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Streszczenia angielskie – Abstracts in English
Alexander Rossolov 
Demand modelling for public transport service based on variation of needs in 
travel (articl in English)
Abstract: The complex approach to O-D matrix modelling based 
on stochastic hypotheses about demand generation for public trans-
port service is developed. Using combinatorial analysis the demand 
variation model has been worked up and the possible quantity of 
O-D matrixes has been estimated. It has been developed the meth-
ods of O-D matrixes modelling using step-by-step simulation and 
Monte Carlo method. 
Keywords: O-D matrix, passenger trip, demand model

Balázs Horváth, Viktor Nagy
Zone estimation with cluster analysis of public transport stops (articl in 
English)
Abstract: Nowadays the data sets are spreading continually, gener-
ated by different devices and systems. The public transport is also 
not an exception in this. The modern GPS based tracking systems 
and the electronic tickets are producing lot of data, and we could 
use them for improving the service level. In the right case, these 
data are storing, and the service suppliers are not dealing with its 
information content, but, on the other hand, maybe they are just 
deleting these, in the interest of the avoidance of digital space oc-
cupancy. However, these data are processable with the modern de-
vices and methods, and we can use them for information obtaining. 
Thanks to the spread of data mining, these tools are not appearing 
only in marketing research but in the most various kind of scien-
tific area too, and they are advertising a new scientific revolution. 
Although the importance of these data sources is essential it is not 
widespread in general in transport planning, only in some specific 
areas [1] as described by Csiszár et al. This article presents possible 
application of the digital raw materials, taking the public trans-
port passengers boarding information as base. We created a three 
step method which could be useful in automatic zone shaping or to 
supervise the manually created zone borders. It is also able to give 
help in land-usage examinations. The procedure is effective in mak-
ing traveling chains from smart card data and in creation of origin 
destination matrix from check-in data. In this article we are showing 
how the zone distribution is possible with the assistance of different 
distance measurement methods and clustering procedures, and we 
are presenting the results on the example of a selected city.
Keywords: public transport, big data, time series, similarity matrix, 
clustering

Renata Żochowska, Aleksander Sobota, Grzegorz Karoń
Models of trip generation in urban area on the example of Bielsko-Biala
Abstract: The first stage of the four-step travel demand model re-
quires building of trip generation model. It covers identification of 
factors influencing travel demand and determination of their impact 
on the number of trips generated by the objects and areas located in 
the city. Proper conducting of this process is crucial for the further 

stages of modeling and thus for the quality of the whole constructed 
transportation model. The article presents an overview of methods 
for building models to generate internal traffic in urban area. As an 
essential criterion for the classification the used mathematical tech-
nique for mapping the process of trip generation has been adopted. 
The practical part of the article constitutes a structure of models of 
trip generation developed for the development of a transportation 
model of Bielsko-Biala.
Keywords: trip generation models, factors influencing travel de-
mand, transportation needs

Paulina Matusz, Grzegorz Rudecki, Jacek Oskarbski, Kazimierz 
Jamroz 
Issues on modeling of relationships: speed - density – volume in the urban 
traffic
Abstract: First model describing relationships: speed-density-vol-
ume has been created 80 years ago. Since this very moment scien-
tists all over the world have been studying on their own road traffic 
models which would describe fundamental diagram comprehen-
sively. Researches on the selection of suitable parameters – necessary 
for development of the model – have been conducted mainly on the 
highways. The issue discussed in this article refers to insufficient 
number of studies on the relationships: speed-density-volume in the 
urban environment in Poland. The article is aimed to evaluate the 
possibilities of implementation of the existing traffic models on the 
example of streets’ network of the Tricity (Trójmiasto) together with 
development of authors’ methodology of researches adequate to ex-
isting tools. An attempt to construct models for intermittent traf-
fic for better understanding of traffic lights and other obstructions 
in the urban environment impact on the fundamental diagram has 
been undertaken. 
Keywords: road traffic, urban traffic, road traffic models, theory, 
theory of traffic flows 

Jarosław Szustek
Microscopic modelling in the context of tram priority algorithms testing
Abstract: The concept of tramway priority has a wide scope, there-
fore it is difficult to estimate the optimal level of such a priority 
when considering specific cases. The paper proposes to use Vissim 
microscopic modelling for this purpose. Procedures for testing, con-
formation and effectivness analyses in microsimulation where pro-
posed basing on actual experience acquired during tramway pri-
oritetisation in Warsaw. The paper summary contains recommen-
dations concerning a wider scope of applications for microscopic 
modelling in signal timing designs.
Keywords: microsimulation, actuated signal timing, tram priority

Andrzej Maćkowiak, Jacek Thiem
Modeling of bus rapid transit systems – case study
Abstract: Bus Rapid Transit (BRT) systems are still poorly recog-
nized in Poland, although successful in the world. It is incompre-



