikowa A (WA), 

2. wskaźniki zamieszczone w opracowaniu Ruch Drogowy [5] – metoda 
wskaźnikowa B (WB).

Z przeprowadzonych analiz wynika że, metoda WA daje zdecydowanie większą 
dokładność niż metoda WB (tab. 2). Dla okresu rocznego, wszystkich dni tygo-
dnia dla wszystkich punków uzyskano redukcję średniego bezwzględnego błędu 
procentowego (MAPE) o 10,4% (w przypadku punktów gdzie SDR był wyznaczo-
ny jako suma natężenia na dwóch kierunkach uzyskano redukcję o 16,8% - war-
tości pogrubione w tab. 2). Średni MAPE dla metody WA wynosi 6,5% (dla po-
jazdów ciężkich: miesiące V-X – 5,5%; IX-X – 5,1%) oraz dla metody WB: 7,3%. 
Ponadto w przypadku metody WB, wartości MAPE wykazują w obrębie jednej 
stacji oraz między stacjami znacznie większe zróżnicowanie w stosunku do metody 
WA (średnia wartość odchylenia standardowego liczona z MAE, większa o około 
12%) co świadczy o mniejszej stabilności tej metody oraz o możliwości popełnie-
nia większego błędu w przypadku doboru niekorzystnego okresu pomiaru niż dla 
metody WA. W przypadku dni od wtorku do czwartku w metodzie WA uzyskano 
redukcję średniej wartości MAPE o 6,6%. W przypadku okresu obejmującego 
miesiące V-X i IX-X, uzyskano redukcję średniego MAPE dla wszystkich punktów 
o 22,7% (w przypadku punktów gdzie SDR był wyznaczony jako suma natężenia 
na dwóch kierunkach uzyskano redukcję o 30,5% - wartości pogrubione w tab. 2) 
oraz średnią wartość odchylenia standardowego mniejszą o około 23,2%. W przy-
padku dni od wtorku do czwartku uzyskano redukcję średniej wartości MAPE 
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dla miesięcy V-X o 13,7% oraz dla IX-X o 24,3%. Ponadto z przeprowadzonych 
analiz wynika że, zgodnie z oczekiwaniami nastąpiła redukcja średniej wielkości 
MAPE w obrębie jednej metody w przypadku szacowania SDR na podstawie na-
tężeń dobowych pochodzących z najkorzystniejszego okresu przeprowadzania po-
miarów ruchu. Tak też w przypadku miesięcy V-X, IX-X (wszystkie dni tygodnia) 
oraz dla roku, miesięcy dla dni wtorek - czwartek uzyskano redukcję odpowiednio 
o (odniesienie do całego roku, wszystkich dni tygodnia):

• metody WA (ogół pojazdów): 22,3%; 29,6%; 11,6%; 35,1% i 41,8%,
• metoda WB: 10,2%; 18,1%; 15,2%; 32,6% i 31,2%. 
W tab. 2 przedstawiono średnie wartości MAPE i s uzyskane w wyniku szaco-

wania SDR według metody WA i WB w trzech wyróżnionych okresach.

Tabela 2. Porównanie dokładności szacowania SDR metodą wskaźnikową – metoda WA i WB 

Źródło: opracowanie własne

6. Uwagi końcowe

Potrzeba podjęcia tematu wynika z licznych ograniczeń w obecnie zalecanych 
procedurach szacowania SDR między innymi: ze zbyt ogólnych (reprezentujących 
całą sieć dróg krajowych) profili zmienności ruchu służących do transponowania 
natężenia dobowego na SDR, z braku charakterystyk zmienności profili natężeń 
w różnych przekrojach pomiarowych w rozbiciu na kierunki ruchu oraz typowych 
profili zmienności dobowej ruchu. Wszystko to powoduje potrzebę stworzenia 
podstaw teoretyczno-empirycznych umożliwiających podniesienie jakości i wiary-
godności określania SDR a w konsekwencji jakości rozwiązań drogowych. W arty-
kule przedstawiono nowe podejście do podziału sieci dróg na odcinki jednorodne 
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ruchowo, przy łącznym wykorzystaniu analizy skupień oraz przynależności funk-
cjonalno/geograficznej. Dla tak uzyskanych odcinków jednorodnych wyznaczono 
reprezentatywne profile zmienności natężeń ruchu umożliwiające szybkie przeli-
czenie natężeń z pomiarów krótkotrwałych (nawet poniżej 24 h) na SDR. Metoda 
ta, ze względu na swoją prostotę i uniwersalność (umożliwia szacowanie wartości 
SDR dla dróg wyższych klas technicznych, jedno i dwu jezdniowych, o zróżnico-
wanym charakterze przenoszonego ruchu, w rozróżnieniu na kierunki ruchu oraz 
nie wymaga licznej próby), jest bardzo użyteczna. Jednocześnie przy takim podej-
ściu uzyskuje się redukcję średniej wielkości MAPE w stosunku do obecnie stoso-
wanej metody do 24% (w przypadku punktów gdzie SDR był wyznaczony jako 
suma natężenia na dwóch kierunkach uzyskano redukcję do 32%). Przy średniej 
wielkości SDR na drogach krajowych (około 10 000 P/d) przekłada się to na kilka 
tysięcy pojazdów. W przypadku szacowania natężeń dobowych na podstawie po-
miarów kilkugodzinnych uzyskano średni błąd MAPE poniżej 6%. 

Należy nadmienić, że ze względu na ograniczoną liczbę stacji pomiaru ciągłego 
obejmujących głównie drogi o gospodarczym charakterze przenoszonego ruchu 
(wg obecnej klasyfikacji charakteru ruchu tylko pojedyncze stacje zlokalizowane 
są na drogach o turystycznym i rekreacyjnym charakterze przenoszonego ruchu) 
w celu potwierdzenia ustaleń konieczne jest zwiększenie gęstości stacji pomiaru 
ciągłego. Przeprowadzone analizy wskazują jednak, że użyte narzędzia są przy-
datne w analizach ruchowych i mogą znaleźć zastosowanie w przyszłych analizach 
w miarę sukcesywnego zwiększania dostępnych danych.
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streszczenie. W projektach budowlanych jest przyjęte, że liczbę miejsc parkingowych usta-
la się na podstawie przyjętych standardów. Wykorzystywanie tych globalnych wzorców powoduje 
ignorowanie istniejącego zróżnicowania zachowań komunikacyjnych (i parkingowych). Ta różno-
rodność prowadzi do szerokich granic przyjętych wzorców i w konsekwencji standardów parkin-
gowych. Takie różnice wynikają ze zróżnicowania grup użytkowników, warunków lokalnych jak 
dostępność, zagospodarowanie przestrzenne itp. W artykule opisano metodę obliczeniową, w której 
bierze się pod uwagę lokalne uwarunkowania. Zasadniczymi elementami w obliczeniach są: liczba 
przyjazdów, okres parkowania i dopuszczalny poziom zajętości parkingu. 

słowa kluczowe: zapotrzebowanie na miejsca do parkowania, poziom zajętości, zachowa-
nia klientów

1. introduction

In building-projects it is usual that the amount of parking spaces to be built 
is established by the use of parking standards. These standards are determined by 
local authorities, and usually are based upon national benchmark-data. By using 
these global benchmarks the wide variety that exists in travel (and parking) be-
haviour are ignored. This variety leads to wide margins in benchmark-data, and 
consequently in parking standards. These differences are caused by the specific 
target groups a certain kind of land-use aims at, local circumstances like accessibi-
lity, urban structure, etcetera. 

Calculation of parking demand, based upon the specific characteristics of the 
future visitors of a development, for instance based upon the business-plan of the 
future users, is preferable. We developed a calculating method that takes into 
account these local specific circumstances. The estimation of parking demand is 
not based upon land-use data (as is the case when using parking standards), but 
is based upon data on actual (or expected) behaviour of visitors of the different 
functions in the project. Essential element in the calculations are the number of 
arrivals, the duration of visits and the acceptable occupancy rate of parking facili-
ties. By adding the parking demand of the several types of land-use you get a clear 
understanding of the amount and the composition of parking demand. 

This paper describes and explains this calculation method.
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2. parking benchmark data only give a rough estimation of the future 
parking demand

General practice in building plans is that the required parking capacity that 
has to be built is estimated by using parking norms. In the Netherlands these 
parking norms are laid down in municipal by-laws, and are often based upon 
the publication issued by CROW, called ‘Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie 
(Benchmark data for parking and traffic-generation)’ [1].

Although CROW in its introduction of the publication clearly states that these 
benchmark-data only can serve as a resource to establish a rough estimation of the 
number of parking spaces needed at the planned land-use, the benchmark-data 
in practice get a much more absolute value, both in establishing the required par-
king norms as well as in appeal-procedures in court against planned building and 
development plans.

In doing that the big variety within the used categories of land-use is neglec-
ted, a variety that results in the (often considerable) margins that are indicated for 
parking benchmark-data. These margins are the result of the differences in visi-
tors-behaviour of socio-economic functions, even when they belong to the same 
type of land-use. These differences have to do with the specific group of users the 
company / institute targets at, local circumstances like accessibility, urban struc-
ture, etcetera.

Parking benchmark-data are therefore not fit for assessing the parking demand 
of a specific land-use development. Ill-considered use of data leads to building too 
few parking spaces (and parking problems after realizing the project), or building 
an abundance of (unused) spaces. Both scenarios may imply considerable financial 
consequences.

When it is necessary to use benchmark-data to assess parking-demand (e.g. 
when the actual end-users of a land-use development project are not yet known), 
this data has to be used in a well-considered way:

• Parking benchmark-data are in the first place meant for new building pro-
jects; not for:
– adapting/ enlarging existing buildings, 
– assessing the parking demand of city-centres, existing shopping centres, 

etcetera
– multifunctional developments (e.g. a health-care centre); 

• Multifunctional use of parking spaces goes beyond inter-exchangeability by 
(part of the) day;

• When using benchmark-data make a well-considered choice within the 
margins, based upon proper knowledge of the local situation
–	not based upon opinions (‘in our municipality we have a high car-owner-

ship’, so maximum parking demand), 
–	but on facts (car-ownership is 97% of national average, so average parking 

demand would be logical).
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3. average acceptable occupancy-rate

An important element in the calculation of parking demand is the definition of 
the critical moment for peak demand. It is not advisable to design parking capa-
city to be able to receive the demand for the busiest moment in the year. Parking 
demand will always vary a bit during the year, although the famous December-
-peak and holiday-dip are less extreme than usually thought (figure 1).

On the other hand, it is neither advisable to design a parking capacity with 
a structural built-in shortage (e.g. designing a parking capacity for a shopping-
-area that can accommodate the usual weekday parking demand, but not the (hi-
gher) demand on Saturdays), because that will create a parking- and accessibility 
problem frustrating the economic opportunities of the area.

In the method for calculating parking demand the parking demand is tailored 
to the peak demand in a normal week (usually in spring and autumn), in many 
Dutch city centres that will be the peak demand on Saturday. The average acceptable 
occupancy-rate will be put at a value that implies that on the busiest hour still a free 
capacity of ca 10% will be available. 

Fig. 1. Parking demand during the year in a middle-sized Dutch city-centre
Source: Goudappel-Coffeng

This criterion, which is generally accepted in the parking world, was defined by 
prof. P. Hakkesteegt of the Technical University of Delft [2]. The background for 
this is that when the occupancy-rate exceeds 85 - 90% it will become difficult for 
arriving car-drivers to find a free parking space, and search traffic will be generated, 
leading to congestion and irritation. The parking supply will be experienced as (too) 
crowded, and the image of accessibility of the area will be damaged. When occupan-
cy-rates reach 95% or more an even stronger increase of search-traffic will occur [3].
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Especially in areas with many changes in parking occupancy, such as shopping 
areas, an acceptable peak-demand of 90% is advisable, usually corresponding with 
an average occupancy-rate (during working hours) of 70 – 75%. That way there 
will be sufficient parking capacity available to cater for the normal fluctuations of 
parking demand during the year. During peak-periods (e.g. in December) people 
will experience the parking situation as (temporarily) crowded. In areas with fewer 
changes in parking occupancy (specific office or residential areas) the average ac-
ceptable occupancy-rate can be put higher.

4. calculating method for parking demand

When it is possible to make a good estimation of the (characteristics of) future 
users of a development a calculation of the parking demand, based upon the user 
characteristics, is preferable. 

The number of parking spaces needed for the development, the parking de-
mand, can be calculated by using the formula:

 (1)

where: 
P - the number of parking spaces needed, the parking demand,
A - the number of car-arrivals during the survey-period (e.g. working day or 

Saturday),
D - the average parking-duration of parkers,
B - the average acceptable occupancy-rate,
T - the survey-period, the number of hours (minutes) of the survey-period.

Attention: D (average parking-duration) and T (survey-period) have to be 
expressed in the same units (either hours or minutes).

Explanation:
The occupancy of a parking facility is built up by individual parked cars; the 

development of the occupancy(-rate) is determined by the time of arrival and the 
parking duration of every car.

The parking duration of individual cars is given as di
. The average parking 

duration then is:

 (2)

The total number of used parking-minutes then is:

 (3)
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The total number of used car-minutes can also be calculated in another way:
The total number of (necessary) parking spaces is P.
The total number of supply of available parking-minutes (during the period of 

survey) adds up to

             P * T (4)

In general, the parking facility will not be fully (100%) occupied during the 
day (survey period), there will be fluctuations in time. To achieve an adequate sup-
ply of parking spaces at the peak-moment the average acceptable occupancy-rate 
(B) will be lower than the occupancy-rate at the peak-moment.

The relation between maximum and average acceptable occupancy-rate de-
pends directly from the development of the occupancy-rate during the survey-pe-
riod. When the occupancy rate is developing rather evenly during the day the dif-
ference between maximum occupancy-rate and average acceptable occupancy-rate 
will be small. When parking occupancy shows a very high peak in only a short 
period of time the difference will be very big.

In shopping areas (assuming a maximum 90% peak occupancy) the average 
acceptable occupancy rate will be around 70% throughout the day.

This way the number of really used parking-minutes will be calculated with:

    P * T * B (5)

The two calculations, thus, are equal:

          A * D = P * T * B (6)

or: 
 (7)

5. application

Based upon these calculations of parking-demand for individual types of land-
-use a method for analysing the (future) parking demand of a developing area was 
developed. Essentially, this focuses on the parking demand for the different types 
of land-use in the area, not only at the peak-demand but also the demand during 
the day and the week. By adding together these individual demands you get an 
insight into size and composition of parking demand at different moments, which 
can be used for optimising the use of parking facilities and developing parking 
strategies.

The structure of this analysing method is given in figure 2.
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Fig. 2. Structure for analysing parking demand 
Source: own

This makes it possible to understand the mechanisms behind parking, the in-
fluence of the local circumstances and the ways to optimise the use of parking 
facilities. The analyses show the possibilities of inter-exchangeability of parking 
between user-groups. It also shows the effects of reserving part of the parking 
capacity for one user-group (e.g. residential parking) on parking demand. 

A visual impression of such an analysis is given in figure 3.

Fig. 3. Example of parking demand analysis 
Source: own
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Calculating (instead of guessing) parking demand, and applying these calcula-
tions in an analysis of parking demand based upon the specific, local, circumstan-
ces may lead to a more efficient, and widely supported parking policy.
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Streszczenie. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie i scharakteryzowanie mecha-
nizmów zgłoszeń potoków pasażerskich na przystanek, omówienie jego wpływu na funkcjonowanie 
komunikacji miejskiej oraz opis metod jego badania. W pierwszej części artykułu zdefiniowano 
istotę procesu zgłoszeń potoków pasażerskich na przystanek komunikacji miejskiej, tj. omówiono 
jego charakter, przebieg w czasie oraz stan dotychczasowych badań. W drugiej części artykułu 
skupiono się na opisaniu oraz weryfikacji metod i technik pomiaru. Zaprezentowano i omówiono 
wybrane wyniki dotychczasowych badań własnych z zakresu podjętego tematu pracy badawczej. 
W dalszej części opracowania wskazano perspektywę dla dalszych badań z uwzględnieniem aspek-
tów społecznych.

Słowa kluczowe: proces zgłoszeń potoków pasażerów na przystanek, stochastyczny model 
ruchu, funkcjonowanie komunikacji miejskiej

1. Wprowadzenie 

Właściwa obsługa aglomeracji miejskich przez komunikację miejską, w obliczu 
szybkiego rozwoju miasta i strefy podmiejskiej, ma kluczowe znaczenie dla spraw-
nego funkcjonowania całości systemu transportowego. Mieszkańcy wielkich aglo-
meracji zgłaszają codziennie coraz większe potrzeby i wymagania odnośnie całości 
systemu transportowego miast, co w wielu przypadkach, w obliczu niskiej konku-
rencyjności komunikacji miejskiej względem indywidualnej, prowadzi do dalszego 
pogłębiania i propagacji problemów komunikacyjnych. Tylko sprawna i atrakcyjna 
komunikacja miejska może skutecznie konkurować z komunikacją samochodową.

1.1. Znaczenie badań w aspekcie funkcjonowania komunikacji miejskiej 

Zidentyfikowanie mechanizmów występujących w systemach transportowych ma 
kluczowe znaczenie z punktu widzenia poprawy ich sprawności i efektywności. Wła-
ściwe rozpoznanie i scharakteryzowanie procesów zachodzących w funkcjonowaniu ko-
munikacji zbiorowej jest niezbędnym narzędziem w celu usprawnienia i podniesienia 
efektywności komunikacji miejskiej, a co za tym idzie zahamowania niekorzystnych 
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trendów odpływu pasażerów w kierunku komunikacji indywidualnej. Warto nadmie-
nić, że ciągły rozwój przestrzenny, demograficzny i społeczny wielu aglomeracji warun-
kuje generację nowych czynników mających bezpośredni wpływ na funkcjonowanie 
ogółu systemu transportowego, w tym komunikacji miejskiej. Jedynie konsekwentne, 
systematyczne i długofalowe badania operacyjne zakrojone na szeroką skalę pozwalają 
na pełne rozpoznanie i opisanie procesów funkcjonowania komunikacji miejskiej. 

Odpowiednio scharakteryzowane procesy funkcjonowania komunikacji miej-
skiej stanowią podstawę do tworzenia symulacyjnych modeli ruchu stanowiących 
narzędzie wspomagające kreowanie sieci i układów transportowych oraz racjonal-
ną ocenę efektywność wdrożenia niektórych rozwiązań z zakresu inżynierii ruchu.

1.2. Stochastyczny model ruchu

W funkcjonowaniu komunikacji miejskiej wyodrębnić można trzy podstawowe 
procesy stochastyczne o charakterze potoków [1]:

1) proces zgłoszeń pasażerów na przystanek,
2) proces przyjazdów autobusów na przystanek,
3) proces wymiany pasażerów na przystanek.
Zadaniem niezbędnym z uwagi na prawidłowe i efektywne funkcjonowanie 

komunikacji zbiorowej jest poznanie charakteru w/w procesów, zdefiniowanie ich 
parametrów oraz warunków w jakich przebiegają. Odpowiedni aparat badawczy 
oraz wielopłaszczyznowa analiza potoków pasażerskich, potoku autobusów oraz 
procesu wymiany w różnych warunkach funkcjonowania komunikacji miejskiej 
jest źródłem szeregu danych. Odpowiednio zweryfikowane i przeanalizowane 
opisują charakter i przebieg zarejestrowanych procesów umożliwiając równocze-
śnie zdefiniowanie czynników oraz elementów determinujących i decydujących 
o sprawności i efektywności działania komunikacji miejskiej. Mając na uwadze 
przyczynowość i współzależność wyżej wymienionych procesów badane mecha-
nizmy stanowią o funkcjonowaniu ogółu komunikacji miejskiej. Z uwagi na zło-
żoność problematyki niniejsze opracowanie skupia się jedynie na przybliżeniu 
i scharakteryzowaniu procesu zgłoszeń potoków pasażerskich na przystanek jako 
elementarnego mechanizmu mającego bezpośredni wpływ na wielkość i charakter 
potoków pasażerskich oraz rozkład przestrzenny ruchu. 

2. Istota procesu zgłoszeń potoków pasażerskich

Proces zgłoszeń potoków pasażerskich na przystanek definiowany jest jako pe-
wien moment czasu pojawienia się pasażerów z chęcią odbycia podróży. Mecha-
nizm zgłoszeń pasażerów na przystanek jest niezwykle skomplikowanym i trud-
nym do opisania procesem stochastycznym. Badania [1][9] wykazują, że jest on 
niestacjonarnym procesem Poissona, w którym prawdopodobieństwo pojawienia 
sie pasażerów na przystanku opisuje następujący wzór:
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 (1)
gdzie:

Potok pasażerów zgłaszających się na przystanek jest potokiem jednorodnym, o re-
latywnie wysokiej intensywności. Proces zgłoszeń opisuje się poprzez podanie liczby 
pasażerów zgłaszających się na przystanek w przedziale czasu o dowolnej długości.

2.1. Charakterystyka i przebieg procesu zgłoszeń

Pełną charakterystyką potoku zgłoszeń pasażerów na przystanek jest inten-
sywność tego procesu. Natomiast czynnikiem mającym bezpośredni wpływ na 
charakter i intensywność procesu zgłoszeń jest średni interwał potoku pojazdów 
komunikacji miejskiej. Możemy wyróżnić dwa przypadki interpretacji zgłoszeń 
w zależności od procesu zgłoszeń pojazdów komunikacji zbiorowej na przysta-
nek. W pierwszym przypadku, gdy pojazdy komunikacji miejskiej kursują z dużą 
częstotliwością lub nie został wywieszony rozkład jazdy na przystanku, możemy 
stwierdzić, że proces zgłoszeń, a konkretnie jego intensywność, jest niezależna od 
procesu zgłoszeń pojazdów komunikacji miejskiej. W tym przypadku zgłoszenia 
pasażerów charakteryzują się pełną losowością w stosunku do rozkładowych cza-
sów odjazdów autobusów lub tramwajów z przystanków, a intensywność zgłoszeń 
pasażerów nie zmienia się podczas trwania interwału między-pojazdowego.

W drugim przypadku mamy do czynienia z sytuacją odwrotną, gdzie inten-
sywność zgłoszeń jest ściśle związana z procesem zgłoszeń pojazdów na przystanki 
(rys. 1). Jest ona największa na kilka minut przed planowanym odjazdem z przystan-
ku lub w jego momencie, po czym gwałtownie spada. Przebieg mechanizmów zgło-
szeń potoków pasażerskich na przystanek obrazuje wykres zamieszczony poniżej [1].

Rys. 1. Hipotetyczna krzywa przedstawiającą intensywności zgłoszeń pasażerów  
na przystanek w przypadku orientowania się na rozkład jazdy [1]
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Dotychczasowe badania [1,2] oraz badania własne wykazały, że długość i po-
chylenie poszczególnych odcinków przedstawionych na rys. 1 zależą między inny-
mi od następujących czynników:

1) zasięgu widoczności odjeżdżającego z przystanku pojazdu komunikacji 
miejskiej,

2) wielkości ewentualnej kolejki pasażerów,
3) wielkości interwału między kolejnymi zgłoszeniami pojazdów komunikacji 

miejskiej,
4) napełnienia pojazdów,
5) czasu postoju pojazdów komunikacji zbiorowej na przystanku,
6) bliskości sygnalizacji świetlnej.
Istotnymi czynnikami decydującymi o charakterze, obrazie oraz intensywności 

procesu zgłoszeń jest ilość oraz przebieg linii komunikacji miejskiej. W przypadku 
wystąpienia wiązek linii o dużej częstotliwości kursowania, dodatkowo których 
trasy powielają się na znacznej długości, trudno przyporządkować zgłoszenia pasa-
żerów do konkretnej linii. Bardzo często z uwagi na obsługę tych samych obszarów 
zgłoszenia pasażerów charakteryzują się pełną losowością w stosunku do rozkłado-
wych czasów odjazdów. W tym przypadku zbadanie mechanizmów determinują-
cych proces jest bardzo utrudnione wymagając szczegółowej analizy.

Proces zgłoszeń zależy również od pory roku. Intensywność potoku zgłoszeń 
pasażerów maleje w miarę przechodzenia pory roku od zimowej do letniej, co ła-
two tłumaczy się niższym stopniem korzystania z samochodów osobowych w okre-
sie zimowym niż letnim oraz większym udziałem podróży pieszych w okresie let-
nim w odniesieniu do okresu zimowego. Dotychczasowe badania [1,2] wykazały, 
że intensywność potoku zgłoszeń pasażerów jest o około 10% wyższa w okresie 
zimowym niż letnim.

Do pozostałych czynników determinujących przebieg procesu zgłoszeń pasaże-
rów zaliczyć można również:

- zagospodarowanie przestrzenne, tj. rodzaj i intensywność kubaturowego 
zagospodarowania determinującego potrzeby transportowe, mające bezpo-
średni wpływ na zakres obsługi i ofertę komunikacji miejskiej, 

- położenie przystanku w stosunku do początku i końca linii obsługujących, 
innych dzielnic oraz kierunku jazdy,

- właściwości eksploatacyjnych linii komunikacji miejskiej obsługujących roz-
ważany przystanek (czas przyjazdu, czas postoju oraz napełnienie pojazdów 
komunikacji miejskiej).

Właściwe scharakteryzowanie i opisanie procesu zgłoszeń potoków pasażer-
skich na przystanku pozwala między innymi na [1]:

1) rozpoznanie przyczyn powstawania zakłóceń – chwilowych wahań w natę-
żeniu potoków pasażerskich,

2) wyjaśnienie przyczyn powstawania trudności w sprawnym działaniu komu-
nikacji miejskiej,

3) umożliwiają określenie rozkładu czasu oczekiwania pasażerów,
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4) określenie wpływu i znaczenia niektórych czynników na intensywność pro-
cesu.

Odpowiednio rozpoznany i zidentyfikowany mechanizm zgłoszeń potoków 
pasażerskich na przystanek stanowi niezbędne narzędzie wspomagające kreowa-
nie racjonalnej polityki transportowej oraz optymalizację sieci transportowych. 
W szczególności może służyć do symulacji procesów ruchu w komunikacji miej-
skiej. Ma kluczowe znaczenie w modelowaniu nowych i usprawnieniu istniejących 
systemów transportowych. Pozwala również na racjonalizację obsługi komunika-
cji miejskiej co do ilości i przebiegu linii, częstotliwości kursowania, określania 
niezbędnego interwału między pojazdami komunikacji zbiorowej oraz lokalizacji 
przystanków. 

2.2. Dotychczasowy stan badań z zakresu procesu zgłoszeń pasażerów na przy-
stanek

Wiele prac [8] odnoszących się w swojej treści do procesu zgłoszeń pasażerów 
na przystanek podaje, że proces ten z uwagi na jego złożoność i wpływ warunków 
lokalnych przystanku jest niemożliwy do zdefiniowania. Niektóre prace [9,10] 
natomiast sygnalizują jedynie, że proces zgłoszeń ma charakter losowy bez uzasad-
nienia doświadczalnego.

Przez wiele lat istota procesu zgłoszeń nie była w odpowiednim stopniu rozpo-
znana, a rozważania poparte badaniami miały charakter wycinkowy, nie odnosząc 
się do ogółu zagadnienia i nie uwzględniając również ewentualnych współzależno-
ści występującymi pomiędzy procesami. W [1] podjęto próbę rozpoznania, zdefi-
niowania i opisania w sposób kompleksowy stochastycznego modelu ruchu komu-
nikacji miejskiej, tj. procesu zgłoszeń pasażerów na przystanek, procesu zgłoszeń 
pojazdów komunikacji miejskiej na przystanek oraz procesu wymiany pasażerów. 

Weryfikacja i analiza materiału badawczego zebranego w czasie długookreso-
wych obserwacji pozwoliła na dogłębne poznanie i opisanie procesów funkcjono-
wania komunikacji zbiorowej. Niestety z uwagi na ograniczenia techniczne lat 
70-tych pomiar odnosił się jedynie do zbadania przystanków obsługiwanych przez 
jedną linię autobusową. 

3. Metoda i techniki pomiaru procesu zgłoszeń pasażerów na przystanek

3.1. Główne cele i założenia metody pomiarowej

Przebadanie potoków pasażerów oraz potoku autobusów zgłaszających się 
w wybranych punktach sieci transportowej (przystankach) w normalnych wa-
runkach funkcjonowania komunikacji zbiorowej dostarczyć może szeregu danych 
wyjściowych do opisania złożonych procesów oraz wskaźników umożliwiających 
jego właściwą interpretację. Właściwie zdefiniowany, scharakteryzowany i opisany 
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proces zgłoszeń pasażerów na przystanek może stanowić podstawę do sformuło-
wania i sprecyzowania modelu jednego z elementarnych procesów składających się 
na funkcjonowanie komunikacji miejskiej.

Głównym celem badania procesu zgłoszeń jest uzyskanie miarodajnej próby 
pozwalającej na określenie charakteru potoku zgłoszeń pasażerów oraz wpływu na 
jego intensywność realizacji procesu przyjazdów pojazdów komunikacji zbiorowej. 
Z uwagi na współzależność obu tych procesów - zaprojektowany pomiar powi-
nien równocześnie rejestrować przebieg każdego z nich. W pierwszej kolejności 
przeprowadzone badania powinny pozwolić na dokładne zbadanie istniejących za-
leżności pomiędzy procesem zgłoszeń pasażerów, a procesem przyjazdu pojazdów 
komunikacji miejskiej na przystanek w różnych warunkach jej funkcjonowania. 
Dokładna analiza zebranego materiału badawczego może również odpowiedzieć 
na pytanie o przyczyny powstawania trudności w sprawnym funkcjonowaniu ko-
munikacji miejskiej, określając w jaki sposób nieregularność ruchu wpływa na 
zmniejszenie popytu pasażerów na przyjazd pojazdów komunikacji miejskiej. We-
ryfikacja i analiza danych powinna stanowić podstawę do dalszych rozważań doty-
czących właściwego funkcjonowania ogółu systemu transportowego.

Ważnym aspektem, którym należy się kierować przy wyborze odpowiednie-
go poligonu badawczego umożliwiającego właściwe prowadzenie badań jest od-
powiedni dobór punktów pomiarowych w sieci transportowej danej aglomeracji. 
Wybór winien uwzględniać funkcję obszaru poddanego analizie oraz generowa-
ne przezeń potrzeby transportowe. Należy zaznaczyć w tym miejscu, że obszary 
z dobrze wykształconą funkcją mieszkaniową stanowią obecne główne generatory 
ruchu. Mieszkańcy tzw. «miejskich sypialni» zgłaszają codziennie coraz większe 
wymagania i potrzeby skierowane do ogółu systemu transportowego, który w wie-
lu przypadkach nie jest w stanie ich spełnić. Właściwe rozpoznanie charakteru 
i opisanie procesu zgłoszeń w zakresie obszarów pełniących funkcję mieszkaniowe 
ma szczególne znaczenie z punktu widzenia efektywnego funkcjonowanie komu-
nikacji zbiorowej obsługujących wspomniane rejony. Dane zebrane z w/w obsza-
rów stanowią reprezentację potrzeb transportowych, które w pierwszej kolejności 
powinny zostać poddane analizie.

Długość i godziny obserwacji powinny uwzględniać zmienność natężeń poto-
ków pasażerskich w czasie. Czas pomiaru powinien obejmować swym zasięgiem 
szczyt poranny i popołudniowy kiedy to obserwuje się zwiększenie ilości odby-
wanych podróży. Pomiar powinien zostać przeprowadzony w dniu pracy i nauki 
z wyłączeniem sobót i niedziel.

Kolejnym aspektem, który należy brać pod uwagę przy wyborze punktów po-
miarowych jest ilość linii obsługujących wyróżniony przystanek oraz rodzaj ko-
munikacji (komunikacja autobusowa, tramwajowa lub autobusowo-tramwajowa). 
Nadmienić należy, że dotychczasowe badania przeprowadzone jeszcze w latach 
70-tych [1] odnosiły się do opisania i scharakteryzowania procesu zgłoszeń pasa-
żerów na przystanek obsługiwany jedynie przez jedną linię autobusową. Powyż-
sze związane było z ograniczonymi możliwościami obserwatorów dokonujących 
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równoczesnej rejestracji kolejnych zgłoszeń pasażerów oraz pojazdów komunikacji 
miejskiej na przystanek. 

Właściwe rozpoznanie procesu zgłoszeń pasażerów na przystanek wyma-
ga konsekwentnego i długofalowego prowadzenia badań. Jedynie systematycz-
ne i powtarzalne pomiary pozwalają na rejestrację i identyfikację wpływu wielu 
czynników determinujących charakter procesu zgłoszeń potoków pasażerskich na 
przystanek. 

Powtarzalność pomiarów w wybranych punktach sieci transportowej w założo-
nym czasookresie pozwala przede wszystkim na zdefiniowanie wielkości i stopnia 
wpływu czynników (np. pory roku) na obraz procesu zgłoszeń potoków pasażer-
skich. Odtworzone w pewnych odstępach czasu pomiary dają również możliwość 
rejestracji zmian wielkości, charakteru oraz preferencji potoków pasażerskich 
w czasie umożliwiając tym samym weryfikację słuszności założeń prowadzonej po-
lityki transportowej. 

3.2. Metodyka badania procesu zgłoszeń

Badanie procesów zgłoszeń w wybranym przekroju sieci transportowej 
polega na równoczesnej rejestracji kolejnych zgłoszeń potoków pasażerów 
oraz autobusów w odpowiednio zdefiniowanych interwałach czasu. Jednym 
ze sposobów równoległej rejestracji zgłoszeń pasażerów i autobusów jest bez-
pośrednia obserwacja. W tym przypadku pomiar polega na notowaniu na 
specjalnie przygotowanym formularzu liczby przybywających na przystanek 
pasażerów, w kolejnych następujących po sobie przedziałach czasu. Z uwa-
gi na współzależność procesu zgłoszeń pasażerów względem zgłoszeń potoku 
autobusów w drodze prób ustalono, że najbardziej optymalnym przedziałem 
czasu, w którym należy odnotować kolejne zgłoszenia pasażerów i pojazdów 
komunikacji miejskiej jest interwał 10-sekudnowy. Metoda ta obarczona jest 
błędem i nie nadaje się do prowadzenia obserwacji w przypadku dużej często-
tliwości zgłoszeń pasażerów i pojazdów komunikacji miejskiej na przystanek. 
Rejestracja procesów zachodzących na przystanku jest szczególnie utrudnio-
na w sytuacji obsługi przystanku przez kilka linii, przede wszystkim w przy-
padku małego interwału między kolejnymi pojazdami komunikacji miejskiej. 
Nadmienić należy, że właśnie przez omówione powyżej trudności wynikające 
z ograniczonej percepcji obserwatorów nie podjęto w latach 70-tych próby zi-
dentyfikowania procesu zgłoszeń na przystankach obsługiwanych przez więcej 
niż jedną linię. Wykorzystanie w technice pomiarowej nowoczesnych środków 
rejestracji, np. w postaci kamer cyfrowych, pozwala w chwili obecnej rejestro-
wać ogół procesów zachodzących w wybranym punkcie sieci transportowej eli-
minując znacznie ewentualny błąd ludzki. Problematycznym okazuje się nadal 
automatyczna weryfikacja istotności zebranego materiału badawczego wraz 
z późniejszą analizą i obróbką danych.
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3.3. Przebieg, analiza oraz prezentacja wyników badania procesu zgłoszeń

W roku 2010 w ramach pracy magisterskiej pod tytułem „Badanie efektyw-
ności połączeń komunikacyjnych osiedla Ruczaj z Centrum Krakowa” [2] zosta-
ło przeprowadzone badanie przystankowe, którego głównym celem była ocena 
jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej, określenie wielkości potoków pa-
sażerskich zainteresowanych skorzystaniem z oferty komunikacji miejskiej oraz 
próba opisania procesu zgłoszeń pasażerów na przystanki zlokalizowane w obrębie 
osiedla Ruczaj stanowiącego w krakowskiej aglomeracji jedną z tzw. „miejskich sy-
pialni”. Właściwy pomiar obejmujący swym zasięgiem 7 stanowisk pomiarowych 
polegał na zliczaniu kolejnych zgłoszeń pasażerów i pojazdów komunikacji miej-
skiej w interwałach 10 sekundowych w okresie szczytu porannego na kolejnych 
przystankach. 

Podczas trwania prawie trzygodzinnego pomiaru na siedmiu przystankach za-
notowano 3590 zgłoszeń pasażerów (rys. 2). Analiza danych pod kątem poszu-
kiwania najbardziej obciążonej godziny wykazała, że największą intensywnością 
zgłoszeń charakteryzowała się godzina 6:57 - 7:57, podczas której intensywność 
wyniosła 27 pasażerów/min. (1620 pas./godz.), a najniższą godzina 8:05 - 9:05 
z intensywnością zgłoszeń na poziomie 18 pasażerów/min. (1080 pas./godz.).

Rys. 2. Liczba obsłużonych pasażerów na os. Ruczaj w kierunku Centrum miasta [2]

W zakresie obranego tematu pracy magisterskiej [2] podjęto próbę opisania 
zależności zgłoszeń pasażerów na kilku sąsiadujących ze sobą przystankach. Zaob-
serwowano, że występują miejscowe zależności kiedy to na kolejnych przystankach 
można zanotować wzmożoną ilość zgłoszeń pasażerów. Przeprowadzono analizę, 
w której posłużono się zaawansowanymi narzędziami statystycznymi. Poszukiwa-
no zależności, które pomogłyby w lepszym stopniu zrozumieć czym kierują się 
pasażerowie zgłaszający się na przystanki. 
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Przedstawione poniżej wykresy (rys. 3, rys. 4), stanowiące niewielki fragment 
dokonanej analizy, obrazują niezwykle skomplikowany proces zgłoszeń pasażerów 
na przystankach autobusowych położonych na os. Ruczaj. 

Rys. 3. Intensywność procesu zgłoszeń pasażerów linii 194 na przystanku Bobrzyńskiego [2]

Rys. 4. Proces zgłoszeń pasażerów na przystanku Rostworowskiego - kierunek Centrum Krakowa [2]

Wartości osi pionowej wskazują bieżącą liczbę pasażerów, którzy oczekują na 
przystanku. Jak można zaobserwować wartości funkcji narastają wraz z upływem 
czasu, osiągają lokalne maksimum w momencie poprzedzającym czas przyjazdu 
autobusu, po którym następuje nagły spadek, którego wartość odpowiada liczbie 
pasażerów wsiadających do pojazdu komunikacji miejskiej.

Analiza danych [2] wykazała, że dla linii autobusowych obsługujących osiedle 
Ruczaj proces zgłoszeń pasażerów na przystanki przejawiał cechy procesu wybitnie 
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stochastycznego i odbywał się niezależnie od długości interwału między-pojazdo-
wego. Wywieszone rozkłady jazdy służyły jedynie jako informacja dla pasażerów 
już przybyłych na przystanek. Mieszkańcy nie planowali zgłoszeń na przystanek 
tak, aby zdążyć na konkretny autobus danej linii. Było to związane z faktem, że 
większość linii autobusowych po opuszczeniu osiedla Ruczaj pokrywała się na od-
cinku prawie 4 km dlatego można traktować je na tym odcinku jako jedną linię 
o bardzo wysokiej częstotliwości kursowania, co z kolei tłumaczyłoby całkowitą 
losowość procesu zgłoszeń pasażerów na przystanek. 

Z uwagi na bardzo zróżnicowaną intensywność zgłoszeń potoków pasażerów, 
dużą nieregularność zgłoszeń na przystanki pojazdów komunikacji miejskiej nie 
udało się odnaleźć odpowiedniego modelu, który w sposób zadowalający obrazo-
wałby mechanizm zgłoszeń potoków pasażerskich. 

W bieżącym roku zainicjowano kolejną próbę zbadania potoków pasażerskich 
osiedla Ruczaj tym razem w ramach pracy doktorskiej, której głównym celem 
jest zdefiniowanie stochastycznego modelu zgłoszeń pasażerów na przystanek ko-
munikacji miejskiej. Po oddaniu w roku 2012 inwestycji szybkiego tramwaju do 
użytkowania obraz komunikacyjny osiedla uległ drastycznej poprawie. Zgodnie 
z założeniami prowadzonej polityki transportowej [5,7] obsługa komunikacyjna 
obszaru osiedla Ruczaj, jako znacznego generatora ruchu w szczycie porannym 
i popołudniowym, została oparta na ofercie tramwaju z uwzględnieniem jego prio-
rytetów w ruchu. Już wyniki pierwszych pomiarów potwierdziły zależność zgło-
szeń pasażerów na przystanek względem procesu zgłoszeń tramwajów, co zostało 
zaprezentowane na wykresie zamieszczonym na rys. 5. 

Rys. 5. Charakterystyka zgłoszeń potoku pasażerów z uwzględnieniem zgłoszeń tramwajów 
Źródło: opracowanie własne

Obecnie funkcjonująca komunikacja tramwajowa obsługująca obszar osiedla 
charakteryzuje się dużą regularnością oraz punktualnością. Wnioskować można, 
że pasażerowie planujący podróż w warunkach sprawnie funkcjonującej komu-
nikacji miejskiej przybywają na przystanek na kilka minut przed rozkładowym 
czasem odjazdu. 

W czasie pierwszej serii pomiarów zaobserwowano wzmożoną ilość zgłoszeń pa-
sażerów tuż przed pojawieniem sie pojazdu komunikacji miejskiej, w szczególności 
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dla linii obsługujących obszar centrum miasta. Dla lepszego uchwycenia wpły-
wu procesu przyjazdów pojazdów komunikacji miejskiej na intensywność potoku 
zgłoszeń na przystanek dla pierwszej serii pomiarów zebrano interwały w grupy 
o szerokości klasy 0,5 min., co przedstawia wykres zamieszczony na rys. 6. 

 

Rys. 6. Intensywność zgłoszeń potoku pasażerskiego pomiędzy kolejnymi odjazdami pojazdu 
komunikacji miejskiej 
Źródło: opracowanie własne 

Rysunek 6, który stanowi tylko niewielki wycinek przeprowadzonej analizy 
przedstawia stosunek zaobserwowanej intensywności pas./0,5 min. - w danym 
odcinku 30 sek. - a początkowe i końcowe wartości odpowiadają momentom 
odjazdu kolejnych pojazdów komunikacji miejskiej z przystanku. Na podstawie 
uzyskanych wykresów założyć można hipotetyczny kształt krzywej intensywności 
zgłoszeń pasażerów w obrębie interwału potoku tramwajów. Analiza dotychczas 
zebranego materiału badawczego potwierdza wpływ czasów odjazdów pojazdów 
komunikacji miejskiej na intensywność potoku zgłoszeń pasażerów na przystanek.

Biorąc pod uwagę złożoność zagadnienia oraz wąski zakres dotychczas prowa-
dzonych badań, a co za tym idzie niepełne rozpoznanie istoty procesu zgłoszeń 
przy jednoczesnym uwzględnieniu predyspozycji potoków pasażerskich, wspo-
mniany wcześniej temat pracy naukowej może okazać się bardzo perspektywiczny 
i rozwojowy w przyszłości.

4. Perspektywa dalszych badań

W [1] wskazano propozycje oraz perspektywę rozwoju dalszych badań. 
W chwili obecnej dysponujemy aparaturą umożliwiającą automatyczne rejestro-
wanie wszystkich procesów zachodzących w wybranych punktach sieci transpor-
towej dlatego w pierwszej kolejności należałoby dokonać pełniejszego zbadania 
przystanków obsługiwanych przez kilka linii. Uzasadnionym wydaje się zbadanie, 
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scharakteryzowanie i opisanie zmienności procesu zgłoszeń pasażerów na przysta-
nek w zależności od ilości linii obsługujących wybranych punkt pomiarowy.

Perspektywa dalszych badań powinna również uwzględnić zmiany społeczne, 
demograficzne oraz przestrzenne, które dokonały się na przestrzeni ostatnich kil-
ku dekad w całej aglomeracji krakowskiej. Materiał badawczy zebrany w latach 
70-tych przedstawiający obraz ówczesnego systemu transportowego Krakowa [1] 
opartego głównie na komunikacji autobusowej może okazać się niewystarczający 
aby dobrze zrozumieć i scharakteryzować procesy zachodzące w obecnym syste-
mie transportowym całej krakowskiej aglomeracji. Od tego czasu obserwowali-
śmy bowiem znaczny rozwój miasta i całej strefy podmiejskiej [11,12] oraz rozwój 
sieci transportowej [4]. Na przestrzeni ostatnich dwóch dekad powstawały nowe 
osiedla, a rosnąca liczba mieszkańców zgłasza coraz większe zapotrzebowanie i wy-
magania w stosunku do całości systemu transportowego. Przemiany systemowe 
ostatnich lat spowodowały zmiany gospodarczego wizerunku Krakowa. Miasto 
zdominowane do niedawna przez przemysł ciężki, wyrasta na atrakcyjne miej-
sce lokowania kapitału. Obecnym motorem rozwoju krakowskiej aglomeracji jest 
silne zaplecze naukowo-badawcze, wykwalifikowana kadra naukowa oraz dobrze 
rozwinięty sektor handlowo-usługowy. Podobnie jak wiele europejskich metropo-
lii także Kraków, musi obecnie sprostać wyzwaniom, jakie niesie ze sobą proces 
urbanizacji. Potrzeba szybkiego usprawnienia komunikacji zbiorowej została bar-
dzo mocno zaakcentowana w uchwalonej polityce transportowej miasta Krakowa 
przewidzianej na lata 2007-2015 [5,7]. 

W konsekwencji dokonanych zmian w pełni uzasadnionym wydaje się ponow-
ne przeprowadzenie badań operacyjnych. W pierwszej kolejności badania powinny 
objąć swoim zasięgiem przystanki obsługiwane przez kilka linii. Zastosowanie no-
woczesnych technik pomiarowych w połączeniu z konsekwentnymi, długofalowymi 
badaniami pozwoli na pełniejsze scharakteryzowanie procesu zgłoszeń i sformułowa-
nie modelu uwzględniającego dokonane zmiany oraz inne czynniki, które w latach 
70-tych mogły mieć charakter marginalny, np. wpływ sygnalizacji świetlnej, który 
w pracy [1] został tylko zasygnalizowany, nie podlegając dalszym badaniom.

W chwili obecnej w ramach podjętej pracy doktorskiej pod tytułem „Model pro-
cesu zgłoszeń potoków pasażerskich na przystanek” od listopada 2013 roku realizo-
wane są pomiary procesów zgłoszeń w wybranych punktach sieci transportowej Kra-
kowa. W zakresie wspomnianej pracy na podstawie zebranego materiału badawcze-
go została podjęta próba scharakteryzowania i opisania procesów zgłoszeń pasażerów 
na przystankach obsługiwanych przez linie tramwajowe w zależności od ich ilości.

5. Uwarunkowania społeczne w aspekcie procesu zgłoszeń 

Proces zgłoszeń pasażerów z uwagi na złożoność czynników wpływających nań 
wymaga wielopłaszczyznowej analizy. Oprócz czynników, które można uchwy-
cić w czasie badania przystankowego pozostaje również aspekt społeczny wybo-
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rów oraz motywacje którymi kierują się pasażerowie przybywający na przystanek 
z chęcią odbycia podróży. W celu lepszego scharakteryzowania mechanizmu zgło-
szeń pasażerów na przystanek badanie przystankowe polegające na rejestracji 
kolejnych zgłoszeń pasażerów powinno być rozszerzone o badanie ankietowe. 
Głównym zamierzeniem takiego badania przeprowadzonego wśród pasażerów 
korzystających z komunikacji miejskiej w normalnych warunkach jej funkcjono-
wania jest poznanie:

1) rozkładu przestrzennego ruchu potoku pasażerskiego w okresie szczytu po-
rannego i popołudniowego,

2) motywacji odbywanych podróży, 
3) deklarowanych oraz alternatywnych wyborów linii,
4) preferencji odnośnie wybranych linii
5) oceny jakości obsługi komunikacji miejskiej obsługującej obszar osiedla.
Wymiar społeczny w aspekcie badania procesu zgłoszeń potoków pasażer-

skich może rzucić nowe światło na mechanizm modelu zgłoszeń. Elementami 
determinującymi obraz procesu zgłoszeń mogą okazać się motywacje oraz roz-
kład przestrzenny ruchu, szczególnie w zakresie dużych obszarów mieszkanio-
wych. 

Warto nadmienić w tym miejscu, że w ramach wspomnianej wcześniej pracy 
magisterskiej [2] w celu lepszego poznania oczekiwań, potrzeb oraz problemów 
mieszkańców osiedla Ruczaj, dotyczących komunikacji miejskiej właściwe badanie 
przystankowe zostało uzupełnione i rozszerzone o badanie ankietowe, które dostar-
czyło cennego materiału badawczego charakteryzującego codzienne wybory oraz 
problemy komunikacyjne, z którymi borykają się na co dzień mieszkańcy wielkich 
zespołów mieszkaniowych. W celu podkreślenia znaczenia aspektu społecznego 
w ujęciu mechanizmów zgłoszeń pasażerów na przystanek, analiza zebranego ma-
teriału badawczego wykazała bardzo duże, prawie 57% zainteresowanie mieszkań-
ców osiedla Ruczaj podróżami, których zwieńczeniem było centrum miasta. 51% 
spośród nich stanowią podróże do pracy, a kolejne 35% to podróże na uczelnie. 
Największym zainteresowaniem cieszyły się zatem linie autobusowe obsługujące 
obszar centrum oraz ścisłego śródmieścia, gdzie zlokalizowane są liczne miejsca 
pracy oraz uczelnie wyższe i szkoły. W przeprowadzonej ankiecie mieszkańcy osie-
dla Ruczaj zgłosili również duże problemy komunikacyjne, których przyczyną naj-
częściej okazała się źle funkcjonująca komunikacja miejska zależna od warunków 
panujących w sieci drogowej. Wszystko to wpływało na obraz procesu zgłoszeń 
w zakresie analizowanych przystanków. 

Warto nadmienić, że scharakteryzowanie procesu zgłoszeń w zależności od 
uwarunkowań społecznych stanowi również zakres objęty wspomnianą wcześniej 
pracą doktorską. Zakres badań prowadzonych w wybranych punktach sieci trans-
portowej zakłada również przeprowadzenie szeregu badań ankietowych, które 
w połączeniu z danymi pochodzącymi z właściwej rejestracji potoków pasażer-
skich da pełny obraz mechanizmów determinujących proces zgłoszeń pasażerów 
na przystanek.
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6. Podsumowanie

Jedynie podjęcie kompleksowych badań operacyjnych obejmujących swym za-
sięgiem charakterystyczne punkty sieci transportowej uzupełnione o badanie an-
kietowe może dostarczyć cennego materiału badawczego pozwalającego w pełni 
scharakteryzować i opisać proces zgłoszeń pasażerów na przystanek. Rozpoznanie 
w/w mechanizmu pozwoli z pewnością na optymalizację założeń prowadzonej po-
lityki transportowej oraz racjonalizację obsługi komunikacji miejskiej. W pierw-
szej kolejności pomiary powinny objąć swym zasięgiem obszar tzw. „miejskich sy-
pialni”.
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Streszczenie. Krajowy Model Transportowy stanowi jednolitą i kompleksową bazę danych 
o transporcie. Jest to uporządkowany zbiór informacji pochodzących z różnych źródeł, zebranych 
w jednym systemie informatycznym, który, wraz z odpowiednimi modelami transportowymi, umoż-
liwia wykonywanie krótkoterminowych (do 5 lat) i długoterminowych (do 30 lat) prognoz ruchu 
oraz analiz transportowych. Może być również wykorzystywany do wdrażania wyników analiz 
w bieżącej eksploatacji. Do budowy modelu zastosowany został standardowy program komercyjny 
VISUM służący do budowy baz danych o transporcie i analiz transportowych. Model zawiera 
cztery warstwy informacyjne: model obszaru Polski, model sieci kolejowej, model sieci drogowej, 
model połączeń lotniczych. Spójny model transportowy dla wszystkich środków transportowych 
w skali kraju, pozwala na przeprowadzenie analiz ruchu uwzględniających zmiany w zago-
spodarowaniu przestrzennym kraju, rozbudowę infrastruktury transportowej, zmiany w ofercie 
przewozowej, a także wzajemne oddziaływanie zarówno różnych środków transportu jak i różnych 
przewoźników.

Słowa kluczowe: model transportowy prognoza kolejowa krajowa

1. Założenia ogólne

Krajowy Model Transportowy stanowi jednolitą i kompleksową bazę danych 
o transporcie. Jest to uporządkowany zbiór informacji pochodzących z różnych 
źródeł, zebranych w jednym systemie informatycznym, który, wraz z odpowied-
nimi modelami transportowymi, umożliwia wykonywanie krótkoterminowych 
i długoterminowych prognoz ruchu oraz analiz transportowych. Może być również 
wykorzystywany do wdrażania wyników analiz w bieżącej eksploatacji.

Zgromadzone dane zawierają informacje o stanie istniejącym, dane historyczne 
o wielkości ruchu a także dotyczące przyszłych projektów. Informacje te są zbiera-
ne w lokalnych systemach informatycznych działających na rzecz poszczególnych 
gałęzi transportu, a także urzędach statystycznych i jednostkach administracji 
państwowej i są umiejscowione w różnych jednostkach organizacyjnych. Mają one 
swoją określoną strukturę, a ich aktualizacja odbywa się w różnych przedziałach 
czasowych. Po odpowiednim przetworzeniu i uporządkowaniu według wymaga-
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nych standardów są one lokowane w jednej bazie danych i stanowią podstawę 
Krajowego Modelu transportowego.

Do budowy modelu zastosowany został standardowy program komercyjny VI-
SUM służący do budowy baz danych o transporcie i analiz transportowych. Po-
zwala on na wykonanie wszelkich obliczeń symulacyjnych potrzebnych do oceny 
aktualnych i przyszłych potrzeb transportowych.