3

TransporT miejski i regionalny 07 2016

hensible specially in the referrence to the conducted analysis (e.g. 
in Płock, Poznań) which give promising results. Authors present 
a specific approach to modelling and planning the BRT system on 
the basis of listed examples. Implementations and methods of pro-
jection of the BRT system in the model of supply and demand have 
been presented. Authors attempt to explain reasons of high rates of 
economic analysis results generated by the planned BRT systems. 
Deliberations are illustrated with examples of operating BRT sys-
tems in the world.
Keywords: passenger transport, Bus Rapid Transit (BRT), traffic 
model 

Marta Gągorowska, Piotr Jan Kojałowicz, Rafał Kucharski
Mixed-mode cost matrix
Abstract: The article presents an example of cost matrix which is 
used in the trip distribution in modelling process. Authors present 
how changes in the transport network affect connection impedance. 
The article also explains why the matrix should contain not one but 
several transportation modes together. The article describes some 
methods of the matrix construction but only one suggested which 
seems to be the most appropriate is presented. 
Keywords: cost matrix, trip distribution, demand model

Konkurs SITK RP na najlepsze prace dyplomowe I i II stopnia 
uczelni Krakowa w dziedzinie transportu za rok 2015
Wzorem lat ubiegłych, Oddział SITK RP w Krakowie zorganizowało 43. już 
edycję konkursu na najlepszą pracę dyplomową I i II stopnia uczelni Kra-
kowa w dziedzinie transportu za rok 2015. Sądem Konkursowymkierował 
Andrzej Kollbek – wiceprezes Zarządu Oddziału. W skład Sądu Konkurso-
wego wchodzili eksperci-praktycy. 

Do konkursu zgłoszono 25 prac dyplomowych z trzech krakowskich 
uczelni, w tym 21 prac z Politechniki Krakowskiej, 3 prace z Akademii 
Górniczo–Hutniczej i 1 praca z Uniwersytetu Ekonomicznego. Wszystkie 
prace zostały dopuszczone do konkursu.

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród oraz dyplomów od-
było się w dniu 30 maja 2016r. w Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej.
Nagrodzone prace w grupie tematycznej „Infrastruktura Transportu”: 
–  I miejsce – Przemysław Grabias za pracę „Zastosowanie skaningu 

laserowego w inwentaryzacji nawierzchni stalowej tunelu tramwaju 
szybkiego”, promotor: dr hab. inż. Michał Strach (AGH), 

–  II miejsce – Michał Odrowąż za pracę „Obroty podkładów jako efekt 
nierównomiernego obciążenia szyn”, promotor: prof. dr hab. inż. Wło-
dzimierz Czyczuła (PK), 

–  III miejsce – Piotr Węgrzynowicz za pracę „Wpływ inwestycji tram-
wajowej na strukturę przestrzenną i społeczno-gospodarczą Greno-
ble”, promotor: prof. UEK dr hab. Bogusław Luchter (UEK). 

Nagrodzone prace w grupie tematycznej „Technologia Transportu”: 
–  I miejsce – Paweł Klapa za pracę „Koncepcja wspólnej przestrzeni 

(SHARED SPACE) na Placu Nowym w Krakowie”, promotor: dr inż. 
Tomasz Kulpa (PK), 

–  II miejsce – Piotr Ostaszewski za pracę „Analiza ruchu pieszego 
w węźle przesiadkowym „Warszawa Gdańska” w Warszawie”, promo-
tor: dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK (PK), 

III miejsce przyznano równorzędnie dwóm pracom:
–  Jan Aleksandrowicz za pracę „Porównanie wpływu różnych koncepcji 

zmian organizacji ruchu w obrębie pierwszej obwodnicy Krakowa na 
ruch tramwajów w centrum miasta”, promotor: dr inż. Krzysztof Florek 
(PK), 

–  Arkadiusz Drabicki za pracę „Wypływ efektów zatłoczenia w sieci 
transportu publicznego na wybór trasy przez pasażera w modelu sy-
mulacyjnym”, promotor: dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK (PK). 