Opisywany model zawiera cztery warstwy informacyjne:
•	 Informacje o analizowanym obszarze, głównie z Banku Danych Lokalnych; 
•	 Informacje o sieci kolejowej opartą na bazach danych PLK oraz informacje 

o przewozach według danych od przewoźników kolejowych i GUS;
•	 Informacje o sieci drogowej, oparte na bazach danych GDDKiA oraz o prze-

wozach z modelu sieciowego i GUS;
•	 Informacje o połączeniach lotniczych na podstawie danych przewoźników 

oraz ULC i GUS.
Informacje o obszarze są dostępne na różnych poziomach dokładności, w za-

leżności od źródła i rodzaju danych, od gmin i miast do województw i regionów. 
Podstawowe analizy wykonywane są w podziale na rejony komunikacyjne odpo-
wiadające podziałowi na powiaty.

Model sieci kolejowej obejmuje wszystkie odcinki sieci kolejowej i zawiera in-
formacje o kategoriach technicznych, prędkościach, liczbie pociągów, pasażerów 
itp. Oprócz tego model zawiera węzły odpowiadające stacjom, z informacją o wiel-
kości i rodzaju ruchu podróżnych wsiadających i wysiadających. 

Model sieci drogowej obejmuje wszystkie odcinki dróg krajowych i wojewódz-
kich i zawiera informacje o kategoriach dróg, prędkościach, potokach samochodo-
wych itp.

Analiza połączeń lotniczych jest ograniczona do relacji krajowych określanych 
na podstawie ogólnie dostępnych danych od przewoźników. 

Taki układ umożliwia uwzględnienie wpływu konkurencyjnych środków trans-
portu. 

Wszystkie informacje o podróżach są zagregowane do poziomu rejonów ko-
munikacyjnych. W takim układzie dostępne są zagregowane podróże z kolejowej 
statystyki biletowej. również dane o podróżach samochodowych i autobusowych 
oparte na sieciowym modelu drogowym, a także czasy, odległości i koszty prze-
jazdu różnymi środkami komunikacji używane w modelowaniu. Możliwa dzięki 
temu jest analiza i prognoza podziału zadań przewozowych na relacjach pomiędzy 
rejonami.

Uzupełniające źródła informacji to wyniki wszelkiego rodzaju prac projekto-
wych w czasie których wykonywane są badania i pomiary ruchu. 

Model umożliwia realizację trzech rodzajów obliczeń:
•	 Symulacje optymalizacyjne – dla potrzeb bieżących;
•	 Prognozy krótkoterminowe – do 5 lat;
•	 Prognozy długoterminowe – do 30 lat.
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System umożliwia prezentowanie wyników analiz i prognoz w skali kraju lub 
dla wybranych fragmentów sieci, w układzie przestrzennym, w formie graficznej 
i tabelarycznej.

Rys. 1. Warstwy informacyjne modelu

2. Model obszaru

Ze względu na różne źródła danych statystycznych w modelu zapisane są różne 
podziały, co pozwala na agregację i dezagregację danych w zależności od źródła 
danych, potrzeby analizy czy też sposób prezentowania wyników. Podział admini-
stracyjny to:

1) gminy,
2) powiaty,
3) podregiony,
4) województwa,
5) regiony,
6) Polska.

Dodatkowo uwzględniony jest podział funkcjonalny na:
1) wsie
2) miasta
3) obszary metropolitalne

Do analiz komunikacyjnych posłużono się podziałem na rejony komunikacyj-
ne, których granice pokrywają się z powiatami (379 rejonów). Wszelkie dane sta-
tystyczne lub prognostyczne są sprowadzane do tego podziału. Do nich dodane 
zostały przejścia graniczne, jako punkty generujące ruch zagraniczny. 

Głównym źródłem danych do modelu obszaru jest Bank Danych Lokalnych 
prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny. Dane z tego banku są dostępne 
dla bardzo różnych dziedzin społecznych i gospodarczych. Dobrym źródłem 
do pobierania tych informacji jest strona internetowa GUS. Określając poziom 
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podziału terytorialnego, rok i zestaw danych, można otrzymać tabelę z danymi 
w formacje arkusza EXCEL. Stosując numer statystyczny jednostki terytorialnej, 
można wprowadzić te dane do modelu.

Przykładem wykorzystania modelu jest analiza zmian w liczbie ludności wg 
prognozy GUS.

Rys. 2. Podział na jednostki administracyjne, funkcjonalne i rejony komunikacyjne

Rys. 3. Przykład prognoza GUS zmian w liczbie ludności do 2030 roku
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Do głównych danych makroekonomicznych należy prognoza PKB. Przyjmo-
wana jest ona dla całego kraju na podstawie aktualnych wytycznych Ministerstwa 
Finansów. Ponieważ w prognozie uwzględniana musi być różnica w regionalnym 
tempie rozwoju, na podstawie danych historycznych i założeń Ministerstwa Infra-
struktury i Rozwoju, przygotowana jest prognoza dla podregionów.

Rys. 4. Prognoza wzrostu PKB w Polsce

Trzecim istotnym czynnikiem jest wskaźnik motoryzacji, który ma wpływ na 
podział zadań przewozowych pomiędzy ruchem kolejowym a drogami. Wpływ 
ten, na podstawie analizy danych jest różny w zależności od rodzaju odbywanej 
podróży oraz rodzaju obszaru w którym, lub obszarów pomiędzy którymi, się od-
bywa. Dlatego prognoza tego wskaźnika jest liczona dla całego kraju, a także na 
poziomie powiatów (rejonów komunikacyjnych)

3. Model drogowy

3.1. Sieć drogowa

Podstawą opracowanego modelu sieci drogowej dla stanu istniejącego, były 
informacje zawarte w Banku Danych Drogowych. Sieć ta jest rozwinięciem mode-
lu z roku 2006 udostępnianego przez GDDKiA wykonawcom projektów drogo-
wych, zaktualizowanym do stanu roku 2012. Do budowy modelu wykorzystano 
następujące dane zawarte w Banku Danych Drogowych: 

•	 długość odcinka drogi, pikietaż, kategoria techniczna odcinka,
•	 liczbę jezdni, szerokość jezdni, dane z Generalnego Pomiaru Ruchu,
•	 przynależność administracyjną (droga krajowa, wojewódzka), numer drogi,
•	 współrzędne i nazwy węzłów drogowych. 
Na podstawie tych danych zbudowany jest zaktualizowany model sieci drogo-

wej dla roku 2012, który zawiera wszystkie odcinki dróg krajowych i wojewódz-
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kich na odcinkach zamiejskich oraz w granicach administracyjnych miast. Model 
zawiera również odcinki projektowane w przyszłości, według aktualnego stanu 
wiedzy. Włączane są one do procesu obliczeniowego w odpowiednich latach pro-
gnozy ruchu.

Rys. 5. Źródła danych dla modelu sieci drogowej

Rys. 6. Krajowy model sieci drogowej na podstawie danych z Banku Danych Drogowych
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3.2. Model podróży drogowych

Stosowany model podróży drogowych jest rozwinięciem modelu z roku 2006 
udostępnianego przez GDDKiA. 

Dla samochodowego ruchu pasażerskiego używane są cztery grupy podróży 
w motywacjach:

1) praca,
2) biznes,
3) turystyka,
4) inne.

Dla ruchu towarowego stosowany jest podział na samochody typu:
1) dostawcze,
2) ciężarowe bez przyczepy,
3) ciężarowe z przyczepą/naczepą.

Dla tych typów podróży liczona jest: 
•	 liczba generowanych podróży, według równań regresyjnych,
•	 macierze podróży pomiędzy rejonami komunikacyjnymi, w oparciu o model 

grawitacyjny,
•	 obciążenie sieci drogowej potokami samochodów wszystkich typów.
W analizach sieci drogowej nie jest wykonywana szczegółowa prognoza ruchu 

autobusowego, ponieważ ma on znikomy udział w potokach ruchu zamiejskie-
go (ok. 2-3%) i nie ma istotnego wpływu na obciążenie sieci. Niemniej jednak, 
w przypadku analizy przepływu potoków pasażerskich, macierz przemieszczeń au-
tobusami powinna być policzona, nawet jeżeli jej dokładność może być problema-
tyczna. Na podstawie danych statystycznych pośrednich, cząstkowych badań ru-
chu oraz analizy rozkładów jazdy głównych przewoźników autobusowych można 
odwzorować międzyrejonową macierz przewozów pasażerskich autobusami. Może 
ona być wykorzystywana do analizy wielkości konkurencyjnego rynku połączeń 
autobusowych.

Model umożliwia obliczanie prognoz ruchu i analizę wpływu zmian w infra-
strukturze drogowej na wielkość i kierunki ruchu samochodowego. Otrzymywane 
wyniki, określające między innymi aktualne oraz przyszłe czasy i koszty przejazdu 
na relacjach, pozwalają na prowadzenie analizy podziału zadań przewozowych na 
poszczególnych relacjach ruchu.

4. Połączenia lotnicze

Analiza połączeń lotniczych została tutaj oparta na dostępnych danych zawie-
rających dobową liczbę lotów rejsowych poszczególnych przewoźników, rodzaje 
samolotów i czas przelotu. Znając liczbę połączeń pomiędzy miastami, rodzaj 
samolotów oraz czas jazdy można stworzyć sieć bezpośrednich relacji pomiędzy 
parami miast służącą do analizy. W porównaniu z siecią drogową i kolejową jest 
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to więc sieć prosta, w której węzłami są porty lotnicze a odcinkami bezpośrednie 
połączenia pomiędzy nimi.

Model podróży lotniczych jest uproszczony ze względu na niewielki udział tego 
rynku w przewozach krajowych. Do obliczeń prognostycznych stosowane są ogól-
ne prognozy dla ruchu lotniczego publikowane przez Ministerstwo Transportu. 
Prognozy szczegółowe są na ogół tajemnicą handlową przewoźników. Na podsta-
wie danych ogólnych można oszacować prognozowane zmiany wielkości ruchu na 
poszczególnych relacjach.

 

Rys. 7. Źródła danych dla modelu połączeń lotniczych

5. Model kolejowy

5.1. Sieć kolejowa

Model sieci kolejowej zbudowany został na podstawie informacji pobieranych 
z różnych dostępnych źródeł, głównie z baz danych PLK oraz od przewoźni-
ków. Sama baza danych zawiera węzły, linie i odcinki. Elementy te opisane są 
przez szereg atrybutów, wśród nich także te używane w statystyce, pozwalające 
na wprowadzenie do modelu aktualnych danych z różnych źródeł dotyczących 
np. liczby sprzedanych biletów, liczbę pociągów różnych typów, liczbę pasażerów, 
ograniczenia prędkości, skrajnie itp. Zbiór tych atrybutów może być dowolnie 
rozszerzany w zależności od potrzeb.

Podstawowa baza danych z odcinkami sieci zawiera następujące atrybuty:
•	 numer linii, numer odcinka na linii, kilometry początku i końca odcinka, 
•	 nazwy i numery węzłów początkowego i końcowego,
•	 prędkość aktualna i projektowana wg typów pociągów, 
•	 liczba pociągów, pasażerów i ton na dobę według rodzaju pociągu.
Baza danych o odcinkach uzupełniona jest o informacje dotyczące węzłów sie-

ciowych. Jest wiele kategorii węzłów, mogą to być zarówno obiekty techniczne 
(np. posterunki odgałęźne) jak i przystanki osobowe.
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Rys. 8. Źródła danych dla modelu sieci kolejowej

Szczególnym rodzajem obiektów powiązanych z odcinkami sieci oraz węzłami 
są przebiegi (trasy) pociągów wg rozkładu jazdy. Przebiegi te bazują na kolejnych 
odcinkach odwzorowujących linie kolejowe, W powiązaniu z obiektami przystan-
ków oraz danymi o czasie zatrzymań i odjazdów, a także czasie przejazdu przez 
odcinki tworzą one charakterystykę działalności przewoźników kolejowych.

Model sieci został zbudowany tak, żeby mógł być wykorzystany zarówno dla 
stanu istniejącego, jak i dla okresu prognozy. Możliwa jest zatem analiza wpływu 
zmian wynikających zarówno z doraźnej lub długoterminowej modernizacji infra-
struktury jak i zmian w rozkładzie jazdy mających wpływ na poprawienie oferty 
przewozowej.
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Rys. 9. Model sieci kolejowej z zaznaczonymi stacjami EIC i TLK

Rys. 10. Dane o liczbie pasażerów wsiadających na stacjach, według typu pociągu, dla modelu sieci 
kolejowej
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Rys. 11. Dane historyczne o średniej liczbie pociągów różnych typów na odcinkach, wg OBLIKO, dla 
modelu sieci kolejowej

Rys. 12. Symulacja wielkości ruchu pasażerskiego na odcinkach sieci i stacjach w określonych 
interwałach czasowych



404 Waltz A.

Rys. 13. Analiza przebiegu i napełnienia konkretnego pociągu

5.2. Operatorzy kolejowi

Więźba ruchu międzyrejonowego, a także dostępne informacje o rozkładach 
jazdy funkcjonujące w ramach prognoz krótkoterminowych i optymalizacyjnych 
podzielone są na poszczególnych przewoźników w ramach obsługiwanego przez 
nich ruchu. Model uwzględnia następujących przewoźników kolejowych:

•	 PKP Intercity S.A. (użytkownik modelu),
•	 Przewozy Regionalne,
•	 Koleje Mazowieckie,
•	 Koleje Wielkopolskie,
•	 Koleje Śląskie,
•	 Koleje Dolnośląskie,
•	 Arriva,
•	 SKM w Trójmieście,
•	 SKM w Warszawie.
Dane dla PKP Intercity S.A. są uzyskiwane ze statystyki rzeczywistej sprzedaży 

biletów. Ze względu na to, że pociągi są objęte całkowitą rezerwacją miejsc, dane 
te są wystarczająco dokładne. Dla pozostałych przewoźników ujętych w modelu, 
dane takie nie są dostępne, ponieważ przez każdego przewoźnika są traktowane 
jako poufne. Są one zatem liczone jako macierze teoretyczne, przy wykorzystaniu 
modelu ruchu do prognoz długoterminowych, na podstawie istniejącego rozkładu 
jazdy. Wyniki są weryfikowane na podstawie na podstawie dostępnych danych 
o ogólnej liczbie realizowanych połączeń, liczbie pasażerów i wykonanej pracy 
przewozowej przewoźników kolejowych (publikowane przez GUS i UTK). 
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Otrzymane wynikowe potoki kolejowe w pociągach innych przewoźników sta-
nowią w tym przypadku tło analiz i prognoz wykonywanych dla połączeń i roz-
kładów jazdy PKP Intercity S.A. Dają one również obraz wielkości ruchu, który 
ewentualnie w ramach konkurencji, mógłby być przejęty przez Intercity od innych 
przewoźników kolejowych.

Elastyczność modelu pozwala na dodawanie nowych przewoźników (w przy-
padku pojawienia się na polskim rynku kolejowym), jak również ich podział i łą-
czenie.

5.3. Import rozkładu jazdy do modelu kolejowego 

Pełne informacje o rozkładzie jazdy pozwalają na bardzo dokładne prognozy 
potoków ruchu zarówno w ujęciu odcinkowym, czasowym jak i w podziale na po-
ciągi oraz liczbę wykorzystanych miejsc. Dane o rozkładach jazdy będące w posia-
daniu PKP Intercity mają charakter rozproszony i składają się z kilka tablic zawie-
rających uzupełniające się wzajemnie informacje. Opracowane zostały procedury 
umożliwiające kompleksowe wczytywanie rozkładów jazdy ze zbiorów będących 
w gestii IC, oraz łączenie informacji o trasie, czasach przejazdów i postojów, możli-
wościach wsiadania i wysiadania z informacjami o pociągu i klasyfikacji składu oraz 
kalendarzu kursowania. Umożliwia to włączenie danych rozkładowych do Modelu 
Kolejowego poprzez ich import do programu VISUM. Warunkiem prawidłowego 
wczytywania rozkładów jazdy jest odpowiednia budowa modelu sieci kolejowej, 
który musi zawierać wszystkie obiekty sieciowe używane w opisie rozkładów jazdy.

5.4. Dane uzupełniające

Statystyka biletowa
Dane o podróżach, oparte na statystyce sprzedaży biletów po stosunkowo pro-

stym przetworzeniu, mogą być wczytywane do modelu, tworząc macierze podróży 
pomiędzy stacjami lub rejonami, będące podstawą do analiz ruchu. 

Zbudowana została procedura umożliwiająca przetworzenie danych i ich zapis 
w formacie macierzy używanym w programie VISUM.

Historyczna dane o ruchu
Wykorzystane zostały zbiory danych OBLIKO dla lat 2000-2012 (dane 

o średniodobowym obciążeniu odcinków sieci liczbą pociągów według typów po-
ciągów). W modelowaniu ruchu na sieci kolejowej niezwykle istotna jest możli-
wość analizowanie trendów zmian w wielkości obciążenia sieci w kolejnych latach. 
Szczególnie istotne jest to dla okresu ostatnich lat, gdy modernizacje poszczegól-
nych tras powodują czasowe zmiany w rozkładzie przestrzennym obciążenia. Sys-
tem pozwala na bezpośrednie wczytanie tych danych i przeprowadzanie analiz, 
których wynik może wpływać na proces przygotowania oferty przewozowej.
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 Opracowane zostały procedury pozwalające na wczytywanie danych OBLIKO 
w miarę ich opracowywania w kolejnych latach i dodawanie do istniejącej bazy 
danych historycznych w modelu.

Wykaz maksymalnych prędkości dla pociągów pasażerskich
Wykaz dopuszczalnych prędkości, szczególnie w części dotyczącej istotnych jej 

ograniczeń, jest ważną informacją w analizie sieci. Jest on dostępny w formie tabeli 
publikowanej przez PLK.

Opracowane zostały procedury pozwalające na wczytywanie tabeli danych 
o prędkościach publikowanych przez PLK i dodawanie do istniejącej bazy danych 
w modelu.

6. Trendy i wahania ruchu pasażerskiego

6.1. Trendy wieloletnie w ruchu kolejowym i drogowym

Dokonując analizy trendów w przewozach pasażerskich przyjęto podział na 
przewozy pasażerskie pociągami:

•	 ekspresowymi,
•	 pospiesznymi,
•	 osobowymi,
•	 międzynarodowymi.
Podział ten jest stosowany od lat w publikacjach statystycznych GUS co umoż-

liwia analizę trendów. 

Rys. 14. Wskaźniki zmiany wielkości PKB oraz pracy przewozowej (pasażerokilometrów) na kolei 
według rodzajów pociągu, w okresie 1995-2012
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Widać, że w perspektywie wieloletniej, przy wzrastającym PKB, liczba pasaże-
rów i pasażerokilometrów na kolei spada. Wzrost ogólnej liczby odbywanych po-
dróży w skali kraju to w decydującej mierze wynik wzrostu ruchu indywidualnego 
na drogach, co ilustruje następny wykres.

Rys. 15. Wskaźniki zmiany wielkości PKB oraz wielkości ruchu na drogach krajowych według 
kategorii pojazdów w okresie 1995-2010

Można stwierdzić, że wzrost ruchu samochodów osobowych jest liniowy w sto-
sunku do wzrostu PKB, natomiast ruch autobusowy spada w tempie porównywal-
nym do spadku przewozów pasażerskich na kolei. Jest to uwzględniane w oblicze-
niach prognostycznych i podziale zadań przewozowych.

6.2. Roczne wahania ruchu turystycznego 

Według wykresu będącego wynikiem badań Instytutu Turystyki, ponad 50% 
długookresowych podróży turystycznych w skali kraju, odbywa się w 3 miesiącach 
letnich. Drugi szczyt, dużo mniejszy, występuje w okresie zimowym grudzień – 
luty. Wykres ten pokazuje sumaryczny ruch turystyczny w całym kraju, natomiast 
należy brać pod uwagę, że koncentruje się on głównie na określonych kierunkach 
(morze, góry), na których te wahania mogą być znacznie większe. Potwierdzają to 
pomiary stacji stałych na drogach, oraz statystyki sprzedaży biletów kolejowych. 

Zmiany te można przeanalizować na podstawie macierzy biletów sprzedawa-
nych w kolejnych miesiącach. Macierze z miesięcy letnich różnią się jeżeli chodzi 
o kierunki ruchu. Pojawiają się przejazdy pomiędzy dużymi miastami, a ośrodkami 
turystycznymi, głównie nad morzem. Można to zobaczyć na poniższej mapie, gdzie 
pokazane są na czerwono relacje wzrastające w sezonie letnim, na tle głównych ce-
lów podróży turystycznych określonych liczbą turystów i miejsc w hotelach.
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Rys. 16. Sezonowość ruchu turystycznego w Polsce w latach 2005-2011

Rys. 17. Przykład zmienności sezonowej dla podstawowych relacji międzyregionalnego ruchu kolejowego

Wskaźniki odzwierciedlające te wahania muszą być stosowane w procesie pro-
gnozowania ruchu, dla prawidłowego określenie oczekiwanego popytu. Należy 
pamiętać przy stosowaniu wskaźników sezonowości, że nie są one jednakowe dla 
wszystkich relacji, ale są zróżnicowane ze względu na kierunek podróży

6.3. Miesięczne, tygodniowe i dzienne wahania ruchu 

Podstawowym wynikiem prognozy ruchu jest dobowy potok pasażerski na od-
cinkach sieci kolejowej. Oczywiste jest, że ruch zmienia się w zależności od pory 
roku, dnia tygodnia i godziny doby. Dla uwzględnienia tych zmian, można w pro-
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cesie obliczeniowym, przed wykonaniem rozkładu ruchu na sieć, mnożyć macierze 
podróży przez odpowiednie współczynniki korekcyjne, uwzględniające wahania 
potoku w stosunku do wartości średniej. 

Poniżej przedstawione są dane dotyczące sumarycznego ruchu w kraju. Widać, 
że w miesiącach wakacyjnych rośnie liczba pasażerokilometrów, co jest wynikiem 
dłuższych podróży urlopowych.

Rys. 18. Praca przewozowa ogółem w poszczególnych miesiącach w latach 2011 i 2012

Dokładniejszych informacji dostarcza analiza bardziej szczegółowa, uwzględ-
niająca przewoźników, czy też segmenty rynku. Analiza taka jest możliwa do wy-
konania przy dostępie do statystyk sprzedaży biletów. Poniżej przedstawione są 
przykładowe wartości średnie dla całej sieci, chociaż dla szczegółowych prognoz 
można również uwzględniać, na podstawie statystyki biletowej, różnice na po-
szczególnych kierunkach ruchu w sezonowych wahaniach ruchu. Dla porównania 
podane są również wyniki pomiarów automatycznych na drogach.

Rys. 19. Sezonowe wahania liczby pasażerów międzyregionalnych w kolejnych miesiącach roku

Rys. 20. Sezonowe wahania sumarycznego ruchu samochodowego w kolejnych miesiącach roku
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Również na podstawie statystyki biletowej i pomiarów automatycznych na 
drogach można określić wahania ruchu w ciągu tygodnia.

Rys. 21. Sezonowe wahania liczby pasażerów międzyregionalnych w kolejnych dniach tygodnia

Rys. 22. Sezonowe wahania sumarycznego ruchu samochodowego w kolejnych dniach tygodnia

Rys. 23. Udział liczby pasażerów w kolejnych godzinach doby i dniach tygodnia w sumarycznym 
ruchu tygodniowym
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Kolejny poziom dokładności to informacja o rozkładzie ruchu w ciągu godzin 
doby. Porównanie średnich rozkładów w ruchu kolejowym i samochodowym po-
kazuje istotne różnice. Obydwa szczyty, poranny i popołudniowy jest w ruchu 
kolejowym bardziej wyraźny. Pokazany jest tutaj ruch sumaryczny na całej sieci. 
Dla poszczególnych relacji, a także w różnych dniach i miesiącach te rozkłady 
mogą być różne. Jednak dla prawidłowej analizy potrzeb przewozowych do celów 
budowania rozkładów jazdy, takie szczegółowe analizy są potrzebne.

Dokładny obraz rozkładu ruchu w ciągu tygodnia otrzymujemy licząc udział 
każdej godziny w sumarycznym ruchu tygodniowym. Jako przykład pokazany 
jest rozkład ruchu kolejowego na jednej z relacji. Widać wyraźnie jak dużą część 
ruchu tygodniowego odbywa się w piątek, prawie 25% ruchu tygodniowego i to 
w zasadzie w całości w godzinach 14-20.

7. Modele podróży kolejowych

7.1. Model do prognoz średnio- i długoterminowych

Prognoza długoterminowa różni się zasadniczo od krótkoterminowej. Wykony-
wana jest na perspektywę do 30 lat, zgodnie z wymaganiami dotyczącymi analizy 
inwestycji infrastrukturalnych. Dlatego też w prognozach długoterminowych trzeba 
odejść od ścisłego rozkładu jazdy, którego projektowanie na okres 20 czy 30 lat jest 
nieuzasadnione. Prognoza opiera się zatem na średniej liczbie pociągów w dobie, 
jako wystarczającym kryterium oferty przewozowej. W trakcie iteracyjnego procesu 
obliczeniowego można dobierać liczbę pociągów do wynikowego poziomu potoków 
ruchu, tak aby uzyskiwać wiarygodny poziom napełnienia pociągów.

Obliczenia powinny być w zasadzie wykonywane etapami równolegle dla 
wszystkich środków przewozowych, ponieważ dla tak odległych przedziałów cza-
sowych istotny jest wpływ inwestycji, np. na sieci drogowej. Może to mieć wpływ 
na zmiany w przyszłym podziale zadań przewozowych. Można jednak wykonywać 
niezależne obliczenia wariantów dla sieci kolejowej, jeżeli wiadomo, że nie mają 
one istotnego wpływu na zmianę zachowań na drogach. 

Po uzyskaniu końcowych wyników rozkładu ruchu na sieć przeprowadzana jest 
analiza, której wyniki mogą być uwzględnione w kolejnym iteracyjnym obliczeniu 
całego cyklu. Mogą to być korekty wynikające np. ze sprawdzania różnych scena-
riuszy zmian w liczbie pociągów, prędkości handlowych czy też cen biletów. 

Obliczenia są wykonywane według klasycznego podziału na etapy obliczenio-
we określające:

• Wielkość ruchu generowanego w rejonach komunikacyjnych;
• Rozkład przestrzenny ruchu (prognozowane macierze ruchu pomiędzy rejo-

nami);
• Podział zadań przewozowych pomiędzy środki transportu;
• Obciążenie potokami ruchu modeli sieci komunikacyjnych.
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Rys. 24. Schemat obliczeń dla prognozy długoterminowej

Do obliczenia wielkości generowanego ruchu kolejowego wykorzystane zostały 
modele ekonometryczne opracowane na podstawie historycznych danych o sprze-
daży biletów oraz danych o obszarze. Składają się one z równań regresyjnych okre-
ślających zależność generowanego pasażerskiego ruchu kolejowego od czynników 
zewnętrznych, które w procesie analizy wykazały największy wpływ na wielkość 
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ruchu. Przy wyborze tych czynników uwzględniony został również warunek, że 
ich wartości liczbowe muszą być dostępne dla okresów prognozowanych, a więc 
na następne 30 lat. Zastosowane modele ruchu oparte są na zależności pomiędzy 
wielkością ruchu generowanego w obszarze a: 

• Wielkością PKB;
• Liczbą ludności;
• Charakterystyką obszaru (liczba firm, miejsc turystycznych, szkolnictwo itp.);
• Stopniem zmotoryzowania;
• Podażą usług transportowych (liczba pociągów).
Zestaw takich danych wynika z jednej strony z dostępności takich informacji 

dla stanu istniejącego, ale również co ważniejsze z możliwością określenia ich war-
tości dla okresu prognozy.

Rozkład przestrzenny ruchu (macierze podróży) liczony jest modelem grawita-
cyjnym, uwzględniającym z jednej strony wielkości potencjału rejonów wyrażone 
liczbą generowanych podróży, z drugiej strony koszt przejazdu pomiędzy rejona-
mi. Koszt przejazdu koleją uwzględnia rzeczywisty koszt biletu oraz koszt czasu 
traconego na podróż. Model jest więc wrażliwy na zmiany w czasie podróży wy-
wołane poprawą jakości infrastruktury oraz taboru, a także na politykę cenową. 
Wynikiem obliczeń jest macierz podróży pomiędzy rejonami.

Wspomniany program komputerowy umożliwia symulację obecnego i przyszłe-
go obciążenia ruchem pasażerskim sieci kolejowej. W wyniku obliczeń uzyskuje się 
wielkość ruchu generowanego w węzłach stacyjnych i potoki ruchu na każdym od-
cinku sieci oraz wynikającą z nich pracę przewozową i eksploatacyjną. Model umoż-
liwia obliczenia zarówno dla ruchu pasażerskiego jak i towarowego. Ze względu na 
brak dostępu do odpowiednich dla modelowania ruchu danych o przewozach towa-
rowych na kolei, w tej dziedzinie stosowane są na razie modele uproszczone.

7.2. Model do prognoz krótkoterminowych

Prognozy krótkoterminowe służą do prognozowania potoków ruchu w sposób 
bardziej dokładny niż w przypadku prognoz długoterminowych. Model prognoz 
krótkoterminowych i optymalizacyjnych wykorzystuje oprócz danych o sieci ko-
lejowej także dokładne dane o rozkładach jazdy, a także dane o przejazdach po-
chodzące ze sprzedaży biletowej i rezerwacji miejsc. Bazuje zatem na istniejących 
macierzach przemieszczeń oraz macierzach przeliczonych wskaźnikowo. 

Na schemacie przedstawiono proces obliczeniowy jaki jest stosowany do pro-
gnoz krótkoterminowych. Prognozy krótkoterminowe są w zasadzie wykonywane 
przy pomocy wskaźników, przez które mnożone są aktualne macierze podróży wy-
nikające ze statystyki biletowej. Mogą to być wskaźniki wynikające z sezonowości 
podróży i aktualnych trendów zmian. 

W przypadku gdy przewidywane zmiany nie dają się uwzględnić w metodzie 
wskaźnikowej, można modyfikować macierz wykorzystując elementy modelu dłu-
goterminowego. Ma to zastosowanie w przypadkach planowania nowych połą-
czeń, analizy zasadności zatrzymywania na nowych stacjach, znacznego skrócenia 
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czasu podróży, itp. W tych przypadkach wielkość nowego ruchu musi być policzo-
na przy wykorzystaniu modeli generacji ruchu czy też przy wykorzystaniu para-
metrów modelu grawitacyjnego. Tak może być w przypadku wprowadzania połą-
czeń na nowych kierunkach, czy też uruchamiania połączeń po modernizacji trasy.

Rys. 25. Ogólna struktura modelu przy wykorzystaniu metody wskaźników wzrostu
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Obliczenia mogą być wykonywane etapami równolegle dla wszystkich środ-
ków przewozowych, lub tylko dla kolei, jeżeli wpływ innych środków transportu 
nie musi być dokładnie analizowany. Tak może być np. w przypadku warianto-
wania rozkładu jazdy. W przypadku istotnych zmian cen lub czasów przejazdu 
wskazane jest jednak badanie, przy pomocy modeli elastyczności, czy i jak bardzo 
mogą one wpłynąć na stratę lub uzyskanie dodatkowej liczby pasażerów. 

Po otrzymaniu końcowych wyników rozkładu ruchu na sieć przeprowadzana 
jest analiza, w której może być uwzględniany wpływ proponowanych rozwiązań 
na wielkość ruchu i podział zadań przewozowych. Wyniki tej analizy mogą być za-
stosowane w kolejnym iteracyjnym obliczeniu całego cyklu. Mogą to być korekty 
wynikające np. ze sprawdzania różnych scenariuszy zmian w rozkładzie jazdy.

Podstawą prognozy krótkoterminowej jest analiza szeregów czasowych sprze-
daży biletów według statystyki z ostatnich lat. Poniżej przedstawiony jest przykład 
takiej analizy, opartej na miesięcznej statystyce biletowej. Pierwsze 2 lata to dane 
rzeczywiste na podstawie których można przeprowadzić analizę trendów i określić 
prawdopodobną wielkość ruchu na następne dwa lata z określeniem przedziału 
ufności. Widać trend spadkowy ruchu.

Rys. 26. Analiza trendu na podstawie historycznych danych z dwóch lat i prognoza 1

Rys. 27. Analiza trendu na podstawie danych zaktualizowanych i prognoza 2

Na kolejnym rysunku dodane są informacje o wielkości ruchu w pierwszym 
kwartale roku trzeciego, po wprowadzeniu nowego rozkładu jazdy w grudniu roku 
drugiego. Ruch w pierwszym kwartale jest nieco wyższy niż w latach poprzednich, 
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tak więc wynik analizy wskazuje na zmianę trendu na wzrostowy. Prognozowane 
macierze ruchu można otrzymać stosując wskaźniki wzrostu ruchu uzyskane z no-
wej analizy trendu.

Ostatni rysunek pokazuje, jak zmieni się ruch po wprowadzeniu planowanych 
istotnych zmian rozkładu jazdy w grudniu roku trzeciego. Planowane jest uru-
chomienie nowych połączeń i skrócenie czasu przejazdu na niektórych relacjach. 
W tym przypadku konieczne jest włączenie elementów obliczania prognozy dłu-
goterminowej, które pozwolą ma określenie wielkości nowego ruchu i skalę zmian 
wynikającą ze zmiany czasu przejazdu. Obliczenie wykonane jest dla średniego 
miesiąca w roku, a rozkład na poszczególne miesiące obliczany jest metodą 
wskaźnikową według danych z analizy szeregów czasowych. Wynik wskazuje na 
istotny wzrost wielkości ruchu jako rezultat wprowadzonych zmian.

Rys. 28. Prognoza 3 wynikająca z analizy skutków zmian w rozkładzie jazdy

Pokazany przykład pokazuje wyniki analizy w skali całej sieci. W rzeczywistym 
procesie obliczeniowym analizy trendów i obliczenia prognostyczne wykonywane 
są również niezależnie dla wszystkich ważniejszych relacji ruchu.

8. Podsumowanie

Model obszaru zawiera komplet informacji o zagospodarowaniu przestrzennym 
kraju, wykorzystywanych do obliczania prognozy ruchu. Jego budowa umożliwia 
bieżącą aktualizację danych w oparciu o GUS, a także wprowadzanie danych o kie-
runkach rozwoju kraju, umożliwiających wykonywanie prognoz ruchu.

Model drogowy jest rozwijany w ciągu ostatnich 15 lat w ramach prac przy ko-
lejnych edycjach „Studium rozwoju sieci dróg ekspresowych i autostrad” wykony-
wanego dla GDDKiA. Wykorzystywany był przy wielu analizach sieci drogowej 
w skali kraju, a także projektach konkretnych odcinków dróg, projektowanych 
lub modernizowanych. Jego budowa umożliwia stałą aktualizację zarówno dla sta-
nu istniejącego, jak i rozwoju przyszłej sieci drogowej, a co za tym idzie krótko 
i długookresowe prognozowanie ruchu na drogach.
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Model kolejowy w pierwszej wersji powstał na potrzeby „Master Planu Kole-
jowego” w 2008 roku. Był również wykorzystywany przy wielu projektach kole-
jowych, wykonywanych dla PLK, a także przewoźników kolejowych. Obecnie jest 
intensywnie rozwijany w PKP INTERCITY S.A. Jego budowa umożliwia bie-
żącą aktualizację zmian w infrastrukturze, rozkładzie jazdy i sprzedaży biletów, 
co umożliwia wykonywanie obliczeń symulacyjnych np. wpływu proponowanych 
zmian na wielkość przewozów. Może być również wykorzystany do prognoz dłu-
goterminowych sprawdzających wpływ rozwoju infrastruktury na przewozy.

Przedstawiony model może mieć szerokie zastosowanie. Zastosowanie spójne-
go modelu transportowego dla wszystkich środków transportowych w skali kra-
ju, o przedstawionej tutaj strukturze, pozwala na przeprowadzenie analiz ruchu 
uwzględniających zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym kraju, rozbudowę 
infrastruktury transportowej, zmiany w ofercie przewozowej, a także wzajemne 
oddziaływanie zarówno różnych środków transportu, jak i różnych przewoźników.

Otwarta struktura modelu pozwala na wprowadzanie nowych danych (np. stan 
techniczny infrastruktury, wypadki, dane środowiskowe) rozszerzających zakres 
jego stosowania. Możliwe jest wykonywanie analiz zarówno na poziomie scena-
riuszy ogólnego rozwoju krajowego systemu transportowego, jak i na poziomie 
lokalnym. Dane z modelu mogą być źródłem informacji przy projektach miej-
skich, korytarzowych czy też wojewódzkich, jako źródło informacji o powiązaniach 
transportowych analizowanego obszaru z resztą kraju.
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Streszczenie. Niektóre przedsięwzięcia realizowane w pasie drogowym mogą wymagać cał-
kowitego zamknięcia odcinka ulicy dla ruchu. Zakłócenia powstające w takich przypadkach mają 
charakter wielowymiarowy i oddziałują na cały system transportowy miasta. Jednak w praktyce 
podczas planowania czasowych zamknięć ulic nie zawsze jest to uwzględniane. Ocena poziomu 
oddziaływania wymaga bowiem analizy dynamicznych zmian w strukturze ruchu, oszacowanych 
na podstawie odpowiednio skonstruowanych modeli podróży. Istotnym problemem przy planowaniu 
zamknięć odcinków ulic jest również właściwa koordynacja robót i inwestycji prowadzonych w pa-
sie drogowym, które mogą wystąpić jednocześnie. W tym kontekście modelowanie podróży i progno-
zowanie ruchu stanowi użyteczne narzędzie wspomagające proces decyzyjny.

Słowa kluczowe: planowanie ruchu w mieście, dynamiczny model podróży, koordynacja 
przedsięwzięć w pasie drogowym

1. Wprowadzenie

W wielu miastach polskich zachodzi potrzeba podjęcia odpowiednich działań 
w celu polepszenia jakości sieci drogowo-ulicznej [1, 8, 17]. Roboty wykonywane 
w obszarze pasa drogowego mogą być związane zarówno z samą drogą, jak rów-
nież z urządzeniami i obiektami znajdującymi się na niej lub obok niej. Powoduje 
to niejednokrotnie istotne utrudnienia i zagrożenia dla ruchu. W takich przypad-
kach może zachodzić konieczność zamknięcia niektórych odcinków infrastruktu-
ry drogowej i wprowadzenia objazdów. Całkowite zajęcie pasa drogowego może 
trwać od kilku godzin do kilkunastu miesięcy i obejmować pojedyncze elementy 
sieci drogowo-ulicznej lub większe jej fragmenty. W gęstych sieciach miejskich 
o dużym obciążeniu ruchem może to prowadzić do powstawania zakłóceń, które 
mają charakter wielowymiarowy i mogą oddziaływać na cały system transportowy 
miasta oraz jego otoczenie [30]. 

Efektywne rozwiązanie tych problemów wymaga podejmowania racjonalnych 
decyzji planistycznych i organizacyjnych, uwzględniających zależności występują-
ce pomiędzy przedsięwzięciami realizowanymi jednocześnie w różnych miejscach 
sieci drogowo-ulicznej. Do przedsięwzięć tych należą zarówno planowane inwe-



420 Żochowska R.

stycje, jak i sytuacje awaryjne, wymagające natychmiastowych działań. Narzędzia 
wspomagające te działania coraz częściej opierają się na modelowaniu podróży 
i prognozowaniu ruchu. Optymalne planowanie zamknięć ulic w gęstych sieciach 
miejskich wymaga opracowania takich modeli, które w jak najlepszym stopniu 
odwzorowują charakterystyki ruchu i tendencje ich rozwoju. 

Jednym z czynników wpływających na zmniejszenie zakłóceń ruchu w czasie 
zamknięcia odcinka sieci drogowo-ulicznej jest właściwa koordynacja przedsię-
wzięć realizowanych w mieście. Obejmuje ona nie tylko analizy związane z do-
borem odpowiedniego sposobu prowadzenia prac w obszarze zamkniętym dla ru-
chu, ale również z wyborem optymalnego wariantu organizacji ruchu. Jest to więc 
zadanie wielowymiarowe o silnych ograniczeniach technicznych, ekonomicznych, 
organizacyjnych i czasowo-przestrzennych.

2. Czasowe zamknięcie ulicy dla ruchu – aspekty organizacyjne

Najogólniej przyczyny czasowego zamknięcia dla ruchu elementu sieci drogo-
wo-ulicznej można podzielić na dwie zasadnicze grupy:

-	 działania związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami zarzą-
dzania ruchem drogowym,

-	 działania niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami 
zarządzania ruchem drogowym.

Do pierwszej grupy należy zaliczyć wszelkiego rodzaju czynności związa-
ne z utrzymaniem i funkcjonowaniem infrastruktury oraz urządzeń drogowych, 
w tym budowę, przebudowę, remont, utrzymanie i ochronę dróg oraz drogowych 
obiektów inżynierskich. Tego typu działania według „Ustawy o drogach publicz-
nych” [23] należą do zadań zarządcy drogi. 

Druga grupa dotyczy m.in. następujących sytuacji [23]:
-	 prowadzenia robót w pasie drogowym, obejmujących zarówno roboty zwią-

zane z układaniem sieci urządzeń podziemnych (np. ciągi główne, przyłą-
cza), jak również wszelkiego rodzaju wygrodzenia i zajęcia pasa drogowego, 
np. pod rusztowania, prace zwyżki, itp.,

-	 umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie-
związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami zarządzania 
ruchem drogowym (np. linie elektroenergetyczne z wyposażeniem, prze-
wody ciepłownicze, gazowe, przyłącza elektroenergetyczne, wodociągowe, 
telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze),

-	 umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych 
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami zarządzania ruchem dro-
gowym,

-	 umieszczanie w pasie drogowym reklam,
-	 zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymie-

nione wyżej.
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Przy tego typu działaniach zgodę na wejście w teren pasa drogowego i jego 
zajęcie wydaje zarządca tej drogi. 

Całkowite zamknięcie odcinka sieci drogowo-ulicznej dla potrzeb prowadzenia 
różnego typu robót może nastąpić tylko wtedy, gdy warunki drogowe lub względy 
techniczno-technologiczne uniemożliwiają wykonanie określonych czynności przy 
utrzymaniu ruchu pojazdów. W przypadku, gdy jest to odcinek o istotnym zna-
czeniu komunikacyjnym dla danego obszaru, to jego zamknięcie wymaga zorga-
nizowania objazdu, który w zależności od warunków lokalnych może być prowa-
dzony po drodze zastępczej wybudowanej obok lub trasie objazdowej wyznaczonej 
sąsiednimi drogami. Ważne jest przy tym, aby geometria i konstrukcja zarówno 
drogi zastępczej, jak i trasy objazdowej zapewniała możliwość utrzymania prze-
niesionego ruchu [11]. Przy całkowitym zamknięciu odcinka ulicy i skierowaniu 
ruchu na trasę objazdową należy wcześniej przeprowadzić analizę ekonomiczną 
możliwych do zastosowania rozwiązań. 

Budowa tymczasowej drogi objazdowej jest zalecana w przypadku, gdy koszty 
jej budowy są mniejsze niż suma kosztów społecznych spowodowanych objazdem 
po istniejącej sieci drogowej i kosztów przystosowania tymczasowej drogi objaz-
dowej do nowych warunków ruchu. Według obowiązującej do niedawna w Pol-
sce „Instrukcji oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym” [11] koszty 
społeczne wyznaczane były jako iloczyn czterech wielkości: dobowego natężenia 
ruchu, czasu trwania objazdu wyrażonego w dobach, długości objazdu w km oraz 
ceny 10 litrów etyliny 94 x 0,01. Jeżeli koszty budowy są zbyt wysokie należy wy-
korzystać istniejącą sieć drogowo-uliczną jako trasę objazdową. W przypadku gdy 
na zamykanym odcinku wprowadzone było pierwszeństwo przejazdu, na trasie 
objazdowej należy również takie pierwszeństwo wprowadzić. 

Gdy konieczne jest czasowe zamknięcie odcinka sieci drogowo-ulicznej dla ru-
chu lub wprowadzenie na nim ograniczenia ruchu wymagającego prowadzenia ob-
jazdów drogami różnej kategorii, czasową organizację ruchu zatwierdza organ za-
rządzający ruchem właściwy dla drogi, na której wprowadzono ograniczenia. Rolą 
organu sprawującego nadzór nad zarządzaniem ruchem jest ocena organizacji ru-
chu w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami oraz bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. Jednostka ta również rozstrzyga w sprawach spornych dotyczących 
istniejącej lub projektowanej organizacji ruchu, biorąc pod uwagę interes ogólno-
społeczny oraz konieczność zapewnienia ruchu tranzytowego [19]. Każdorazowo 
należy dążyć do minimalizacji okresu obowiązywania tymczasowej organizacji ru-
chu, uwzględniając przy tym charakter prac, klasę drogi, natężenie ruchu, obszar 
zajęty w wyniku prowadzenia robót, dni wolne od pracy, itp. Należy również tak 
projektować obszar zajęcia pasa drogowego i wybierać sposób prowadzenia robót, 
aby długości odcinków wyłączonych z ruchu były jak najkrótsze. 

Na podstawie możliwości wcześniejszego ustalenia czasu i miejsca wystąpienia 
zamknięcia można dokonać podziału na zamknięcia planowane i nieplanowane. Do 
przyczyn zamknięć planowanych należy zaliczyć zarówno przedsięwzięcia związa-
ne z budową, utrzymaniem czy modernizacją elementów infrastruktury drogowej, 
jak i inne czynności prowadzone w obrębie pasa drogowego oraz imprezy masowe, 
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wymagające wstrzymania ruchu na odcinku sieci drogowo-ulicznej miasta [28]. 
Zdarzenia te najczęściej ujęte są w formie harmonogramu zawierającego m.in. czas 
trwania zdarzenia oraz wariant czasowej organizacji ruchu w czasie jego realizacji. 
Przyczynami zamknięć nieplanowanych mogą być m.in. awarie elementów infra-
struktury technicznej oraz różnego rodzaju incydenty drogowe. 

Właściwa organizacja ruchu w czasie zamknięcia elementu sieci drogowo-
-ulicznej powinna zapewniać sprawne działanie układu komunikacyjnego miasta. 
Konieczność wyznaczenia dróg okrężnych zależy przede wszystkim od wielkości 
strat przepustowości w wyniku zamknięcia. Zakres tych strat jest zróżnicowany 
w zależności od klasy drogi, lokalizacji zamknięcia w sieci oraz wielkości natęże-
nia ruchu na zamykanym odcinku. Istotnym czynnikiem jest również zapewnie-
nie odpowiedniego poziomu dostępności do obiektów i urządzeń znajdujących się 
w sąsiedztwie.

Jeżeli ze względów ruchowych prowadzenie objazdu w obu kierunkach tymi 
samymi drogami jest niemożliwe, wyznacza się oddzielne trasy objazdowe dla każ-
dego kierunku. Podstawą wyznaczenia optymalnego przebiegu dróg objazdowych 
jest identyfikacja składowych potoku ruchu na analizowanym odcinku sieci drogo-
wo-ulicznej w określonym przedziale czasu [29]. W związku ze zmianą obciążenia 
na drogach objazdowych należy również zweryfikować konieczność wprowadze-
nia odpowiednich zmian organizacji ruchu na odcinkach sieci przejmujących ruch 
z zamykanego odcinka. Aby wybrać najkorzystniejszy wariant drogi objazdowej 
niezbędne są analizy z wykorzystaniem narzędzi modelowania podróży, zawierają-
cych procedury rozłożenia ruchu w sieci transportowej [32].

3. Oddziaływanie czasowego zamknięcia odcinka ulicy na system trans-
portowy miasta

Zakłócenia, występujące w obszarze zurbanizowanym można ogólnie podzie-
lić na typowe i nietypowe [30]. Przyjmuje się, że zakłócenia typowe mają cha-
rakter cykliczny a ich bezpośrednim skutkiem jest tzw. kongestia strukturalna 
[9]. Takie zakłócenia są konsekwencją czynników, które oddziałują regularnie lub 
okresowo na system transportowy [18], a miejsca w których występują stanowią 
tzw. „wąskie gardła” tego systemu. Zakłócenia nietypowe, traktowane jako efekt 
szczególnych chwilowych warunków lub okoliczności, prowadzą do powstawania 
kongestii przypadkowej (incydentalnej) [9,10]. Prawdopodobieństwo powstawa-
nia i rozmiar kongestii będącej skutkiem zakłóceń nietypowych są zróżnicowane 
w zależności od struktury sieci drogowo-ulicznej i jej podatności na zakłócenia 
[31] związanej m.in. z efektywnością działań obejmujących zarządzanie ryzykiem, 
właściwym planowaniem robót drogowych czy sprawnością w usuwaniu przeszkód 
w płynnym przemieszczaniu się pojazdów.

Czasowe zamknięcie odcinka ulicy może być źródłem zarówno zakłóceń ty-
powych, jak i nietypowych. Jest to silnie uzależnione od czasu trwania zamknię-
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cia i poziomu jego oddziaływania na system transportowy miasta oraz podatności 
tego systemu na zakłócenia w tym czasie. Należy przez to rozumieć występowanie 
w określonym przedziale czasu szeregu czynników i uwarunkowań, powodują-
cych, że prawdopodobieństwo wystąpienia zakłócenia na skutek zajścia zdarzenia 
określonego typu jest duże [31]. To samo zdarzenie (np. długoterminowe robo-
ty drogowe) może wywołać w początkowym okresie zakłócenia nietypowe, a na-
stępnie - po okresie adaptacji użytkowników do tej sytuacji - zakłócenia typowe 
dla tego miejsca [27]. Może również dojść do tego, że po pewnym czasie nastąpi 
ustalenie nowego stanu równowagi z punktu widzenia optymalnego rozłożenia 
potoków ruchu w sieci transportowej miasta, co spowoduje, że skutki czasowego 
zamknięcia elementu sieci drogowo-ulicznej nie będą w ogóle odczuwalne przez 
użytkowników systemu transportowego. 

Oceniając poziom oddziaływania zamknięcia elementu sieci drogowo-ulicznej 
na system transportowy należy odnieść się do procesu decyzyjnego użytkowników 
tej sieci. Jeżeli wyłączony z ruchu odcinek sieci należał do drogi, planowanej wcze-
śniej przez podróżnego, to może on zareagować na to zdarzenie w jeden z nastę-
pujących sposobów:

-	 rezygnacja z podróży (zmiana w procesie generowania podróży),
-	 przesunięcie podróży w czasie (zmiana w rozkładzie czasowym podróży),
-	 wybór innego miejsca docelowego (zmiana w rozkładzie przestrzennym po-

dróży),
-	 wybór innego środka (podsystemu) transportu (zmiana w podziale modal-

nym),
-	 wybór innej drogi (zmiana w rozkładzie potoków ruchu na sieć transportową).
W pierwszym przypadku występuje zjawisko tzw. ruchu tłumionego szeroko 

omawiane m.in. w pracach A. Szaraty [22,23]. W pozostałych przypadkach nastę-
puje zmiana czasowo-przestrzenna rozłożenia potoków ruchu w systemie transpor-
towym miasta przy zachowanej wartości popytu (w odniesieniu do sytuacji przed 
zamknięciem).

Czasowe zamknięcie ulicy może w różny sposób oddziaływać na poszczególne 
grupy użytkowników. Projektując tymczasową organizację ruchu nie wolno zapo-
minać o pieszych, rowerzystach i pasażerach publicznego transportu miejskiego 
[16]. Ponadto, w inny sposób na tą samą sytuację będą reagować osoby posiadają-
ce informację o aktualnych warunkach ruchu w sieci, niż ci, którzy takiej wiedzy 
nie posiadają [27]. Należy także pamiętać, że nawet podobne rozwiązania orga-
nizacyjne wprowadzane w czasie zamknięcia ulicy, występujące w różnych prze-
działach czasu, odpowiadających różnym stanom systemu transportowego, mogą 
wywołać odmienne poziomy zakłóceń. Analizując wpływ czasowego zamknięcia 
ulicy na ruch w systemie transportowym miasta należy również wziąć pod uwagę 
fakt, że oddziaływanie zakłóceń spowodowanych tym zamknięciem występuje nie 
tylko w czasie jego trwania, ale również po jego zakończeniu.

Ocenę poziomu zakłóceń spowodowanych przez czasowe zamknięcie ulicy roz-
patruje się w odniesieniu do określonego stanu bazowego, który często sprowadza-
ny jest do poziomu akceptowalnej efektywności systemu, zależnej m.in. od rodzaju 
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obiektu transportowego, lokalizacji geograficznej oraz pory dnia [14]. Ustalenie 
tego poziomu jest o tyle trudne, że powinno uwzględniać również subiektyw-
ne wyobrażenia i oczekiwania różnych użytkowników systemu transportowego. 
W ujęciu dynamicznym taki stan ustala się dla poszczególnych przedziałów czasu 
[26]. W zależności od poziomu zarządzania ruchem (strategiczny, taktyczny lub 
operacyjny) długości tych przedziałów mogą być zróżnicowane. 

Zdefiniowanie stanu bazowego wymaga opracowania dynamicznego modelu 
podróży [5,13,24] zawierającego m.in. opis:

-	 struktury sieci drogowej i jej charakterystyk,
-	 struktury osadniczej i zagospodarowania przestrzennego obszaru,
-	 rozkładu przestrzennego ruchu,
-	 doboru środków do zadań przewozowych,
-	 struktury użytkowników systemu transportowego,
-	 sposobu przepływu i oddziaływania informacji,
-	 sposobu propagacji zakłóceń w systemie transportowym miasta,
-	 wyboru ścieżek oraz przepływu potoku ruchu w sieci transportowej,
-	 otoczenia (np. warunki atmosferyczne, polityka transportowa, powiązanie 

z systemami wyższego rzędu).
W takim modelu cykliczne wahania ruchu określane są oddzielnie dla po-

szczególnych elementów sieci przy ustalonym poziomie tolerancji, którego prze-
kroczenie może być interpretowane jako pojawienie się zakłócenia nietypowego 
[4]. Każda wartość nietypowa powinna być poddana odrębnej analizie i z wielką 
ostrożnością wykorzystana w dalszych etapach prowadzących do uzyskania da-
nych historycznych dla następnych przedziałów czasu. Może ona bowiem wynikać 
z różnego typu błędów pojawiających się podczas procesu modelowania [15]. Je-
żeli jednak okaże się, że w kolejnych okresach sytuacja się powtarza, może to być 
istotna informacja, że zaszły pewne okoliczności, które zmieniły strukturę czaso-
wo-przestrzenną ruchu.

Efektem zakłóceń może być szeroko rozumiana utrata zdolności przepusto-
wej elementów systemu transportowego (głównie infrastruktury transportu) [20]. 
Odpowiedzią systemu transportowego na zakłócenie są różnego typu działania 
określane jako dynamiczne zarządzanie ruchem [12]. Dobór określonych działań 
zależny jest od typu i intensywności zakłócenia oraz poziomu jego oddziaływania 
na system transportowy. Poprzez odpowiednie zarządzanie ruchem można mini-
malizować negatywne skutki zakłóceń w prawidłowym funkcjonowaniu syste-
mu transportowego miasta, wynikające z czasowego zamknięcia elementu sieci 
drogowo-ulicznej. Potrzebę podjęcia konkretnych działań w tym zakresie można 
określać analizując macierz oddziaływań zbudowaną na podstawie szacowanych 
wartości wybranych miar efektywności w określonym przedziale czasu. Proces ten 
przedstawiono w sposób schematyczny na rys. 1.

Przedsięwzięcia wymagające zamknięć ulic mogą charakteryzować się różnym 
poziomem złożoności. W przypadku większych inwestycji mających miejsce w ob-
rębie pasa drogowego na poszczególnych etapach prac może również dochodzić do 
zamknięcia różnych odcinków sieci drogowo-ulicznej, co prowadzi do odrębnych 
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rozwiązań w zakresie tymczasowej organizacji ruchu. W takich sytuacjach analizy 
związane z oceną poziomu oddziaływania przedsięwzięcia są bardziej skompliko-
wane i wymagają zastosowania zaawansowanych narzędzi modelowania podróży 
i prognozowania ruchu.

Przy wyborze najlepszego wariantu zarządzania ruchem zaleca się stosować 
optymalizację wielokryterialną, z uwzględnieniem określonej grupy wskaźni-
ków (kryteriów) istotnych z punktu widzenia różnych podmiotów związanych 
z realizacją zamknięcia elementu sieci drogowo-ulicznej (np. zarządca drogi, wy-
konawca robót, użytkownicy sieci, otoczenie, itp.). Za najważniejsze cele zarządza-
nia ruchem w czasie zamknięcia przyjmuje się [6]:

-	 maksymalizację poziomu bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz pra-
cowników firm budowlanych realizujących prace w obszarze zamkniętym 
dla ruchu,

-	 maksymalizację sprawności ruchu oraz szeroko pojętej dostępności,
-	 planowanie, projektowanie oraz realizację przedsięwzięć mających 

miejsce w obszarze ulicy w jak najbardziej efektywny i skuteczny sposób.
Zagadnienia te stanowią trzy krytyczne obszary wymagające szczegółowych 

analiz na etapie planowania i projektowania działań realizowanych w pasie dro-
gowym. Sprawna realizacja tych działań jest uwarunkowana optymalnym wyko-
rzystaniem wiedzy i doświadczenia zarówno w zakresie prac budowlanych, jak 
i redukcji kosztów poprzez minimalizację opóźnień względem planu oraz maksy-
malizację wydajności prac.

Rys. 1. Schemat procesu decyzyjnego przy planowaniu zamknięć ulic 
Źródło: opracowanie własne
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Analiza oddziaływania przeprowadzona w sposób efektywny i kompleksowy 
powinna wykraczać daleko poza sam obszar zamknięcia i obejmować również od-
działywanie w szerszym tego słowa znaczeniu [7]. Ponadto negatywne skutki zakłó-
ceń spowodowanych zamknięciem odcinka ulicy powinny być określone za pomocą 
miar zróżnicowanych z punktu widzenia postrzegania ich uciążliwości dla różnych 
podmiotów. Zasadnicze zagadnienia, które należy wziąć pod uwagę podczas analiz 
oddziaływania zamknięcia elementu sieci drogowo-ulicznej zestawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Wybrane aspekty związane z oddziaływaniem zamknięcia odcinka ulicy 

A
sp

ek
ty

 te
ch

ni
cz

ne

- klasa drogi,
- geometria zamykanego odcinka drogi (np. szerokości pasów, dostępność i szerokość pobocza, 

liczba pasów ruchu),
- zdolność przepustowa zamykanego odcinka ulicy,
- typ i złożoność przedsięwzięcia,
- możliwość podziału przedsięwzięcia na etapy oraz warianty planów prac dla każdego z nich,
- warianty harmonogramów czynności prowadzonych w obszarze zamkniętym dla ruchu (np. 

wybór pory roku, miesiąca, dnia tygodnia i okresu w dobie),
- wpływ warunków atmosferycznych na realizację prac na zamykanym odcinku ulicy,
- rozwiązania projektowe odnoszące się do czasu trwania czynności prowadzonych na 

zamkniętym odcinku ulicy, 
- techniki i metody prowadzenia robót na zamykanym odcinku ulicy (np. techniki 

przyspieszania prac), 

A
sp

ek
ty

 ru
ch

ow
e

- natężenie ruchu i jego wahania (sezonowe i chwilowe),
- identyfikacja imprez masowych organizowanych w czasie zamknięcia odcinka ulicy,
- struktura rodzajowa ruchu,
- identyfikacja motywacji podróży realizowanych na zamykanym odcinku ulicy (np. dojazdy do 

pracy, ruch tranzytowy, gospodarczy, turystyczny, itp.),
- identyfikacja użytkowników sieci korzystających z zamykanego odcinka ulicy (np. piesi, 

rowerzyści, pasażerowie publicznego transportu zbiorowego),
- wpływ warunków atmosferycznych na wielkość ruchu,
- rozłożenie ruchu w sieci transportowej miasta,
- wpływ zamknięcia odcinka ulicy na ruch w całym korytarzu transportowym i w sieci 

(włącznie z równoległymi korytarzami i alternatywnymi drogami), 
- wpływ zamknięcia odcinka ulicy na wielkość podróży realizowanych innymi środkami 

transportu,

A
sp

ek
ty

 b
ez

pi
ec

ze
ńs

tw
a

- bezpieczeństwo osób pracujących na zamkniętym odcinku ulicy,
- bezpieczeństwo użytkowników drogi,
- stosowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu (np. elementy ochronne, bariery),
- sposób wydzielenia obszaru zamknięcia, 
- bezpieczeństwo w miejscach wjazdu na obszar robót,
- zapewnienie widoczności (np. w nocy, podczas mgły),
- nadzór nad właściwym zachowaniem osób w obszarze zamkniętym dla ruchu (np. patrole 

policji, radary, kamery, itp.),
- kontrole i audyty bezpieczeństwa ruchu,
- systemy zarządzania incydentami (zdarzeniami) drogowymi w obszarze zamkniętym dla 

ruchu,

A
sp

ek
ty

 
ek
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ne

- rozwiązania projektowe odnoszące się do kosztów realizacji prac w pasie drogowym,
- kompetencje w zakresie nabywania prawa wejścia na obszar pasa drogowego (np. 

uzyskiwanie odpowiednich pozwoleń, możliwość łączenia projektów przedsięwzięć 
realizowanych na zamykanym odcinku ulicy),

- warianty sposobów zawierania umów (np. różne metody kontraktowania),
- wymagania dotyczące dokumentacji projektowej dla określonego typu przedsięwzięcia,
- analiza kosztów ponoszonych przez użytkowników sieci drogowej wynikających z 

zamknięcia odcinka drogi,
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A
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ek
ty
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rg
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yj

ne

- charakterystyka obszaru zamknięcia (np. długość odcinka, zapewnienie odległości 
widoczności na zatrzymanie, oznakowanie),

- warianty tymczasowej organizacji ruchu w czasie zamknięcia (np. wybudowanie drogi 
tymczasowej, prowadzenie ruchu drogami objazdowymi),

- warianty dróg objazdowych,
- sposoby zarządzania ruchem w czasie zamknięcia,
- analiza możliwości wykorzystania technologii ITS dla monitorowania ruchu i zarządzania 

ruchem w czasie zamknięcia odcinka ulicy,
- analiza zmian w systemach zarządzania ruchem na odcinkach sieci przejmujących ruch z 

zamykanego odcinka,
- dostępność dla pieszych, rowerzystów i pasażerów publicznego transportu zbiorowego,
- koordynacja w zakresie zarządzania ruchem z lokalnymi centrami zarządzania,

A
sp

ek
ty

 
pr

ze
st

rz
en

no
-c

za
so

w
e - typ obszaru (miejski, zamiejski, podmiejski),

- czas trwania przedsięwzięcia,
- struktura przestrzenna sieci transportowej,
- dostępność do urządzeń i obiektów znajdujących się wzdłuż ulicy,
- wpływ zamknięcia odcinka ulicy na funkcjonowanie otaczającej infrastruktury transportowej 

(np. główne skrzyżowania i węzły przesiadkowe, skrzyżowania z liniami kolejowymi, 
przystanki transportu zbiorowego),

- identyfikacja dróg ewakuacji w sąsiedztwie krytycznej infrastruktury transportowej,
- wpływ innych zamknięć w sąsiedztwie realizowanego przedsięwzięcia,

A
sp

ek
ty

 
śr

od
ow

is
ko

w
e

- wpływ zamknięcia odcinka ulicy na środowisko naturalne,
- normy związane z uciążliwością robót prowadzonych w obszarze zamkniętym dla ruchu dla 

mieszkańców miast (np. hałas, zanieczyszczenie powietrza i wody),
- wpływ prowadzonych robót na dewastację budynków zabytkowych (np. drgania),

A
sp

ek
ty

 sp
oł

ec
zn

e

- wpływ na obiekty użyteczności publicznej (np. parki, miejsca rekreacyjne, straż pożarna, 
posterunki policji oraz szpitale),

- wpływ na obiekty własności prywatnej (np. firmy prywatne, budynki mieszkalne),
- wpływ na lokalny biznes i jego funkcjonowanie,
- konsultacje społeczne na etapie planowania i projektowania zamknięć w celu dostosowania 

rozwiązań organizacyjnych do potrzeb użytkowników sieci oraz uzyskania ich akceptacji,
- wcześniejsza informacja dla podróżnych o rozpoczęciu zamknięcia odcinka ulicy,
- informacja dla użytkowników sieci drogowej i mieszkańców w czasie rzeczywistym o 

warunkach ruchu w sieci transportowej miasta,
- informacja o alternatywnych sposobach przemieszczania w sieci w czasie zamknięcia odcinka 

ulicy,
- metody i techniki zachęty do realizacji podróży innymi środkami transportu (np. dotacje do 

publicznego transportu zbiorowego).
Źródło: opracowane na podstawie [6, 7]

Proces decyzyjny związany z wyborem najlepszego wariantu zarządzaniem ru-
chem składa się z trzech części [7]: 

-	 decyzje związane z budową harmonogramu prac – decyzje dotyczące wy-
boru okresu zamknięcia odcinka ulicy, począwszy od ustalenia przedziału 
czasu w dobie (np. praca w nocy), dni tygodnia (np. ograniczenia zamknię-
cia tylko do weekendów) oraz okresów w roku (np. decyzje o prowadzeniu 
prac tylko latem). Dla dłuższych okresów zamknięć dokonuje się podziału 
na etapy oraz ustala sposób prowadzenia prac dla każdego z nich; 

-	 decyzje związane z wdrożeniem – decyzje dotyczące wyboru technik pro-
wadzenia prac w obszarze zamkniętym dla ruchu;
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-	 decyzje związane z zarządzaniem ruchem – decyzje dotyczące wyboru 
metod zarządzania ruchem w czasie trwania zamknięcia, obejmujących 
tymczasową organizację ruchu, informację dla użytkowników sieci i miesz-
kańców oraz działania operacyjne. Dla przedsięwzięć o wysokim stopniu 
oddziaływania krytycznym komponentem może być identyfikacja i wybór 
odpowiednich dróg objazdowych.

4. Koordynacja działań związanych z zamknięciem ulicy na etapie pla-
nowania

Ważnym czynnikiem wpływającym na zmniejszenie poziomu zakłóceń wywo-
łanych zamknięciem odcinka drogi jest właściwa koordynacja przedsięwzięć re-
alizowanych w analizowanym obszarze, przeprowadzana na wszystkich etapach 
inwestycji – począwszy od planowania i projektowania, poprzez realizację aż do 
jej zakończenia. Podczas oceny poziomu oddziaływania planowanego zamknięcia 
elementu sieci drogowo-ulicznej oraz wyboru właściwego sposobu zarządzania ru-
chem należy uwzględnić następujące możliwości koordynacji działań [6, 7]:

-	 koordynacja między przedsięwzięciami drogowymi realizowanymi jed-
nocześnie w pasie drogowym, obejmująca roboty zlokalizowane w tym sa-
mym obszarze lub jego sąsiedztwie. Aby zminimalizować negatywne skutki 
zakłóceń przeprowadza się analizy obejmujące ocenę potencjalnego oddzia-
ływania jednoczesnych przedsięwzięć na poziomie korytarza w celu identy-
fikacji konfliktów między nimi i różnych możliwości koordynacji. W nie-
których przypadkach może się bowiem okazać, że odcinki na drodze ob-
jazdowej mogą być również zamknięte dla ruchu w tym samym przedziale 
czasu. Wczesna identyfikacja takich konfliktów na etapie planowania może 
pomóc w podjęciu odpowiednich działań w zakresie zarządzania ruchem 
i budowy harmonogramu robót drogowych. Działania takie mogą dotyczyć 
m.in. konsolidacji odcinków drogi zamkniętych jednocześnie, wcześniej-
szego przygotowania drogi objazdowej do przejęcia ruchu z zamykanego 
odcinka, zmian przedziału czasu prowadzenia robót na różnych odcinkach 
dróg, wspólnych strategii zarządzania; 

-	 koordynacja z imprezami masowymi oraz innymi czynnikami rucho-
twórczymi, które mogą być powiązane z analizowanym przedsięwzięciem 
wymagającym zamknięcia odcinka sieci drogowo-ulicznej;

-	 koordynacja z pracami instalacyjnymi związanymi z wyposażeniem 
drogi. Identyfikacja robót dotyczących umieszczenia, wymiany lub kon-
serwacji urządzeń związanych z potrzebami zarządzania drogą lub ruchem 
drogowym (np. elementów systemów sterowania ruchem, urządzeń odwod-
nienia drogi), które mogą być wykonane podczas zamknięcia odcinka ulicy, 
może ograniczyć liczbę przyszłych zamknięć tego odcinka i zminimalizować 
zakłócenia dla użytkowników dróg;
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-	 koordynacja z pracami konserwatorskimi wyposażenia niezwiązanego 
z utrzymaniem drogi.

Pomimo tego, że koordynacja robót prowadzonych w pasie drogowym należy 
do podstawowych zadań zarządcy drogi [25] to nie zawsze jego realizacja przebie-
ga w sposób właściwy. Wskazuje na to raport NIK opublikowany w 2009 roku 
[17]. Jako podstawowy mankament przedstawiono brak systemowego podejścia 
do działań związanych z koordynowaniem długofalowych planów inwestycyjnych 
i remontowych ulic, w które zaangażowane byłyby wszystkie zainteresowane pod-
mioty. Takie plany powinny uwzględniać wszystkie rodzaje prac na danym odcin-
ku drogi (np. wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, energetyczne, itp.). 
W kontrolowanych miastach roboty drogowe planowane były jednak w sposób 
doraźny i dotyczyły inwestycji realizowanych w ciągu jednego roku budżetowe-
go. Ponadto podkreślono, że pełna informacja o zamierzeniach zarządcy drogi 
i wszystkich gestorów sieci podziemnych jest warunkiem racjonalnego planowania 
prac prowadzonych w pasie drogowym. Niewłaściwa koordynacja robót lub jej 
brak, może bowiem prowadzić do wzajemnego niszczenia efektów swoich prac 
(np. nowo położonej nawierzchni jezdni i chodników w przypadku przeprowadza-
nia kolejnej inwestycji lub remontu). 

Pozytywnym przykładem w zakresie koordynacji robót drogowych jest powo-
łanie Biura Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym (BKIiRwPD) 
przy Urzędzie m.st. Warszawy [17,21]. Zadaniem Biura jest analiza zgłaszanych 
planowanych przedsięwzięć w pasie drogowym, proponowanie różnych wariantów 
technologii i organizacji robót oraz koordynacja czasu i kolejności działań inwesty-
cyjnych. Ponadto wspiera ono również terminową realizację przedsięwzięć zgodnie 
z warunkami zawartymi w kontraktach. Dla celów koordynacyjnych określono 
tzw. grupy i rejony inwestycji związanych, które uzależnione są ze sobą w sposób 
technologiczny lub oddziałują na ten sam układ komunikacyjny miasta [2]. Z ini-
cjatywy BKIiRwPD organizowane są cykliczne konferencje, na których przedsta-
wiciele jednostek odpowiedzialnych za zarządzanie drogami w miastach polskich 
wymieniają się doświadczeniami w zakresie koordynacji przedsięwzięć realizowa-
nych w pasie drogowym [3].

Ważnym elementem w procesie koordynacji jest wykorzystywanie systema-
tycznie aktualizowanej spójnej bazy danych, zawierającej informacje na temat 
realizowanych i planowanych działań w pasie drogowym. Taka baza może być 
podstawą budowy systemu informatycznego wspomagającego proces decyzyjny, 
do którego mają dostęp firmy i instytucje biorące udział w procesie koordynacji 
prac. Zadanie takiego systemu jest również informowanie poszczególnych jedno-
stek administracji drogowej, gestorów sieci podziemnej, organizatorów imprez 
masowych, mieszkańców oraz innych zainteresowanych podmiotów (np. policji, 
straży pożarnej, jednostek ratownictwa medycznego) o utrudnieniach w ruchu. 
Warunkiem optymalnego planowania zamknięć ulic w sieci transportowej miasta 
jest powiązanie takiego systemu z narzędziami modelowania podróży i prognozo-
wania ruchu.
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5. Podsumowanie

Zaspokojenie wymagań bezpieczeństwa i sprawności ruchu w czasie zamknię-
cia odcinka sieci drogowo-ulicznej oraz spełnienie oczekiwań podróżnych w zakre-
sie zapewnienia odpowiedniego poziomu jakości usług transportowych wymaga 
kompleksowej oceny oddziaływania tego zamknięcia oraz podjęcia odpowiednich 
działań w celu minimalizacji zakłóceń w systemie transportowym miasta. W ar-
tykule przedstawiono złożoność zagadnienia oraz wyeksponowano aspekty, które 
powinny być brane pod uwagę na etapie planowania. 

Warunkiem sprawnego ruchu jest wyznaczenie optymalnych dróg objazdo-
wych, opartych na wcześniejszej analizie rozłożenia potoku ruchu zamykanego 
odcinka drogi w sieci transportowej miasta. Często jednak analiza ta dotyczy jedy-
nie poszukiwania najlepszego wariantu organizacji ruchu dla pojedynczych zmian 
w sieci transportowej, a uzyskiwane rozwiązania bazują na modelach statycznych 
i uśrednionych wartościach. W artykule podkreślono użyteczność narzędzi mo-
delowania podróży w procesie decyzyjnym, szczególnie w przypadku planowania 
przedsięwzięć o silnym oddziaływaniu na system transportowy miasta i jego oto-
czenie. Narzędzia te powinny w jak największym stopniu uwzględniać dynamicz-
ne zmiany w strukturze ruchu. Na podstawie dynamicznych modeli podróży moż-
na również określać zależności czasowo-przestrzenne pomiędzy poszczególnymi 
przedsięwzięciami, co stanowi podstawę procesu koordynacji prac prowadzonych 
w sieci drogowo-ulicznej miasta. 

Wybór sposobu koordynacji przedsięwzięć mających miejsce w pasie drogo-
wym jest krytyczną częścią procesu analizy ruchu w obszarze zamknięcia i jego 
otoczeniu, może bowiem przyczynić się do zmniejszenia poziomu oddziaływania 
zamknięcia odcinka ulicy i czasu trwania przedsięwzięcia. Kompleksowe podejście 
powinno uwzględniać zarówno konsolidację zamknięć prowadzonych na jednym 
odcinku w tym samym przedziale czasu, jak i analizę potrzeb oraz możliwości 
przeniesienia ruchu na drogi alternatywne poprzez określenie rezerw przepusto-
wości na tych drogach. Znajomość wspólnego obciążenia poszczególnych elemen-
tów sieci transportowej wyrażona w postaci związków ruchowych może okazać 
się pomocna przy określeniu zasięgu przestrzennego oddziaływania zakłóceń [28]. 
Na ich podstawie można oceniać, w jakim stopniu zamknięcie odcinka drogi może 
wpłynąć na zmianę ruchu w całej sieci transportowej miasta.
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Optymalna lOkalizacja statycznych 
urządzeń mOnitOrujących ruch w mieście1

streszczenie. Zastosowanie nowoczesnych technologii w analizach ruchu drogowego pozwa-
la na uzyskanie coraz bardziej dokładnego odwzorowania przemieszczeń w sieci transportowej. Jest 
to szczególnie istotne w zarządzaniu i sterowaniu ruchem, gdzie podejmowanie szybkich decyzji 
w warunkach występowania różnego rodzaju zdarzeń (np. wypadki i kolizje drogowe, awarie 
urządzeń technicznych zlokalizowanych w pasie drogowym, itp.) wpływa na jakość funkcjonowa-
nia całego systemu transportowego miasta. Uzyskanie wiarygodnych wyników warunkowane jest 
zarówno odpowiednim doborem parametrów charakteryzujących ruch, jak i właściwą lokalizacją 
urządzeń rejestrujących te parametry. Oczywistym jest, że najlepsze wyniki otrzymuje się w przy-
padku zamontowania takich urządzeń w każdym miejscu, gdzie następuje rozpływ potoków ruchu. 
Rozwiązanie to jednak wiąże się ze znacznymi nakładami finansowymi. W związku z tym często 
poszukuje się takich miejsc w sieci, w których monitorowanie ruchu przyniosłoby najlepsze wyniki 
z punktu widzenia dokładności odwzorowania ruchu przy jednoczesnej minimalizacji kosztów.

słowa kluczowe: optymalna lokalizacja punktów pomiarowych, macierz O-D, rozłożenie 
potoków ruchu w sieci transportowej

1. wprowadzenie

Optymalizacja rozmieszczenia punktów pomiarowych w sieci transportowej 
miasta jest bardzo ważnym zagadnieniem wykorzystywanym między innymi w dy-
namicznym wyznaczaniu macierzy podróży (macierzy O-D) [2,3,20] oraz kalibra-
cji modelu transportowego [9,16]. Wyznaczanie macierzy podróży w sposób dy-
namiczny wymaga właściwej identyfikacji natężeń ruchu w kolejnych przedziałach 
czasu. Takie podejście, wykorzystywane między innymi w zarządzaniu ruchem na 
poziomie taktycznym i operacyjnym [10], wymaga budowania krótkotermino-
wych prognoz ruchu opartych na znajomości macierzy podróży w poszczególnych 
przedziałach czasu. Jakość wyznaczanej macierzy O-D jest w znacznym stopniu 
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uzależniona od jakości i ilości wprowadzanych danych, co z kolei jest uwarunko-
wane liczbą punktów pomiarowych w sieci. W dobie stosowania inteligentnych 
systemów transportowych (ITS) dane o natężeniu ruchu stają się coraz bardziej 
dostępne [11]. W związku z tym budowanie macierzy podróży na ich podstawie 
stanowi znacznie tańszy sposób pozyskiwania wiedzy o rozkładzie przestrzennym 
ruchu niż w przypadku wykorzystania metod klasycznych [23]. 

Należy przy tym mieć zawsze na uwadze dokładność odwzorowania ruchu 
w tak dużych i złożonych modelach, jakimi są modele transportowe, czyli modele, 
w których macierz O-D wyznaczana jest na etapie pierwszym modelowania, tj. na 
etapie generacji ruchu i zawiera wartości źródłowe dla ostatniego etapu modelo-
wania, tj. etapu rozkładu potoków na sieć transportową [9]. Jest to odwzorowanie 
procesu transportowego poczynając od potrzeb transportowych, których zwymia-
rowaną strukturą czasoprzestrzenną jest macierz O-D a skończywszy na ruchu po-
jazdów w sieci transportowej, których zwymiarowaną strukturą czasoprzestrzenną 
jest rozkład potoków ruchu pojazdów na poszczególnych odcinkach w określo-
nym czasie. Biorąc pod uwagę różnorodność metod modelowania tych zjawisk 
oraz różnorodność źródeł oraz technik zbierania i przetwarzania danych, należy 
mieć świadomość występowania określonych błędów [23] i związanej z nimi do-
kładności wyników odwzorowania procesu transportowego – na wymienionych 
dwóch etapach, a także na etapie pośrednim – etapie podziału zadań przewozo-
wych (etapie podziału modalnego). Dlatego przedstawiona w opracowaniu meto-
da odwzorowania macierzy O-D na podstawie obserwacji natężeń ruchu pojazdów 
w sieci (w określonych relacjach i na określonych drogach) daje w wynikach warto-
ści przybliżone (nawet w przypadku wykorzystania do identyfikacji tras przejazdu 
kamer ANPR – automatic number plate recognition) – tym bardziej, że odwzorowanie 
procesu transportowego w tej metodzie jest „w przeciwnym kierunku” do natury 
zjawiska, tj. „w kierunku” od potoku ruchu do potrzeby transportowej, która go 
wywołała. Mimo tego, po implementacji metody w rzeczywistych lub symulowa-
nych miejskich systemach transportowych, może okazać się, iż otrzymywane war-
tości są wystarczająco dokładne do zwiększenia skuteczności systemów sterowania 
ruchem.

Kluczowym problemem w procesie optymalizacyjnym jest identyfikacja zbioru 
odcinków, na których należy przeprowadzić pomiary dające informację o wielkości 
potoków ruchu. Główne zadanie optymalizacyjne sprowadza się do wyznaczenia 
takich miejsc pomiarowych, które z jednej strony zapewnią odpowiednią jakość 
danych wejściowych, a z drugiej strony zminimalizują ich redundancję. W lite-
raturze przedmiotu można znaleźć niewielką liczbą publikacji naukowych na ten 
temat. Lam i Lo [12] zaproponowali pewne heurystyczne procedury umożliwiające 
określenie kolejności doboru odcinków dla potrzeb wyznaczania macierzy podró-
ży. Natomiast w pracy [17] badano wiarygodność estymowanej macierzy O-D 
z punktu widzenia liczby i lokalizacji punktów pomiarowych w sieci. Jako miarę 
zgodności wartości estymowanych z wartościami pierwotnymi macierzy O-D wy-
korzystano wartość względnego błędu średniokwadratowego. Kontynuując prace 
w tym zakresie Yang i Zhou opracowali metody wyznaczania optymalnej lokaliza-
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cji i liczby punktów pomiarowych dla dwóch różnych przypadków [18]. Pierwszy 
z nich dotyczy sytuacji, kiedy określona jest struktura składowych potoku ruchu, 
a drugi zakłada, że znany jest tylko wstępny rozkład potoków ruchu przy zakła-
danej (z pewnym prawdopodobieństwem) strukturze kierunkowej ruchu w wę-
złach sieci transportowej. Do określenia minimalnej liczby punktów pomiarowych 
w celu ustalenia tego rozkładu autorzy wykorzystują metodę całkowitoliczbowego 
programowania liniowego [18]. Do ustalenia rozłożenia potoków ruchu w sieci 
przy znanych prawdopodobieństwach rozkładu kierunkowego w węzłach, dla po-
trzeb szacowania wiarygodnej macierzy O-D, można również wykorzystać dwu-
stopniową procedurę iteracyjną [1]. Przy takim podejściu lokalizacja punktów po-
miarowych zależy jedynie od struktury sieci. 

W kolejnych pracach problem lokalizacji punktów pomiarowych w sieci 
(ang. NCLP - network count location problem) został rozszerzony o dwa zagadnienia 
szczególnie istotne z praktycznego punktu widzenia. W jednym z nich założono, 
że w sieci zlokalizowane są już pewne miejsca pomiarowe, a proponowana me-
toda sprowadza się do poszerzenia istniejącego zbioru tych punktów [6]. Prowa-
dzi to do sformułowania nowego problemu optymalizacyjnego. Inne podejście 
zastosowali autorzy referatu [14], gdzie do wyznaczenia optymalnej lokalizacji 
punktów pomiarowych zastosowano symulacyjną metodę doboru podzbioru po-
tencjalnych odcinków, na których będą zlokalizowane urządzenia rejestrujące, 
przy jednoczesnym wykorzystaniu równań zachowania potoku. Metoda ta jest 
szczegółowo omówiona w artykule [4]. Natomiast w pracy [15] do wyznacze-
nia optymalnej lokalizacji punktów pomiarowych wykorzystano syntetyczną 
miarę dyspersji wyznaczonej macierzy O-D. W przeciwieństwie do wcześniej 
stosowanych metod, w których wykorzystywano miary oparte na dokładności 
obliczonej macierzy O-D w stosunku do macierzy pierwotnej (maksymalizacja 
dokładności), w tym podejściu wykorzystuje się miary zmienności tej macierzy 
(minimalizacja dyspersji). 

W większości dużych miast powszechne jest przeprowadzenie badań ruchu 
w punktach kordonowych i ekranowych. Takie badania można również wykorzy-
stać przy określaniu optymalnej lokalizacji punktów pomiarowych. Jednak pro-
blem ten nie był zbyt często przedstawiany w literaturze [19]. Jedne z pierwszych 
prób wykorzystania badań w punktach ekranowych przedstawiono w publikacji 
[7], gdzie rozwinięto modele nieliniowego programowania całkowitoliczbowego 
i zastosowano heurystyczny algorytm genetyczny do rozwiązania dwóch powią-
zanych ze sobą problemów lokalizacji punktów pomiarowych. Pierwszy z nich 
dotyczył sposobu, w jaki należy zlokalizować określoną liczbę punktów pomia-
rowych, aby wydzielić jak największą liczbę par O-D, drugi – sposobu określenia 
minimalnej liczby lokalizacji punktów pomiarowych wymaganych do wydzielenia 
wszystkich par O-D w sieci. Wyniki dalszych prac nad wykorzystaniem punktów 
ekranowych przedstawiono w [19], gdzie wykorzystano algorytmy najkrótszych 
ścieżek oraz technikę podziału i ograniczeń do uzyskania optymalnej lokalizacji 
punków pomiarowych. 
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2. Formalizacja zagadnienia

2.1. Założenia modelu

Oczywistym jest, że nie wszystkie odcinki w sieci drogowej dają dostateczną 
informację o strukturze ruchu, niezbędną do wyznaczania macierzy O-D. W pracy 
[18] sformułowano następujące podstawowe zasady doboru odcinków: 

zasada 1 (O-D covering rule) – punkty pomiarowe powinny być zlokalizowa-
ne w taki sposób, aby pewna część potoku pomiędzy każdą parą O-D była 
pomierzona. Oznacza to, że każda relacja podróży powinna być pomierzo-
na przynajmniej w jednym punkcie.

zasada 2 (maximal flow fraction rule) – dla każdej pary O-D należy wybierać 
odcinki z największym udziałem wielkości potoku dla tej pary. Oznacza 
to, że dla każdej relacji podróży należy poszukiwać takich odcinków, dla 
których udział potoku danej relacji jest największy w stosunku do innych 
relacji na tym odcinku – odcinki z dominującą relacją podróży (dla okre-
ślonej pary O-D). 

zasada 3 (maximal flow intercetping rule) – należy wybierać taki zbiór od-
cinków, które zawierają jak największą liczbę składowych potoku ruchu. 
Oznacza to, że wybierane są odcinki wykorzystywane przez jak najwięk-
szą liczbę relacji podróży – odcinki z ruchem dominującym. 

zasada 4 (link independence rule) – należy wybierać odcinki, dla których 
potoki są liniowo niezależne. Oznacza to, że należy dążyć do zbudowania 
takiego układu równań zachowania potoku, aby były one liniowo nieza-
leżne – odcinki bez potoków o wspólnych relacjach. 

Ponadto przyjęto następujące założenia:
założenie 1 – znana jest struktura rozkładu potoków ruchu w sieci. Oznacza 

to, że znany jest udział procentowy wielkości potoku w określonej relacji 
O-D na danym odcinku. Takie dane można uzyskać na podstawie zbudo-
wanego wcześniej modelu transportowego dla badanego miasta.

założenie 2 – natężenie jest mierzone „metodą dokładną”, tzn. taką która 
nie dopuszcza szacowania wartości ale zlicza „dokładną” liczbę pojazdów 
– oczywiście z uwzględnieniem określonego błędu urządzenia pomiaro-
wego oraz błędu metody pomiarowej. Określenie „metoda dokładna” jest 
w aspekcie technicznym pewnym wyidealizowaniem rzeczywistości, na-
wet biorąc pod uwagę ciągły rozwój technologii w zakresie udoskonalania 
urządzeń pomiarowych. Chodzi bowiem o identyfikację natężenia ruchu 
poprzez pomiar wartości dyskretnej (zliczanie pojazdów w określonym 
przedziale czasu) a nie szacowanie tej wartości metodami wykorzystujący-
mi estymację wyników.
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2.2. Model matematyczny 

Struktura przestrzenna analizowanego miasta pod względem ruchotwórczym 
przedstawiana jest najczęściej w postaci zbioru mniejszych jednostek osadniczych, 
wydzielonych na jego terenie, zwanych rejonami transportowymi. Dla uproszcze-
nia przyjmuje się założenie, że wszystkie czynniki ruchotwórcze skoncentrowane 
są w jednym punkcie w przestrzeni, który nazywany jest węzłem ciążenia i znaj-
duje się w środku ciężkości (centroidzie) każdego rejonu. Stanowi on miejsce gene-
rowania potrzeb transportowych. Natomiast struktura sieci transportowej miasta 
może być opisana z wykorzystaniem teorii grafów [5,8,13,21, 2] jako:

 (1)

gdzie: 
W  - zbiór numerów wierzchołków grafu G , będący odwzorowaniem zbioru 

wszystkich węzłów sieci transportowej, tj.: { }Www ,,1: ==W , gdzie 
W  oznacza liczebność zbioru W ; 

L  - zbiór łuków grafu G , będący odwzorowaniem zbioru połączeń między 
wierzchołkami grafu, tj. ( ) ( ){ }',',:', wwwwww ≠×∈= WWL .

Zbiór numerów wierzchołków W  można zdekomponować w zależności od 
roli, jaką pełnią w przepływie potoku ruchu na trzy parami rozłączne podzbiory 
[8]: 

A  - zbiór numerów wierzchołków, stanowiących odwzorowania węzłów cią-
żenia rejonów transportowych, w których powstają potoki ruchu (miej-
sca początkowe przemieszczeń, źródła potoku ruchu, punkty nadania), tj. 

{ }WA ∈= aa : ,
B  - zbiór numerów wierzchołków, stanowiących odwzorowania węzłów cią-

żenia rejonów transportowych, w których potoki ruchu zanikają (miejsca 
końcowe/docelowe przemieszczeń, ujścia potoku ruchu, punkty przezna-
czenia/odbioru), tj. { }WB ∈= bb : ,

V  - zbiór numerów wierzchołków pośrednich, stanowiących odwzorowania 
węzłów sieci transportowej, tj. { }'',: vvvvv ≠∈= ;WV .

Zbiory te są parami rozłączne, tzn.:
 ∅=∩∅=∩∅=∩ BAVBVA ,, .

Pomiędzy wierzchołkami V∈v  występują połączenia odpowiadające rzeczy-
wistym odcinkom sieci transportowej miasta, na których potencjalnie można roz-
mieścić urządzenia pomiarowe. Zbiór łuków, będący odwzorowaniem zbioru połą-
czeń między wierzchołkami pośrednimi można opisać jako:

 (2)

przy czym: . Zbiór odcinków, na których zlokalizowane są urządzenia 
pomiarowe, oznaczono jako  .

LWG ,=
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Następnie określono zbiór relacji podróży (par O-D), tj. ( ) ( ){ }BAE ×∈= baba ,:,  
[8], opisujących związek pomiędzy poszczególnymi węzłami będącymi źródłami poto-
ków ruchu a węzłami stanowiącymi ujście potoków ruchu. Ponadto przyjęto założenie, 
że dla każdej relacji ( ) E∈ba,  istnieje przynajmniej jedna droga prosta o numerze 
p  łącząca wyróżnione wierzchołki, rozumiana jako sekwencja nie powtarzających się 

odcinków, przez które kolejno przemieszcza się potok ruchu. W teorii grafów z se-
kwencją wierzchołków lub odcinków tworzących drogę (ścieżkę) w grafie zwią-
zane jest pojęcie długości drogi, która może być określona przez podanie liczby 
wierzchołków lub liczby łuków. Uwzględniając metryczne długości łuków można 
w ten sposób wyznaczyć długość metryczną drogi. Prezentowana w opracowaniu 
metoda oparta jest na analizie natężeń na odcinkach, więc długości odcinków oraz 
długości dróg nie są uwzględniane. Jednak inny wariant analizy – wykorzystujący 
w kryterium gęstość potoku (kongestię) – wymaga modyfikacji algorytmu i wy-
korzystania danych dotyczących długości dróg oraz liczby pojazdów na odcinkach 
składowych. Drogę, o której mowa opisano jako: 

 (3)

Zbiór numerów wszystkich dróg w sieci transportowej miasta można opisać 
jako:

 (4)

gdzie P  oznacza liczebność zbioru P  (liczbę wszystkich dróg w sieci transpor-

towej). Zbiór P  można zdekomponować na podzbiory ( )ba,P  zawierające nume-

ry dróg dla każdej z relacji ( ) E∈ba, , tj.: ( ) { } ( ) EPP ∈∈= bappba ,,:, , 

przy czym ( )

( )


E∈
=

ba

ba

,

,PP .

Zbiór łuków, odpowiadających odcinkom sieci transportowej, wykorzystywa-
nym przez drogę o numerze p  można zapisać jako:

 (5)

Dla odwzorowania potoku ruchu przyjęto następujące oznaczenia:
( )bax , - rzeczywista wielkość potoku ruchu w relacji ( ) E∈ba, ,
( )bax ,~ - szacowana wielkość potoku ruchu w relacji ( ) E∈ba, ,
px  - przybliżona wielkość potoku ruchu na drodze o numerze P∈p ,

{ }Ppp ,...,1: ==P
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( )
p

vvx ', - składowa (część) potoku ruchu na odcinku odwzorowanym łukiem 

, odpowiadająca wielkości potoku ruchu na drodze o numerze 

P∈p ,

( )',vvx - rzeczywista wielkość potoku ruchu na odcinku odwzorowanym łukiem 

,

( )',ˆ vvx - zmierzona wielkość potoku ruchu na odcinku odwzorowanym łukiem 

,

( )
( )ba

vvx ,
',  - rzeczywista wielkość potoku ruchu w relacji ( ) E∈ba,  obciążająca 

odcinek odwzorowany łukiem .
Dla celów praktycznych wielkość potoku ruchu wyrażana jest w jednostkach 

przewozowych (pojazdach) zmierzonych w określonym czasie, np. 1 godziny, 1 
doby albo krótszych interwałów (np. na potrzeby sterowania potokami w podsys-
temach ITS [11]).

Przyjęto dwa zasadnicze kryteria zadania optymalizacyjnego [18]: 
- kryterium 1 - minimalizacja liczby punktów pomiarowych w sieci (funkcja 1f ),
- kryterium 2 - maksymalizacja wielkości zmierzonych potoków ruchu (funkcja 2f ).
Przy formułowaniu zadania optymalizacyjnego wprowadzono dodatkowe 

zmienne binarne. W tym celu przyjęto następujące założenia:
- na iloczynie kartezjańskim VV ×  zadane jest odwzorowanie z przeprowadza-

jące elementy tego iloczynu w zbiór { }1,0  , tj.:

 (6)

przy czym ( ) 1', =vvz , jeżeli punkt pomiarowy zlokalizowany jest na odcinku 

odwzorowanym łukiem ( )',vv , w przeciwnym przypadku ( ) 0', =vvz .
- na zbiorze P  numerów wszystkich dróg w sieci transportowej miasta zadane jest 

odwzorowanie y przeprowadzające elementy tego zbioru w zbiór { }1,0  , tj.:

 (7)

przy czym 1=py , jeżeli na drodze o numerze p zlokalizowany jest przynaj-

mniej jeden punkt pomiarowy, w przeciwnym przypadku 0=py .
- na iloczynie kartezjańskim LE ×  zadane jest odwzorowanie δ  przeprowa-

dzające elementy tego iloczynu w zbiór { }1,0  , tj.:

 (8)

{ }1,0: →×VVz

{ }1,0: →Py

{ }1,0: →×LEδ
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przy czym ( )
( ) 1,

', =ba
vvδ , jeżeli odcinek odwzorowany łukiem  wy-

korzystywany jest przynajmniej przez jedną z dróg w relacji ( ) E∈ba, , 

w przeciwnym przypadku ( )
( ) 0,

', =ba
vvδ .

kryterium minimalizacji liczby punktów pomiarowych w sieci może być 
wtedy sformułowane jako:

 
(9)

przy ograniczeniach:

Natomiast kryterium maksymalizacji wielkości zaobserwowanych (zmie-
rzonych) potoków ruchu można zdefiniować jako:

 
(10)

przy ograniczeniach:

  

przy czym  oznacza liczebność zbioru , czyli liczbę odcinków, na któ-
rych zlokalizowano urządzenia pomiarowe.

Jeżeli na podstawie tych kryteriów uzyska się kilka rozwiązań o jednakowej 
liczbie punktów pomiarowych oraz tej samej wielkości zaobserwowanych (zmie-
rzonych) potoków, to dodatkowym kryterium decydującym o wyborze najlepszego 
rozwiązania może być minimalizacja błędu otrzymanego rozwiązania. Warun-
kiem wykorzystania tego kryterium jest znajomość macierzy podróży wyznaczonej 
dla wcześniejszego przedziału czasu (tzw. macierzy pierwotnej). Jako miarę błę-
du otrzymanego rozwiązania można przyjąć wskaźnik wiarygodności, wyrażający 
maksymalne możliwe odchylenie względne estymowanej macierzy od macierzy 
wcześniej określonej (pierwotnej) [17]. Przyjęto więc kolejne kryterium wyboru 
najlepszego rozmieszczenia urządzeń pomiarowych w postaci: 

 

(11)

( )
( )

min
',

',1 ∑
∈

←=
Vvv

vvzf

max2 ∑
∈

←⋅=
Pp

pp yxf
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przy ograniczeniach:

przy czym E  oznacza liczebność zbioru relacji E , czyli liczbę wszystkich par 
O-D.

Ponadto ( )a,bλ  oznacza względne odchylenie szacowanej wartości elementu 
macierzy O-D od wartości rzeczywistej (np. wyznaczonej na podstawie macierzy 
pierwotnej), tj.

 
(12)

natomiast ( )
( )ba

vv
,

',β  odpowiada składowej (części) potoku w relacji ( ) E∈ba, , 

która obciąża drogi zawierające odcinek odwzorowany łukiem , tj.

 
(13)

2.3. Algorytm metody 

Jeżeli znana jest pierwotna macierz podróży, to przybliżoną wielkość potoku 
ruchu px  na poszczególnych drogach o numerach P∈p  można otrzymać wy-
korzystując do tego odpowiednią metodę rozłożenia potoków ruchu na sieć trans-
portową. Oczywistym jest, że wielkość potoku px  na określonej drodze p  jest 
jednakowa dla wszystkich odcinków należących do tej drogi, tj.:

 
(14)

Jednocześnie ( )
p

vvx ',  oznacza składową potoku ruchu na odcinku odwzorowa-

nym łukiem , tj,:

 (15)

Zbiór wszystkich składowych można więc opisać jako:

 
(16)

Proponowany algorytm heurystyczny ma charakter iteracyjny, co przedstawio-
no na rys. 1.

( )
( ) ( )

( )
( ) 0,

~
,

,

,,

≥
-

= ba

ba

baba
a,b x

x
xxλ
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Rys. 1. Algorytm wyboru lokalizacji punktów pomiarowych 
Źródło: opracowanie własne

Zbiór numerów iteracji oznaczono jako { }1,,0: -== Kkk K , gdzie K  
oznacza liczebność zbioru K . Dla każdej k-tej iteracji budowane są następujące 
zbiory:

- zbiór łuków, odpowiadających odcinkom sieci transportowej miasta, opisany 
jako:

 (17)

-	 zbiór łuków, odpowiadających odcinkom, na których należy umieścić urzą-
dzenia pomiarowe, opisany jako:

 (18)
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-	 zbiór numerów dróg opisany jako:

 (19)

-	 zbiór składowych potoku ruchu opisany jako:

 
(20)

-	 zbiór łuków, odpowiadających odcinkom o największych natężeniach ruchu, 
opisany jako:

 (21)

gdzie  

Danymi wejściowymi dla opracowanego algorytmu są:

-	 struktura sieci opisana grafem LWG ,= ,
-	 zbiór numerów dróg w sieci transportowej opisany jako P ,
-	 struktura potoku ruchu opisana zbiorem X .

Poszczególne kroki algorytmu można opisać następująco:

krok 1. ustalenie warunków początkowych
Przyjęto następujące warunki początkowe dla zbiorów zdefiniowanych wzora-

mi (17)-(20):

krok 2. utworzenie zbioru łuków 
Sposób wyznaczania zbioru  opisany jest wzorem (21). Zbiór ten jest 

jednoelementowy, jednak w niektórych przypadkach może się zdarzyć, że wartości 
maksymalne (jednakowe) będą odpowiadać kilku odcinkom. Wtedy wszystkie te 
odcinki będą należały do zbioru .

krok 3. wybór dowolnego łuku ze zbioru  
Z punktu widzenia kryterium 2 (10) nie jest istotne, który z odcinków 

 zostanie wybrany. Jednak na tym etapie nie można jednoznacznie 
określić, jak to może wpłynąć na dalszy wybór kolejnych odcinków, na których 
powinny być rozmieszczone urządzenia pomiarowe.

krok 4. utworzenie zbioru łuków 



446 Żochowska R., Sobota A., Karoń G.

Zbiór ten jest sukcesywnie uzupełniany łukami, odpowiadającymi odcinkom, 
na których powinny być zlokalizowane punkty pomiarowe. 

 (22)

krok 5. utworzenie zbiorów , ( )1+kP  oraz ( )1+kX  
Na tym etapie należy zapewnić wyłączenie z dalszej analizy odcinka, odwzo-

rowanego łukiem , który został włączony do zbioru , tj.:

 (23)

Podobnie ze zbioru numerów dróg – zostają wyłączone te numery, któ-
re odpowiadają (obciążonym ruchem) drogom, przebiegającym przez odcinek  

, tj.:

 (24)

gdzie

Elementy zbioru ( )1+kX  opisane są wzorem (20). 

krok 6. sprawdzenie, czy wszystkie drogi w sieci transportowej zostały 
pomierzone

Warunkiem zakończenia procesu iteracyjnego jest sprawdzenie, czy ( ) ∅=+1kP  
W przypadku, gdy ten warunek nie jest spełniony należy przejść do kolejnej ite-
racji (krok 2).

3. przykład obliczeniowy

Przykład obliczeniowy ma na celu z jednej strony dowieść aplikacyjnego cha-
rakteru przedstawionego algorytmu, a z drugiej wykazać zależność między liczbą 
wykorzystanych dróg w sieci transportowej opisanych zbiorem { }Pp ,...,1:=P  
do obsługi danej relacji ( ) E∈ba, , a wynikiem przedstawionego wyżej toku po-
stępowania, tj. zbiorem odcinków, na których zlokalizowane są urządzenia pomia-
rowe . 

W celu egzemplifikacji metody doboru punktów pomiarowych zbudowano 
sieć transportową, zaprezentowaną na rys. 2. 
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Rys. 2. Przykładowa sieć drogowa 
Źródło: opracowanie własne

Dane opisujące przedstawioną na rysunku 2 sieć drogową:
-  zbiór numerów wierzchołków grafu G , będący odwzorowaniem zbio-

ru wszystkich węzłów sieci transportowej , przy 
czym:

-  zbiór numerów wierzchołków, stanowiących odwzorowania węzłów ciążenia 
rejonów transportowych, w których potoki ruchu powstają { }9,8=A ,

-  zbiór numerów wierzchołków, stanowiących odwzorowania węzłów ciążenia 
rejonów transportowych, w których potoki ruchu zanikają ,

-  zbiór numerów wierzchołków pośrednich, stanowiących odwzorowania wę-
złów sieci transportowej { }7,6,5,4,3,2,1=V ,

-  zbiór łuków będący odwzorowaniem zbioru odcinków sieci transportowej 

-  zbiór relacji podróży (par O-D) 

-  zbiór numerów wszystkich dróg w sieci drogowej
       =  przy 

czym: 
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- wielkości potoków ruchu na drodze:  

W dalszych analizach ograniczono się jedynie do tych elementów dróg, które 
należą do zbioru VL, ponieważ mogą to być miejsca lokalizacji urządzeń pomia-
rowych.

W celu rozwiązania założonego zadania zdefiniowano maksymalną liczbę dróg 
dla każdej relacji w sieci (co prezentuje zbiór numerów wszystkich dróg w sieci 
drogowej P). Zdefiniowano również minimalną liczbę dróg dla każdej relacji w sie-
ci (czyli po jednej drodze dla każdej relacji). W tabeli 1 zaprezentowano numery 
dróg i łuki odwzorowujące odcinki, przez które przepływa potok ruchu na danej 
drodze przy założeniu minimalnej liczby dróg w każdej relacji. Natomiast w ta-
beli 2 przedstawiono analogiczne dane, jednak przy założeniu maksymalnej liczby 
dróg w każdej relacji.

Tabela 1. Minimalna liczba dróg pomiędzy relacjami dla przykładowej sieci wraz ze wskazaniem odcin-
ków, przez które przepływa potok w danej drodze 

Odcinek sieci transportowej 
Relacja Numer drogi (1,3) (7,4) (4,6) (4,5) (3,5) (3,4)
(8,10) 1 1 1
(8,11) 5 1 1 1
(9,11) 8 1 1
(9,10) 11 1 1

Źródło: opracowanie własne

Tabela 2. Maksymalna liczba dróg pomiędzy relacjami dla przykładowej sieci wraz ze wskazaniem 
odcinków, przez które przepływa potok w danej drodze 

Odcinek sieci transportowej
Relacja Numer drogi (1,2) (1,3) (2,3) (2,4) (7,2) (7,4) (4,6) (4,5) (3,5) (3,4)

(8,10)

1 1 1  
2 1 1 1  
3 1 1 1 1
4 1 1 1  

(8,11)
5 1 1 1
6 1 1 1  
7 1 1 1 1
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Odcinek sieci transportowej
Relacja Numer drogi (1,2) (1,3) (2,3) (2,4) (7,2) (7,4) (4,6) (4,5) (3,5) (3,4)

(9,11)
8 1 1  
9 1 1 1  
10 1 1 1 1

(9,10)

11 1 1  
12 1 1 1  
13 1 1 1  
14   1  1   1  1

Źródło: opracowanie własne

Wyniki obliczeń według algorytmu (rys. 1) przedstawiono w tabeli 3, w której 
zamieszczono łuki odpowiadające odcinkom, na których należy zlokalizować urzą-
dzenia pomiarowe wskazane w poszczególnych iteracjach, w zależności od liczby 
dróg w każdej relacji w sieci. 

Tabela 3. Numery odcinków, na których należy zainstalować punkty pomiarowe wskazane w poszcze-
gólnych iteracjach w zależności od liczby dróg w każdej relacji w sieci 

Numer 
iteracji

Maksymalna liczba dróg 
w danej relacji 

max	 ( )ba,P = 1

Maksymalna liczba dróg 
w danej relacji 

max	 ( )ba,P = 2

Maksymalna liczba dróg 
w danej relacji 

max	 ( )ba,P =	3

Maksymalna liczba dróg 
w danej relacji 

max	 ( )ba,P =	4
Odcinek z 
lokalizacją 
punktu po-
miarowego

Numery 
pomierzo-
nych dróg

Odcinek z 
lokalizacją 
punktu po-
miarowego

Numery 
pomierzo-
nych dróg

Odcinek z 
lokalizacją 
punktu po-
miarowego

Numery 
pomierzo-
nych dróg

Odcinek z 
lokalizacją 
punktu po-
miarowego

Numery 
pomierzo-
nych dróg

0 (4,6) 5,	8 (4,6) 5,	6,	8,	9	 (4,6) 5,	6,	7,	8,	
9,	10 (4,6) 5,	6,	7,	8,	

9,	10

1 (2,3)	lub	
(3,5) 1 (3,5) 1,	2 (3,5) 1,	2,	13 (4,5) 3,	4,	11,	

12,	14

2 (7,4)	lub	
(4,5) 11 (4,5) 11,	12	 (4,5) 4,	11,	12 (3,5) 1,	2,	13

gdzie: ( )ba,P  oznacza liczebność zbioru ( )ba,P czyli liczbę dróg w danej relacji.
Źródło: opracowanie własne

4. wnioski

Przedstawiona metoda i algorytm mogą być wykorzystane do identyfikacji 
miejsc w sieci, w których należy zlokalizować urządzenie pomiarowe. Jednakże 
zastosowanie takiego narzędzia w praktyce, zwłaszcza dla gęstych sieci drogowo-
-ulicznych wymaga sformalizowania tego procesu zapewniającego dobór odcin-
ków pomiarowych według ustalonych reguł oraz opracowania narzędzia informa-
tycznego wspomagającego proces decyzyjny. 

Z przeprowadzonej analizy wynika, że otrzymane rozwiązanie z wykorzysty-
waniem przedstawionego algorytmu nie zależy od liczby zidentyfikowanych dróg 
transportowych w danej relacji. Ta właściwość ma istotne znaczenie z punktu wi-
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dzenia przygotowania zakresu niezbędnych danych wejściowych dla omawianego 
algorytmu, ułatwiając zdecydowanie proces decyzyjny. 

Zaprezentowana metoda, wraz z implementacją w postaci algorytmu heury-
stycznego i przykładem obliczeniowym, dają pogląd na użyteczność rozwiązań 
z zakresu analiz sieci transportowych (i nie tylko transportowych), wykorzystują-
cych optymalizację polegającą na minimalizacji niezbędnej liczby punktów zbie-
rania danych. Ma to szczególne znaczenie dla gęstych sieci transportowych (duże 
miasta i aglomeracje), w których mimo kongestii potoków ruchu, można dokony-
wać ich względnie wiarygodnego pomiaru a wyniki wykorzystywać na przykład 
w systemach sterowania i zarządzania ruchem z predykcją i doborem optymalnych 
strategii sterowania przepływem potoków.
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Streszczenie. Rozkład jazdy pociągów pasażerskich sporządzany jest na podstawie wykresu 
ruchu pociągów i stanowi podstawowy plan, według którego realizowany jest na kolei proces eks-
ploatacyjny. Rozkład ten stanowi jednocześnie odwzorowanie oferty przewozowej dla pasażerów, 
a zatem tworzony jest z uwzględnieniem preferencji klientów. Nowoczesne, intermodalne systemy 
transportu publicznego w skali regionu lub kraju, a nawet w układzie międzynarodowym opierają 
się na gęstej i strukturalnej sieci kolejowych połączeń międzyaglomeracyjnych i międzyregionalnych. 
Oferta innych środków transportu publicznego, a zwłaszcza kolejowych i drogowych przewozów re-
gionalnych zostaje dostosowana do tego podstawowego układu połączeń. Jednocześnie systemy takie, 
aby spełniały postulat rynkowej atrakcyjności wymagają zastosowania rozkładu symetrycznego 
o specyficznych zasadach konstrukcji. W artykule przedstawione zostaną przesłanki do oceny wpły-
wu zastosowania takiego rozkładu na wielkość ruchu oraz podział modalny w tak funkcjonującym 
systemie transportu publicznego.

Słowa kluczowe: system transportowy, symetryczny rozkład jazdy, podział modalny

1. Wprowadzenie

Nowoczesny system transportu pasażerskiego składa się zasadniczo z dwu ele-
mentów: transportu publicznego oraz motoryzacji indywidualnej. Cechą charak-
terystyczną systemu społeczno-gospodarczego w krajach rozwiniętych jest duże 
i stale rosnące zapotrzebowanie na przewozy, którego wzrost jest zazwyczaj pro-
porcjonalny do wzrostu wartości PKB, a w niektórych krajach rozwijających się 
– nawet szybszy. W ten sposób przewozy pasażerskie stale rosną pomimo imponu-
jącego wzrostu możliwości telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, które nie 
zastępują jednak bezpośrednich kontaktów, np. biznesowych.

Z kliku ważnych względów, takich jak bezpieczeństwo komunikacyjne, ochro-
na środowiska czy też ekonomia w polityce transportowej regionalnej i krajowej 
oraz międzynarodowej (np. w Unii Europejskiej) za istotny cel uznaje się zwiększa-
nie udziału transportu publicznego w ogólnym wolumenie przewozów.
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W Polsce intensywny rozwój sieci autostrad oraz dróg krajowych powoduje, że 
atrakcyjność motoryzacji indywidualnej stale rośnie, chociaż inwestycje drogowe 
nie są w pełni wystarczające, aby skutecznie wyeliminować problemy z kongestią. 
Jednocześnie nieco spóźniona, ale realizowana konsekwentnie modernizacja sieci 
kolejowej oraz rosnące zakupy nowoczesnego taboru dokonywane przez przewoź-
ników kolejowych doprowadzą zapewne w krótkim czasie do znacznej poprawy 
oferty przewozowej kolei.

W najbardziej rozwiniętych krajach europejskich system transportu publicz-
nego opiera się na gęstej i nowoczesnej sieci połączeń kolejowych, wśród których 
dominującą rolę odgrywają połączenia międzyaglomeracyjne (tzw. kwalifikowane) 
oraz aglomeracyjne. Ich uzupełnieniem są połączenia międzyregionalne oraz re-
gionalne o słabszej dynamice wzrostu. Tendencje takie wynikają bezpośrednio ze 
zmian w układzie osadniczym polegającym m. in. na postępującej urbanizacji.

Decyzje o wyborze środka transportu zależą od szeregu czynników czyli pre-
ferencji, składających się jednocześnie na zbiór tzw. cech usług transportowych. 
Dwie najbardziej oczywiste preferencje to cena i czas. W przypadku transportu 
publicznego (głównie na obszarach aglomeracji) cena jest zazwyczaj zunifikowana 
(bilety okresowe), natomiast czas podróży zależy nie tylko od prędkości handlowej 
pociągów, ale w dużej mierze także od liczby niezbędnych przesiadek oraz czasu 
traconego przez pasażerów na zmianę środka transportu. Stąd też przewoźnicy 
starają się tak ułożyć relacje pociągów, aby możliwie duża część potoku (prognozo-
wanego) obsługiwana była połączeniami bezpośrednimi.

Ruch kolejowy, łączący zagadnienia techniczne i organizacyjne, dostarcza sze-
regu metod przygotowania takiej sieci połączeń, pozwalających osiągnąć opisany 
cel. Obecnie szczególnie nowoczesną jest konstruowanie tzw. symetrycznego roz-
kładu jazdy. W artykule podjęto próbę oceny, na ile doskonalenie takiego rozkładu 
pozwala wpływać na zwiększenie udziału transportu publicznego w podziale mo-
dalnym, a zatem na wzrost liczby podróżnych korzystających z takiego systemu.

Rozważania na ten temat poprzedzono przeglądem literatury wprowadzającym 
podstawowe pojęcia z zakresu budowy symetrycznego rozkładu jazdy oraz wyboru 
preferencji związanych z opisywanym podejściem.

2. Przegląd literatury

Rozpatrywane zagadnienia mają charakter interdyscyplinarny. Metodami kon-
strukcji wykresu ruchu pociągów, będącego bazową formą rozkładu jazdy, czyli 
podstawowego planu pracy kolei, zajmuje się dyscyplina techniczna – ruch kole-
jowy. Pojęcie preferencji natomiast związane jest z modelowaniem podróży i pro-
gnozowaniem ruchu, które z kolei jest zastosowaniem metod ekonometrycznych 
służących do modelowania transportu.

Fundamentalne opracowania w zakresie ruchu kolejowego powstały już przed 
wielu laty, a ich autorami w Polsce byli profesorowie W. Wyrzykowski oraz B. 
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Gajda [2]. Istnieje wiele rodzajów wykresów ruchu, które rozwijały się w miarę 
postępu technologicznego na kolei. Próbę ich usystematyzowania przedstawiono 
w pracy [9]. Stosowany w nowoczesnych systemach kolejowych przewozów pasa-
żerskich symetryczny rozkład jazdy [8] w swej konstrukcji opiera się na założeniu, 
że przyjazdy (oznaczane pa) i odjazdy (pd) z rozpatrywanej stacji w danym kierunku 
odbywają się „symetrycznie” w stosunku do wybranej osi na zegarze, jednakowej 
dla całej sieci połączeń. Zazwyczaj jest to oś przechodząca przez pełną godzinę 
(obrazuje to rys. 1).

Rys. 1. Przyjazdy i odjazdy pociągów ze stacji A 
Źródło: opracowanie własne

Organizacja ruchu pociągów w oparciu o symetryczny rozkład jazdy ma bardzo 
istotne konsekwencje. Czasy podróży pomiędzy wszystkimi węzłami sieci kolejo-
wej, w tym czasy przesiadania się podróżnych na stacjach węzłowych są jednakowe 
w obu kierunkach podróży. Oferta przewozowa kolei staje się w ten sposób przej-
rzysta i strukturalna, ułatwiając zaplanowanie podróży. Związek pomiędzy warto-
ściami parametrów pa oraz pd (przyjazdy i odjazdy) opisuje równanie [4]:

 (1)

gdzie:
T – jest cyklem rozkładu jazdy (np. T = 10, 15, 30 lub 60 min.), 
s – jest jego osią symetrii. 

Zazwyczaj s = 0 (por. rys. 1), a wówczas dla T = 60:

	 	 	 	 p
a
 + pd = 60 (2)

W polskiej literaturze przedmiotu brak jest szczegółowych opracowań na te-
mat symetrycznego rozkładu jazdy. Bardzo obfita jest natomiast literatura zagra-

( )
s
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⋅+

2
modππ
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niczna z fundamentalną monografią na temat wykresów ruchu I. Hansena oraz 
J. Pachla [3] i szeregiem prac K. Nachtigalla, Ch. Liebchena, J.Ch. Villumsena czy 
Th. Lindnera. Omówienie podstawowych zagadnień oraz dokładniejszy przegląd 
literatury przedmiotu znaleźć można w artykułach autora referatu [7,8,9].

Symetryczny rozkład jazdy jest bardzo nowoczesną formą organizacji przewo-
zów pasażerskich, ale wymaga dużej dyscypliny w procesie eksploatacyjnym. Kon-
centrując się wyłącznie na fazie organizacji przewozów warto zauważyć, że możli-
we jest przygotowanie wielu różnych wariantów siatki połączeń, które prowadzą 
do identycznej liczby i częstotliwości pociągów na poszczególnych odcinkach, na-
tomiast różnią się liczbą podróży bezpośrednich oraz sumą czasów traconych przez 
pasażerów na przesiadki na stacjach węzłowych.

Z punktu widzenia przewoźnika każdy z wariantów można ocenić w dwu pod-
stawowych wymiarach: kosztowym i przychodowym. Wśród wielu elementów 
składających się na koszty w różnych wariantach wiele jest identycznych. Przykła-
dowo praca eksploatacyjna (liczba pociągokilometrów) jest w każdym z nich iden-
tyczna, generując takie same koszty dostępu do infrastruktury czy zużycia energii 
trakcyjnej. Niefortunne ułożenie rozkładu jazdy może natomiast powodować ko-
nieczność zatrudnienia nadmiernej liczby składów [7]. Po stronie przychodowej 
właściwe przygotowanie oferty przewozowej pozwala wygenerować większą liczbę 
podróży, co naturalnie przekłada się na przychody przewoźnika.

Ocena wpływu jakości takiej oferty na wielkość przewozów jest zasadniczym 
przedmiotem dalszych rozdziałów. Przechodząc zatem do zagadnień z dziedziny 
modelowania rozpatrzmy zbiór preferencji podróżnych. Ich zestawienie na pod-
stawie doświadczeń polskich zawarto w tab. 1. Szersze omówienie zagadnienia 
preferencji znaleźć można w pracy prof. E. Załogi [6].

Tabela 1. Przegląd preferencji podróżnych 

Lp. Nazwa preferencji
(czynnika wyboru) Znaczenie (opis)

1. cena koszt podróży odczuwany przez pasażera
2. czas przejazdu czas podróży odczuwany przez pasażera
3. bezpośredniość możliwość odbycia podróży bez przesiadania się
4. dostępność geograficzna odległość do najbliższego terminala (dworzec, przystanek, lotnisko)
5. dostępność czasowa zgodność godzin kursowania z oczekiwaniem podróżnych
6. bezpieczeństwo komunikacyjne prawdopodobieństwo szczęśliwego zrealizowania podróży
7. bezpieczeństwo osobiste ocena zagrożeń typu przestępczego
8. komfort wygoda podróżowania
9. planowość zgodność podróży z rozkładem jazdy lub przewidywaniem (samochód)
10. zawodność prawdopodobieństwo unieruchomienia środka transportowego
11. elastyczność możliwość modyfikowania trasy podróży

Źródło: oprac. własne na podstawie [6]

W tak ustalonym zbiorze preferencji wyróżnić można ich podzbiór, który zwią-
zany jest z rozkładem jazdy (jako planem pracy kolei). Są to zatem: (2) czas prze-
jazdu, (3) bezpośredniość oraz (5) dostępność czasowa. 
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Czas przejazdu jest tu rozumiany nie tylko jako czas jazdy w pociągach, ale – 
jak już wcześniej wspomniano – uwzględniający również czas tracony na przesiad-
ki na stacjach węzłowych. Bezpośredniość oznacza udział przejazdów bezpośred-
nich w stosunku do ogólnej liczby relacji w których przemieszczają się podróżni. 
Dostępność czasowa może być odwzorowana średnim czasem oczekiwania na 
najbliższe połączenie przy zadanym, losowym rozkładzie podróżnych zgłaszają-
cych się na poszczególne stacje.

Wśród wielu możliwych wariantów ułożenia rozkładu jazdy celowym byłoby 
zastosowanie takiego z nich, który pozwoli na uzyskanie maksymalnej wartości 
funkcji wyboru Ppub , czyli transportu publicznego:

 (3)

W ogólności udział PK 
środka transportu K w przewozach realizowanych na 

rozpatrywanym obszarze (przez środki transportu k) ma postać modelu logitowe-
go [5]:

 (4)

gdzie: 
Ck – jest kosztem uogólnionym, 
b – parametr, który charakteryzuje m. in. rozrzut jako miarę zróżnicowania 

(rozproszenia rozkładu statystycznego) w podziale modalnym.

W literaturze rozważane są dwie podstawowe struktury multimodalnego mode-
lu logitowego: hierarchiczna (zagnieżdżona) oraz horyzontalna, co obrazuje to rys. 2.

Rys. 2. Struktury modeli logitowych 
Źródło:[1][5]

Zgodnie z założeniem przyjętym w rozdziale 1 w dalszych rozważaniach rozpa-
trywana będzie struktura hierarchiczna, odnosząca się do transportu publicznego 
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opartego na systemie międzyaglomeracyjnych przewozów kolejowych konfronto-
wanych z motoryzacją indywidualną.

W kolejnym rozdziale w oparciu o przykład obliczeniowy rozpatrzony zosta-
nie problem, na ile właściwe ułożenie rozkładu jazdy może podnieść atrakcyjność 
transportu publicznego, co w ujęciu modelu logitowego przekłada się na wzrost 
jego udziału w ogólnym podziale zadań przewozowych.

3. Przykład obliczeniowy

3.1. Sieć połączeń i wielkość potoków

W celu przeanalizowania tak postawionego zagadnienia rozpatrzmy sieć 
połączeń kolejowych przedstawioną na rys. 3. Prezentowany przykład rozpa-
trywany był we wcześniejszym artykule autora [8], gdzie przedmiotem rozwa-
żań była metoda wyboru takiego układu połączeń, który minimalizuje sumę 
czasów oczekiwania przez podróżnych na stacjach węzłowych. Uzyskane roz-
wiązania zostaną obecnie wykorzystane do przeanalizowania wpływu preferen-
cji podróżnych. 

Rys. 3. Przykład sieci połączeń kwalifikowanych 
Źródło: [8]

Załóżmy zatem, że prognozowane wielkości strug relacyjnych pomiędzy pię-
cioma rozpatrywanymi miastami są na stępujące (tab. 2). Dla uproszczenia przy-
jęto, że zapotrzebowanie na przewozy jest symetryczne. Ogólna liczba pasażerów 
podróżujących na dobę w jednym kierunku na całej rozpatrywanej sieci wynosi 
zatem 20 960 osób.
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Tabela 2. Zapotrzebowanie na przewozy – strugi relacyjne (dane przykładowe)
Warszawa Katowice Kraków Wrocław Rzeszów

Warszawa – 3 920 4 780 2 850 870
Katowice 3 920 – 1 220 2 300 820
Kraków 4 780 1 220 – 1 830 1 700
Wrocław 2 850 2 300 1 830 – 670
Rzeszów 870 820 1 700 670 –

Zakładamy także, że wszystkie wymienione stacje mogą być początkami i koń-
cami relacji pociągów oraz na odcinkach Wrocław – Katowice – Kraków – Rzeszów 
można ułożyć tylko jedną relację. Uwzględniając powyższe założenia otrzymuje się 
cztery możliwe warianty ułożenia ośmiu dopuszczalnych relacji pociągów na roz-
patrywanej sieci połączeń kolejowych, co przedstawiono w tab. 3.

Potoki odcinkowe nie zależą od wybranego układu relacji i wynoszą odpo-
wiednio: na CMK 12 420 pasażerów na dobę w jednym kierunku, Wrocław – Ka-
towice 7 650, Katowice – Kraków 4 540 oraz Kraków – Rzeszów 4 060. Nato-
miast zastosowanie jednego z czterech wariantów oznacza inną liczbę podróżnych, 
którzy muszą przesiadać się na stacjach węzłowych. 

Tabela 3. Warianty układu relacji pociągów na sieci połączeń z rys. 3

Relacje Wariant I II III IV
1 Warszawa – Katowice X X
2 Warszawa – Kraków X X
3 Warszawa – Wrocław X X
4 Warszawa – Rzeszów X X
5 Wrocław – Rzeszów X
6 Wrocław – Kraków X
7 Katowice – Rzeszów X
8 Katowice – Kraków X

Po przeprowadzeniu obliczeń [8] otrzymujemy następujące liczby osób l, które 
w poszczególnych wariantach (I – IV) skorzystają z połączeń bezpośrednich:

 lI = 17 240 (82,3% ogółu podróżnych), 
 lII = 17 590 (83,9%), 
 lIII = 15 610 (74,5%), 
 lIV = 17 640 (84,2%).
Zaproponowane warianty połączeń prowadzą zatem do zbliżonych wyników. 

Zależnie od wybranego układu relacji pociągów liczba podróżnych, którzy musie-
liby skorzystać z przesiadania się na stacjach węzłowych wynosi od 15,8 do 25,5 
procent, a zatem różnica pomiędzy najlepszym i najgorszym wariantem wynosi 
niespełna 10%. Ocena taka nie uwzględnia jednak czasu, jaki łącznie tracony jest 
na zrealizowanie wszystkich przesiadek. Czas ten zależy od sposobu ułożenia tras 
pociągów na symetrycznym wykresie ruchu. Kontynuacja przykładu w tym zakre-
sie zostanie poprzedzona przygotowaniem odpowiedniego modelu.
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3.2. Binarny model logitowy

W procesie modelowania wykorzystany zostanie model logitowy opisany rów-
naniem (4) w postaci binarnej, a zatem dla wartości k = 2. Z uwagi na brak odpo-
wiednich danych, których pozyskanie wymagałoby dużego projektu badawczego, 
kalibracja tego modelu zostanie przeprowadzona w oparciu o dane [5] typowe dla 
podróży międzymiastowych oraz podziału modalnego samochód (1) – kolej (2).

Koszt uogólniony Cij dla każdej relacji (i, j) oraz środków transportu 1 i 2 obli-
czony zostaje w oparciu o następujące zależności:

 (5)

 (6)

gdzie:
tij – czas jazdy w samochodzie lub w pociągu,
tnij – czas przesiadania się podróżnych na stacjach węzłowych,
q – jednostkowa wartość czasu podróżnych,
Fij – koszt przejazdu,
s – parametr charakteryzujący pozostałe elementy kosztu uogólnionego.

Wartości Cij, q oraz Fij są znane, podobnie jak wyjściowe proporcje wyboru obu 
środków transportu, czyli P1 oraz P2. Wartości parametrów l oraz d można oszaco-
wać stosując metodę regresji liniowej [5]:

 (7)

Wówczas:

 (8)
gdzie:
l – miara zróżnicowania rozkładu (iloraz wariancji i wartości oczekiwanej),
P1 – udział przewozów samochodem,
P1 – udział przewozów koleją.

Po zlogarytmizowaniu obu stron oraz uporządkowaniu wyrażenia otrzymujemy:

 (9)

W pracy [5] zaproponowano obliczenie parametrów l oraz d za pomocą meto-
dy wykreślnej przy wykorzystaniu danych zawartych w tab. 4.
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Tabela 4. Dane do kalibracji modelu podziału modalnego 

relacja
samochód kolej Udział

kolei [%]tj [h] F [€] tj [h] F [€]
A 3,05 9,90 2,50 9,70 0,20
B 4,05 13,10 2,02 14,00 0,49
C 3,25 9,30 2,25 8,60 0,43
D 3,50 11,20 2,75 10,30 0,29
E 2,45 6,10 2,04 4,70 0,37

Źródło: [5]

Zastosowanie metody wykreślnej oraz dokładne obliczenie parametrów mode-
lu ułatwia zastosowanie arkusza kalkulacyjnego Excela. 

Rys. 4. Kalibracja parametrów modelu binarnego 
Źródło: obliczenia własne na podstawie [5]

Ostatecznie binarny model logitowy tłumaczący podział modalny samochód – 
kolej w przewozach pomiędzy miastami przyjmuje postać:

 (10)

3.3. Ocena wpływu preferencji podróżnych

Załóżmy, że po analizie wariantów układu relacji pociągów I – IV do dalszych 
rozważań przyjęto wariant I. Dla układu relacji pociągów Warszawa – Katowice, 
Warszawa – Kraków oraz Wrocław – Rzeszów istnieje możliwość ułożenia syme-
trycznego rozkładu jazdy w następującym porządku:
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	odjazdy pociągów z Warszawy w kierunku Krakowa i Katowic następują 
w odstępie 10 minut, przy czym jako dwa odrębne przypadki rozpatruje się 
kolejność wyprawiania pociągów z Warszawy,

	odjazdy pociągów z Wrocławia w kierunku Rzeszowa następują 0, 5, 10, 15, 
20, 25 lub 30 minut po pełnej godzinie.

Otrzymuje się w ten sposób 14 wariantów ułożenia symetrycznego rozkładu 
jazdy (przedstawiony w tab. 4), z których 8 generuje minimalny czas przesiadania 
się podróżnych na stacjach Katowice i Kraków, wynoszący łącznie 40 minut.

Tabela 5. Rozkład czasów przesiadek (źródło: [8], obliczenia własne).
Odjazdy z Wrocławia *.00 *.05 *.10 *.15 *.20 *.25 *.30

Relacja z Warszawy do Katowic, potem do Krakowa 
Przesiadka w Katowicach [min] 25 20 15 10 5 60 55
Przesiadka w Krakowie [min] 15 20 25 30 35 40 45

Relacja z Warszawy do Krakowa, potem do Katowic
Przesiadka w Katowicach [min] 15 10 5 60 55 50 45
Przesiadka w Krakowie [min] 25 30 35 40 45 50 55

Źródło: oprac. własne na podstawie [8]

Obecnie można zastosować model (10) w celu sprawdzenia, w jaki sposób po-
dane czasy przesiadek wpływają na podział modalny samochód – kolej, co zosta-
nie przeprowadzone dla dwu strug relacyjnych podróżnych: Warszawa – Wrocław 
oraz Warszawa – Rzeszów.

Obliczenia przeprowadzono w arkuszu kalkulacyjnym Excel, przyjmując na-
stępujące wartości: ceny biletów wg taryfy PKP Intercity SA dla pociągów TLK 
(2 klasa), czas i odległości jazdy samochodem na podstawie kalkulatora interne-
towego (www.odleglosci.info). Czas jazdy pociągów na poszczególnych odcinkach 
pokazano na rys. 3. Przeciętną wartość jednej godziny czasu podróżnego przyjęto 
równą 20 zł.

Zestawienie wyników przeprowadzonych obliczeń zawiera tab. 6.

Tabela 6. Wyniki zastosowania binarnego modelu logitowego 
Czas przesiadania na stacji Katowice [min] 25 20 15 10 5
Czas przesiadania na stacji Kraków [min] 15 20 25 30 35
Udział kolei w przewozach Warszawa – Wrocław [%] 12,3 13,3 14,4 15,6 16,8
Udział kolei w przewozach Warszawa – Rzeszów [%] 28,4 26,6 24,9 23,2 21,6

Źródło: obliczenia własne

Wyniki modelowania potwierdzają, że wydłużenie podróży związane z ko-
niecznością przesiadania się podróżnych zmniejsza atrakcyjność przejazdu ko-
leją. W zależności od rozpatrywanego połączenia, scharakteryzowanego kosz-
tem uogólnionym, wydłużenie przesiadki o 5 minut oznacza spadek o 1-2 
procent.

Zakładając, że przyjęte w danych strugi relacyjne z Warszawy do Wrocławia 
i Rzeszowa wynoszą odpowiednio 2 850 oraz 870 osób na dobę i dotyczą przy-
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padku 15 minut na przesiadkę w Katowicach oraz 25 w Krakowie okazuje się, że 
najkorzystniejszym rozwiązaniem jest wytrasowanie odjazdów z Wrocławia 20 lub 
10 minut po pełnej godzinie (w zależności od kolejności pociągów na CMK), gdyż 
łączna liczba podróżnych w obu relacjach zwiększy się z 3 720 do 4 080 pasażerów 
na dobę w jednym kierunku. 

4. Podsumowanie

Uzyskanie oczekiwanego wzrostu udziału transportu publicznego w całko-
witym wolumenie przewozów pasażerskich w zależy w znacznej mierze od pra-
widłowego przygotowania oferty przewozowej. W przewozach kolejowych po-
między aglomeracjami nowoczesna oferta opiera się na symetrycznym rozkładzie 
jazdy. Jego zastosowanie znakomicie ułatwia pasażerom zaplanowanie podróży, 
opartej na strukturalnym i czytelnym rozkładzie jazdy.

Wykres ruchu takiego rozkładu opiera się na bardzo sztywnych założeniach, 
stąd konieczne jest staranne jego przygotowanie, aby uniknąć na przykład nie-
potrzebnego zatrudniania dodatkowych składów.

W artykule przedstawiono rynkowe uwarunkowania wyboru takiego warian-
tu symetrycznego rozkładu jazdy, który pozwala zwiększyć atrakcyjność kolei 
w tych relacjach, które wymagają przesiadania się pasażerów na stacjach wę-
złowych. Zastosowany w tym binarny celu model logitowy stanowi dogodne 
narzędzie modelowania i poszukiwania racjonalnego rozwiązania planu trans-
portowego.

Bibliografia

  [1] Bonnel P., Prévoir la demande de transport. Presses de l’École Nationale 
des Ponts et Chaussées. Paris 2004.

  [2] Gajda B., Technika ruchu kolejowego. Cz. 2. Technologia ruchu kolejo-
wego. WKiŁ Warszawa 1978.

  [3] Hansen I., Pachl J. (red.), Railway Timetable & Traffic. Eurailpress, Ham-
burg 2008.

  [4] Liebchen Ch., Periodic Timetable Optimization in Public Transport. 
Technische Universität, Berlin 2006.

  [5] Ortúzar J., Willumsen L. G., Modelling transport. John Wiley & Sons, 
LTD. Chichester 2006.

  [6] Załoga E., Strategie rynkowe wobec zmian w preferencjach podróżnych. 
Wyd. Nauk. US, Szczecin 1998.

  [7] Żurkowski A., Badanie wpływu rytmizacji rozkładu jazdy na wykorzysta-
nie taboru w przewozach pasażerskich. Logistyka 4/2011.



464 Żurkowski A.

  [8] Żurkowski A., Zastosowanie symetrycznego rozkładu jazdy w przewozach 
międzyaglomeracyjnych. Prace Naukowe PW „Transport” zeszyt 97, 
Warszawa 2013.

  [9] Żurkowski A., Ewolucja i nowoczesne zasady budowy wykresu ruchu 
pociągów pasażerskich. Logistyka 2/2014.



465STRESZCZENIA ANGIELSKIE ARTYKUŁÓW

STRESZCZENIA ANGIELSKIE ARTYKUŁÓW

Marek Bauer

ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING TRAM TRAVEL 
SPEED ON SEPARATED TRACKS 

FOR MACROSIMULATION MODELS

Summary. This paper describes the issue of the impact of public transport 
network modelling on the quality of macro simulation models. It discusses the 
factors affecting the tramway running time on separated tracks. There were se-
lected factors which are relatively easy to be taken into account during running 
time modelling. Using the method of variance analysis, there were examined the 
variability of running speed depending on the length of the section, the number 
of signalized intersections and the priority for trams, the technical state of the 
tramway track and the tramways’ traffic volume - based on the results of measu-
rements made on the tram network in Krakow. The final result is a table of the 
average speeds, which is a tool for the modeling of running times on the macro 
simulation level.

Keywords: tramway transport, running speed, model of tramway network

Krystian Birr, Tomasz Dziedzic, Kazimierz Jamroz, Wojciech Kustra

SELECTED RESULTS OF TRANSPORTATION NEEDS 
OF THE POMERANIA PROVINCE RESIDENTS

Summary. To devise the Plan for Sustainable Development of Public Trans-
port in Pomerania Province, in the fourth quarter of 2013 the consortium for the 
Foundation for the Civil Engineering Development and the Gdansk University 
of Technology have completed the research on the transport needs of the Pome-
rania Province inhabitants and on the demand for public transport services. The 
obtained results were the basis to build the transport simulation model of travels. 
The model was used to perform forecasting and analysis of various scenarios for 
the development of public transport services. The findings of these analyses were 
a key part of the development plan for transport. This article is a publication that 
synthesizes the results of research. The results are characterized in terms of popu-
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lation mobility, travel motivation, mode choice and their assessment of the current 
transportation offer.

Keywords: comprehensive study of traffic, transport behaviour, passengers’ 
preferences

Krystian Birr, Kazimierz Jamroz

IDENTIFICATION OF AREAS WITH THE LOWEST 
LEVEL OF THE PUBLIC TRANSPORT SUPPLY 
ON ExAMPLE OF POMERANIAN PROVINCE

Summary. Transportation network design requires from a designer knowledge 
of the current transport offer, and the skills to appoint the effect of any changes. 
The challenge is facing the front of the authors of transportation plans, who are 
responsible to develop changes to the public transport network for the next few 
years. A particularly important step in the public transport offer analysis is the 
identification of the areas with the weakest and the insufficient offer of public 
transport. The assessment of the offer, is affected by many factors and the accessi-
bility seems to be the most important one. The article presents the problem of the 
identification of the areas with the lowest level of public transport supply on the 
basis of the results of the research and analysis of the public transport network in 
Pomerania Province in Poland.

Keywords: public transport, network planning, accessibility

Tomasz Dybicz

TWO-CAPACITY PHENOMENON MICROSIMULATION 
MODELLING IN VISSIM

Summary. Two-capacity phenomenon can be measured when freeway bottle-
necks are active including both traffic volumes PQF and QDF. The measurements 
carried out in Poland confirmed the existence of this phenomenon also on the 
Polish roads. Bottlenecks have a decisive impact on traffic conditions occurring 
during peak hours. Thus they should be included in the traffic analysis performed 
for infrastructure projects. The paper presents results of car following model para-
meters calibration in Vissim. For the research microsimulation the model was de-
veloped based on the real traffic bottleneck on the Roweckiego bridge in Warsaw. 

Keywords: freeway bottleneck, two-capacity phenomenon at freeway bottle-
necks: PQF and QDF, car following model Wiedemann 74
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Aleksandra Faron

IMPACT OF THE LAND USE PLANNING INDICATORS 
ON THE PUBLIC TRANSPORT SHARE 

Summary. Currently, each larger city in Poland is experiencing substantial 
traffic difficulties during rush hours. Any attempts to decrease traffic congestion 
usually pertain to implementation of the multiple engineering solutions which 
offer short term solutions to the problem of congestion. These solutions allow for 
the temporary improvement of traffic conditions. This is why there is demand 
for solutions which will impact the size of generated traffic and the methods of 
handling it (the type of the modes of transportation used). One of such activities 
comes as exercising influence on the planning of spatial structures mainly in the 
residential areas and in the areas where jobs are located. The factors such as: po-
pulation density, multifunctional character of the area, distance from the centre, 
accessibility to the public transport infrastructure and parking provision make the 
decrease in traffic congestion possible by transferring part of the travel onto public 
transport and pedestrian traffic. The paper describes some factors related to the 
land use planning indicators on the changes in the modal split. 

Keywords: land use planning, transport planning, modal split

Petro Horbachev, Stanislav Svichynskyi

INTERVAL APPROACH TO TRANSPORT DEMAND 
DETERMINING BASED ON INTRA-CITY TRIP LENGTH 

DISTRIBUTION CURVE

Summary. The analysis of existing methods of transport demand modelling 
allowed defining the interval approach to trip matrix calculation as a preferred one 
to determine demand for public transport services. This approach takes into acco-
unt the probabilistic nature of forming the ‘home– work’ pairs that cause regular 
trips over certain distances. The regularities in these trip distances can be presen-
ted by trip length frequency distribution that became the basis for developing a 
new approach to the trip matrix calculation. This approach allows obtaining the 
intervals of possible indices of passenger service quality in Ukrainian cities.

Keywords: transport demand, work trips, trip length frequency distribution
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Petro Horbachov, Vitaliy Chyghyk 

ASSESSMENT OF WAITING TIME IN URBAN 
TRANSIT SYSTEM FOR RANDOM PASSENGER 

ARRIVAL AT A STOP

Summary. The paper presents the problem definition and analytical modelling 
for waiting time calculation in urban transit system when passengers arrive at a 
transit stop randomly. The wide range of variants of the urban transit routes ope-
ration services is considered – from full implementation of the identical headways 
schedule to the completely random departure time of transport units from a ter-
minal. Also, experimental and theoretical estimates of a passenger waiting time 
for a certain route are compared.

Keywords: urban transit system, waiting time, probability theory

Balázs Horváth, Richárd Horváth, Bertalan Gaál

A NEW ITERATIVE METHOD TO ESTIMATE 
ORIGIN-DESTINATION MATRIx IN URBAN 

PUBLIC TRANSPORT

Summary. The key to planning public transport systems is the accurate predic-
tion of the traffic load which requires a well-functioning assignment method and 
a reliable passenger data (i.e. time-dependent OD matrix). There is a lack of well 
working origin-destination matrix estimator methods in the field of urban public 
transport. Three years ago the authors already published a method at TRA2010 
to solve this problem. As the mentioned method was applicable with heavy con-
straints only, the authors sought after a new, more practicable method. The newly 
developed iterative method uses full scope cross-section data and a sample origin-
-destination matrix to produce multipliers to correct the sample origin-destina-
tion matrix and to help the calibration of the matrix. The paper describes some 
previous research papers in this topic, to show the lack of such a matrix estimation 
method. The theory of the process will be detailed in the following part. In the 
closing section a test and real network’s experiences will be shown.

Keywords: public transport; travel demand; OD matrix estimation; VISUM
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Balázs Horváth, Richárd Horváth, Mattias Juhász, Csaba Koren, Dániel Miletics 

TRANSPORT MODEL FOR THE CROSS-BORDER AREA 
BETWEEN AUSTRIA AND HUNGARY

Summary. The paper introduces the preparation of the Austria-Hungary 
Cross-border Transport Model carried out in the framework of the Cross-border 
Cooperation Programme Austria-Hungary 2007-2013.

Keywords: transport modelling, Austria, Hungary

Marianna Jacyna, Mariusz Wasiak 

MODAL SPLIT MODELLING 
IN PASSENGER TRANSPORT

Summary. The article presents a proposition of model of transport tasks allot-
ment to different types of vehicles with regard to the concept of generalized cost 
of travel extended to include travelling comfort evaluation. The model takes into 
account unit times given in the Blue Paper (i.e. for railway sector) dependent on 
travel motivations and income distribution in society. The proposed model was 
applied to map distribution of transport tasks into different modes of transport 
and different types of vehicles in selected railway nodes.

Keywords: travel modelling, modal split, passenger transport

Wacław Jastrzębski

DILEMMAS AND ERRORS IN TRAFFIC MODELS 
AND FORECASTS

Summary. The article includes discussion of basic dilemmas and possible errors 
at different stages of four step traffic model. It is based on 30 years old experience 
in creating and developing of traffic models of different scale for different means 
of transport. 

Keywords: traffic models, traffic forecasts
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Jan Kempa

DETERMINANTS OF PUBLIC TRANSPORT 
DEVELOPMENT PLANSARISING FROMSTRATEGIC 

DOCUMENTS

Summary. The purpose of this article is to pay attention to the risks arising 
from indiscriminate or unjustified transfer of assumptions, guidelines and princi-
ples of transport policies formulated in the documents at the level of supranational 
and national level onto transport policy at the voivodeship, county and munici-
pality level. It very often occurs that local authorities imitate general slogans and 
statements contained in the strategic EU and national documents that leads to 
creation erroneous local transport policies. The consequence of such actions could 
be the implementation of investment projects, that may not bring the desired 
results in terms of functionality and economic efficiency. The article presents the 
experiences gained in this aspect when devising a plan of public transport develop-
ment for kujawsko-pomorskie voivodeship.

Keywords: transport policy, public transport plan

Lajos Kisgyörgy, Gergely Vasvari

INTEGRATING UNCERTAINTIES AND STOCHASTIC 
EFFECTS INTO TRANSPORTATION NETWORK 

MODELS AT TRIP GENERATION

Summary. Transportation network models contain numerous variables descri-
bing features of the physical network. Many of these variables are based on hy-
potheses or estimations. Integration of the implicated uncertainty is only partial. 
The Monte Carlo method is an effective tool for evaluating scenarios where certain 
variables could not be described precisely. This paper explores the application of 
the MC method with proposed random variable structure covering uncertainties 
of trip generation. Evaluation of repeated assignments show increasing detail of 
traffic flow values per link and a variety of distribution functions. Details of the 
analysis illustrate the difficulties which might arise when adopting the MC me-
thod.

Keywords: Monte Carlo method, transportation modelling, VISUM, stocha-
stic simulation
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Adam Konarski

USE OF SCRIPTS IN VISUM SOFTWARE BASED 
ON THE ExAMPLE OF SILESIAN VOIEVODSHIP 

TRAFFIC MODEL

Summary. The aim of the paper is to show practical use of Visum performance 
enhancing scripts written in Python programming language. The paper consists 
of two examples. In the first example public transport network is created basing 
on the data obtained from the provider of the route planning service website. The 
second example refers to automating calculations and data export from Visum files 
to different data formats.

Keywords: Visum, scripts, COM

Maciej Kruszyna

MODELLING OF TRAVELS TO AGGLOMERATION’S 
CENTRAL CITY FROM SURROUNDING VILLAGES

Summary. The paper presents the conditions to modelling of travels be-
tween the central city and the surrounding villages. Against the background 
of methods and elements of models (literature review), the current conditions 
referring to research carried out for the agglomeration of Wrocław are specified. 
The author pointed out important results of their own research and discussed 
the proposed elements of the model with use of a “case study” for the selected 
village.

Keywords: modelling of travels in agglomeration, data collection, analysis of 
results
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Andrzej Krych, Jacek Thiem

MACRO-MODELLING OF PEDESTRIAN TRAFFIC

Summary. Pedestrian traffic is an important element of the transportation po-
licies, traffic management, transport optimisation and urban development and re-
generation activities. In the traditional travel modelling, it is possible to partially 
reflect pedestrian traffic and to obtain information about the movement of pede-
strians, with certain limitations related to the definition and motivations of travel 
and the use of means of transport. Such limitations can be mitigated. An algorithm 
is presented which allows for the modelling of pedestrian traffic in a broader sense, 
offering a possibility to define the vectors of pedestrian movement on a macro scale, 
as a starting point for micro-simulation or optimisation studies related to the plan-
ning of systemic actions. The structure of the presented algorithm takes into account 
the possibility of development of an application on the basis of available software, as 
well as measurements and standardisation of travel modelling processes.

Keywords: travel modelling, pedestrian traffic, modal split

Arkadiusz Książek

LITERATURE REVIEW AND ASSUMPTIONS 
ON SIMULATION ASSESSMENT OF AREA-WIDE 

TRAFFIC CALMING

Summary. The comprehensive traffic calming schemes appear in Polish cities 
changing the image of the city centres and residential areas and assuring traffic 
safety on cross-town arterial roads. As a measure based on principles of sustainable 
development strategy, implemented solutions may bring a number of benefits to 
entire cities. However, one has to emphasize that crucial for making use of the 
capabilities of a comprehensive traffic calming scheme, is the proper preparation 
of the investment. Implementing the ideas of traffic calming should bring the best 
results in improving traffic safety, quality of urban life, reducing traffic flows and 
should achieve a high level of public acceptance. The paper contains a literature 
review on impacts and effectiveness of area-wide traffic calming solutions. An 
exemplary approach how to include traffic calming zones in simulation modelling 
is also included. The influence of individual measures examined on microscopic 
level allows one to assess the functioning of the whole transport system at the 
macro level. This makes it possible to plan the transport service of the area, reduce 
congestion and migration of disruptions onto other network links as well as to 
prepare a proper assessment of functional effectiveness of implemented solutions.

Keywords: traffic calming, traffic modelling, driving simulator
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Rafał Kucharski, Guido Gentile 

MODELLING REROUTING PHENOMENA 
IN DYNAMIC TRAFFIC ASSIGNMENT

Summary. The article addresses problem of representing rerouting phenome-
na within macroscopic Dynamic Traffic Assignment (DTA) framework. By rerout-
ing we mean changing the currently chosen path, after receiving some information 
about an unexpected traffic event. We very broadly define here unexpected event 
as any relevant traffic information that is not known in advance by at least some 
percentage of drivers and implies changes in the perception of the supply side. We 
addressed the above problem twofold by a) saving and then reloading directed 
flows for each newly calculated demand pattern based on new information and 
b) handle above restricting internally within the RCM. Numerical examples show 
the results of the proposed models where rerouting phenomenon can be observed.

Keywords: en-route rerouting, DTA, route choice models

Tomasz Kulpa

TRIP GENERATION RATES 
FOR SINGLE GENERATORS

Summary. One of the key issues while planning location of new building is the 
question what will be the influence of this building on traffic trip generation in 
the zone where it is located. It pertains not only to passenger but to freight traffic 
as well. Usually the trip generation rates are used but, up to now, they are hardly 
available in Poland. In this paper the results of Polish surveys on freight trip gene-
ration by different facilities were presented and compared to each other and with 
own author’s studies outcomes. The trip generation model for single generators 
were developed. It may be used in the planning process to assess the influence of 
the planned facility on neighbouring road network.

Keywords: freight transport, trip generation modelling, trip generation rates
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Vitalii Naumov, Ievgen Nagornyi

AN APPROACH TO MODELLING OF DEMAND 
ON FREIGHT FORWARDING SERVICES

Summary: An approach to measuring the demand on freight forwarding se-
rvices has been proposed. The model of the demand generation, which describes 
the demand on forwarding services as a hook-up of flows of shippers’ requests, 
has been described. The regularities of demand formation, obtained as a result of 
experimental studies, have been presented.

Keywords: freight forwarding, demand on forwarding services, simulation

Jacek Oskarbski, Michał Miszewski, Marcin Zawisza, Karol Żarski

THE SUPPLY OF TRANSPORTION MODELS WITH DATA 
FROM TRAFFIC MANAGEMENT SYSTEM 

Summary. Intelligent Transportation Systems provide a variety of utilities that 
can be used to improve functionality of urban transportation systems. They have 
the influence on better road system utilization, its reliability and also the transport 
cost reduction. Currently in Trójmiasto Agglomeration, there are implemented 
first stages of the Traffic Management System – TRISTAR. One of its components 
will be the Traffic Planning System, which being supplied with information taken 
from the other system modules and connected to transportation system models, 
will allow for improving transport planning research and operational activities 
in traffic management. In this paper, there is shown the structure of the Traffic 
Planning System, its connections to the data warehouse, the TRISTAR System 
databases, and the possibilities to supply transport models with data taken from 
the Traffic Management System. Additionally, there are described some particular 
data sources that can be used to transportation systems modelling, either on plan-
ning or on operational level, and also the models’ data supply methodology. The 
modelling support software such as VISUM, VISIM or SATURN will be used in 
the Traffic Planning System.

Keywords: ITS, transport modelling, data collection
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Matthias Richter, Arkadiusz Książek 

TRAFFIC DENSITY AS A FACTOR IN ENERGY 
CONSUMPTION OF ELECTRIC VEHICLES

Summary. Proper and efficient route navigation for electric vehicles should 
take into consideration several influences on energy consumption along the route. 
Beside specific parameters of the vehicle, infrastructural and environmental factors 
affect the energy consumption. The main focus of the study is about traffic as an 
additional factor of influence. The presented methodology includes macro- and 
microsimulation models and the use of corresponding software tools. For valida-
tion, as test area the region of West Saxony, defined by five campuses of Westsäch-
sische Hochschule Zwickau, was chosen. The project was funded by the Saxonian 
Government.

Keywords: electric vehicles, traffic modelling, energy consumption

Piotr Rosik, Karol Kowalczyk, Marcin Stępniak, Sławomir Goliszek, 
Tomasz Komornicki

TRAFFIC FLOW DATABASE – SPATIAL MONITORING 
IN THE YEARS OF 2000-2010 (PROJECT TRRAPS xxI)

Summary. The aim of the article is to present the methodological assumptions 
and preliminary results of the project „Transport infrastructure development and 
modal shift in the space of Poland in the years 2000-2010”. The database has been 
called „TRRAPS XXI database” (Road and Railway Transport Activity in the Pol-
ish Space in the XXI Century) and it is a collection of more than 10000 records. 
Each record in the database corresponds to the short section of the road or rail 
network and is described by the data on traffic flows (based on the General Traffic 
Measurement GDDKiA and PKP PLKSA database).

Keywords: traffic, operational work, databases
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Piotr Rosik, Andrzej Szarata, Tomasz Komornicki, Marcin Stępniak

METHODOLOGICAL ASSUMPTIONS OF MODELLING 
OF PASSENGER VEHICLE TRAFFIC ON NATIONAL 

AND VOIVODESHIP ROADS CROSSING THE BORDERS 
OF POVIATS IN POLAND (PROJECT KoMaR )

Summary. The purpose of the article is to present the methodological assump-
tions and the preliminary results of the modelling of the traffic of passenger vehic-
les on sections of national and voivodeship roads crossing the borders of poviats in 
Poland within the framework of the project “Complex modelling of road traffic in 
Poland with the identification of local socio-economic determinants”. The simila-
rities and differences between the project and the National Traffic Model [3] are 
presented. The comprehensive travel studies carried out at the agglomeration and 
regional level and databases (commuting and migration matrices) at the national 
level are going to be taken into account. The preliminary results of the traffic di-
stribution for both short and long trips are compared with the results of General 
Traffic Measurement in 2010.

Keywords: traffic modelling, national and voivodeship road network, local 
socio-economic determinants

Andrzej Rudnicki

COMPARISON OF THE TRAVEL MODELS 
FOR SELECTED BIG POLISH CITIES

Summary. On the basis of comprehensive travel surveys that had been car-
ried out in the last several years, the travel models have been worked out. These 
models express transport behaviour of inhabitants. The comparisons of models 
for the cities: Gdansk, Krakow, Lodz, Poznan, Szczecin were made. The models 
were analysed relating to the following stages of the overall travel model: trip ge-
neration, trip distribution, modal split. The comparisons cover both: the general 
model and the models relating to the separate groups of travels involved with the 
pairs of activities. They concern: taking into consideration factors of impact, forms 
of function sand the values of their parameters, particularly function graph. The 
extensive list of conclusions and recommendations was formulated. General conc-
lusion concerns impossibility of creating a common travel model that describes 
transport behaviours of inhabitants for all big Polish cities.

Keywords: urban areas, travel models, comparative analyses
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Joanna Sarbiewska

TRAVEL BEHAVIOUR OF PEOPLE TRAVELLING 
AT DIFFERENT URBANIZATION AREAS 

Summary. The people travelling is one of the fundamental issues of the orga-
nization of transport. Taking steps to improve the competitiveness of alternatives 
to car means of transport may significantly impact on the travel distributions. 
Understanding the factors determining the choice of means of transport is an im-
portant element of transport planning. 

The article is an attempt to compare a number of conditions that have an im-
pact on decision-making mode choice and how they are classified with respect to 
different areas of urbanization.

Keywords: travel behaviour, mode choice, mobility

Malwina Spławińska 

DIVISION OF THE ROAD NETWORKS INTO 
HOMOGENEOUSTRAFFIC SECTION IN ORDER 

TO INCREASE THE ACCURACY OF ESTIMATING AADT

Summary. The paper presents division of the road network into homogeneous 
traffic sections by the use of the qualitative and quantitative methods. At first, the 
cluster analysis is used to determine the initial factors groups. Next, this groups 
are modified on the basis of professional knowledge (geographic-functional assign-
ment) in order to determine the factors, using which they can be easily identified. 
These factors are: country region, spatial relationships, traffic patterns, impact 
of traffic generation areas, occurrence of tourist areas and those arising from the 
conduction of the analysis: the type of variability, directional distribution. This 
division is the basis for the determination of temporal variation factors to convert 
statistically short-term counts to AADT.

Keywords: cluster analysis, homogeneous traffic sections, Annual Average 
Daily Traffic (AADT)



478 STRESZCZENIA ANGIELSKIE ARTYKUŁÓW

Sjoerd Stienstra

CALCULATING PARKING DEMAND

Summary. In building-projects it is usual that the amount of parking spaces to 
be built is established by the use of parking standards. Using these global bench-
marks ignores the wide variety that exists in travel (and parking-)behaviour. This 
variety leads to wide margins in benchmark-data, and consequently in parking 
standards. These differences are caused by differences in user groups, local circum-
stances like accessibility, urban structure, etcetera. 

This paper describes a calculating method that takes into account these local 
specific circumstances. Essential element in the calculations are the number of ar-
rivals, the duration of visits and the acceptable occupancy rate of parking facilities. 

Keywords: parking demand, occupancy-rate, customer behaviour

Rafał Szymocha

ESSENCE OF APPLICATION PROCESS OF PASSENGER 
FLOWS ON STOPS AND CHARACTERIZATION 

OF RESEARCH METHODOLOGY

Summary. The main purpose of the article is to present and characterize the 
mechanisms of passenger flows at a stop, discuss the affection on the functioning 
of public transport and description of study methods. In the first part of the article 
the essence of process applications of passenger flows on public transportation 
has been defined, the character of mentioned process and the state of current 
research have been described. In the second part of the article the attention has 
been focused on describing and verifying methods and measurement techniques. 
The selected results of previous studies have been presented and discussed. In the 
following part of the article the prospect of further research with regard to social 
aspects have been indicated.

Keywords: applications process of passenger flows, stochastic traffic model, 
operation of public transport
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Andrzej Waltz

NATIONAL TRANSPORTATION MODEL 
AND ITS APPLICATION FOR TRAFFIC 

FORECASTING FOR PKP INTERCITY S.A.

Summary. The national transportation model provides a unified and com-
prehensive database of transport. It is a structured collection of information from 
different sources, collected in one computer system, which, together with the rele-
vant transportation models, allows you to take short-term (up to 5 years) and long 
term (30 years), traffic forecasts and transportation analysis. It can also be used to 
implement the results of the analyses in the current operation. To create the mo-
del the VISUM standard program, that is commercially used to build databases 
of transport and transport analysis, has been applied. The model consists of four 
layers of information: Polish area model, railway network model, road network 
model, air connection model. The coherent transportation model for all modes of 
transport in the country, allows you to carry traffic analysis taking into account the 
changes in the spatial development of the country, the development of transport 
infrastructure, changes in the transportation offer, as well as the interaction of 
both the different modes of transport and different operators.

Keywords: transportation model, national railway forecast

Renata Żochowska

PLANNING OF TEMPORARY STREET CLOSURES 
IN DENSE URBAN NETWORKS – SELECTED ASPECTS

Summary. Some projects implemented in a road lane may require a temporary 
street closures. Disruptions - arising in such cases - are multi-dimensional and 
affect the entire transportation system. The assessment of the level of the impact 
should be performed in a comprehensive manner taking into account some dyna-
mic changes in the structure of traffic in the transportation network of the city. 
An appropriate coordination of works and investments that can occur at the same 
time is also a significant problem in the case of the planned temporary streets clo-
sures. In this context travel demand modelling and traffic forecasting is a useful 
tool to support the decision-making process.

Keywords: transportation planning in the city, dynamic travel demand model, 
coordination of road projects
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Renata Żochowska, Aleksander Sobota, Grzegorz Karoń

OPTIMAL LOCATION OF STATIC TRAFFIC 
COUNTS IN CITIES

Summary. Using of contemporary technologies for the analysing of traffic al-
lows for more accurate mapping of displacement in the transport network. It is 
very important in traffic management and control, where taking a quick decisions 
affects of quality of function of entire transportation system. So, obtaining a relia-
ble results is on the one hand conditioned by selection of traffic parameters, and on 
the other hand, conditioned by optimal location of traffic counts. It is obvious that 
the best results are obtained, when such devices are installed at links of network 
where the traffic flow is distributed. However, these solutions involves the consi-
derable financial outlay. So searching the links or intersections, where localization 
of traffic counts gives the best results is very important for the accurate mapping 
of traffic. 

Keywords: optimal localization of traffic counts, O-D matrix, traffic distribu-
tion

Andrzej Żurkowski

MODELLING THE INFLUENCE OF THE RAIL 
TIMETABLE ON THE PASSENGER TRAFFIC 

AND MODAL SPLIT IN INTERCITY TRANSPORT

Summary. The timetable of passenger trains is prepared on the basis of the 
graphic timetable trains and it constitutes the basic plan according to which the 
operation process is realized. On the other hand, this timetable reflects the trans-
port offer for passengers, and therefore it is created with regard to customers’ 
preferences. Modern, intermodal systems of public transportation on the scale of 
a region or country or even on an international scale are based on thick and struc-
tural net of railway intercity and interregional connections. The offer of other me-
ans of public transportation, especially railway and road regional transportation is 
being adapted to this basic network. At the same time, such systems, in order to 
fulfil the postulate of market attractiveness, require use of the symmetrical time-
table with the specific construction principles. In the present paper not only the 
premises for evaluation of the influence of such passenger traffic timetable usage 
but the modal split of this type of public transportation system as well as will be 
presented.

Keywords: transport systems, symmetrical timetable, modal split