 Opracowała:Janina Mrowińska

Z działalności SITK

Fot. 1. Nagrodzeni dyplomanci, promotorzy prac i goście uroczystości wręczenia nagród
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Streszczenie: W artykule zostało opracowane kompleksowe podejście 
do modelowania macierzy źródło-cel w oparciu o stochastyczne hipo-
tezy dotyczące generowania popytu na usługi transportu publiczne-
go. Korzystając z analizy kombinatorycznej został opracowany model 
zmienności popytu i oszacowana możliwa ilość matryc. Opracowano 
metody modelowania macierzy źródło-cel za pomocą stopniowej symu-
lacji oraz metody Monte Carlo.
Słowa kluczowe: macierz źródło-miejsce docelowe, podróż pasażera, 
zastosowanie gęstości miejsc pracy, gęstość zaludnienia w mieście

Demand modelling for public transport 
service based on variation of needs  
in travel1

Introduction
The key role of the public municipal passenger transport 
is to service the demand on travel of the citizens. The big-
gest network load occurs during morning and evening rush 
hours when the labor trips are being executed. In those pe-
riods of time the city public transport has to provide punc-
tual arrival of the passengers to the destination points to 
start their labor activity. So it can be said that the main tar-
get of the public transport functioning is to deliver the pas-
sengers to the necessary city areas with the minimal time 
expenditure. In such condition one of the most important 
aspects is the presence of the precise data about demand on 
transport service in the city. If the designer of the public 
transport network has the incorrect data about transport 
demand this will lead to level the effectiveness of the design 
choices in network constructing. 

Related works
There are lots of the different methods, models and ap-
proaches to passenger transport demand determination. As 
usually it is formalized as origin-destination matrix (O-D 
matrix) which reflects the number of trips between pair of 
transport zones of the city [1 – 14]. The evolution of the 
procedure of trips number determination was rather spe-
cific. It can be formed two main branches of the researches 
in this field. The first one is the statistical group which 
includes growth factor models and regression models. The 
growth factor models include single coefficient method, the 
medium coefficient method, Fratar’s and Detroit method 
[3]. The most effective and adapted for calculation proce-
dure is the Detroit method that has following mathemati-
cal interpretation:

        , (1)

1 ©Urban and Regional Transport, 2016.
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ijT – number of trips in forecast period between i and j transport zones, pass.; /

ijT –
number of trips between i and j transport zones in current period, pass.; ki, kj – accordingly, 
coefficients of the passenger flow growth in i and j transport zones; Mi , Mj – accordingly, 
local factors that are determined by iteration calculations.  
 The calculation procedure is executed by iteration method because of the determina-
tion in equal of the general trips sum by rows and column of the O-D matrix: 
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where iO – capacity of the i transport zone on origin, pass.; jD – capacity of the j transport 
zone on destination, pass. 
 In spite of the positive side of the extrapolation models such as calculation algorithm 
simplicity of the main disadvantage is included in preparation of the basic data and useful in 
short term forecast. The point is that the volume ijT  has to be defined using one of the total 
survey of passenger trips on the network. 
 The regression models are constructed on the results of survey on public transport 
network under condition of carrying out the passive or active experiment. As usually obtained 
data are handled using the mathematical statistics theory and the researcher as a result may 
obtain the polynomial model of two types: additive (4) or multiplicative (5,6):
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where 00,ba – absolute term (Y-intercept); ii ba , – regression coefficients; ix – numerical
values of factors that influence on resulting function ijT [1]. 
 The choice between two types of regression function is made on numerical value of 
the coefficient of determination. But it has to be noticed that regression analysis is based on 
least square method and oscillatory amplitude of the resulting function influences on value of 
the coefficient of determination. In this case the higher value of the coefficient of determina-
tion does not guarantee the minimal value of the approximation coefficient that in fact reflects 
the quality of the model. Also it has to be told that that the list of factors ix  is formed by the 
researcher and it can be passed by some important components. Besides that some factors 
have the qualitative character that complicates the regression model constructing. And finally 
it is hard to construct the regression model that will precisely describe the trips around the 
town because of plenty factors that influence on it.  
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the coefficient of determination. In this case the higher value of the coefficient of determina-
tion does not guarantee the minimal value of the approximation coefficient that in fact reflects 
the quality of the model. Also it has to be told that that the list of factors ix  is formed by the 
researcher and it can be passed by some important components. Besides that some factors 
have the qualitative character that complicates the regression model constructing. And finally 
it is hard to construct the regression model that will precisely describe the trips around the 
town because of plenty factors that influence on it.  
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value of the approximation coefficient that in fact reflects 
the quality of the model. Also it has to be told that that the 
list of factors xi is formed by the researcher and it can be 
passed by some important components. Besides that some 
factors have the qualitative character that complicates the 
regression model constructing. And finally it is hard to 
construct the regression model that will precisely describe 
the trips around the town because of plenty factors that 
influence on it. 

The second group of the O-D matrix modelling in-
cludes different methods that have in their bases physical 
hypothesis about trips forming. Because of that the second 
group is usually called as “synthetical” which means the 
O-D matrix modelling without grand-scale surveys but with 
the help of small quantity of transport factors [1, 2, 6]. By 
way of hypothesis may be used such as: gravitation law, the 
law of entropy variation, limits of the resettlement and 
others. Most of them can be characterized as the determin-
istic models. This shows their mathematical formalization. 
For example, the gravitation group models have the fol-
lowing statement of problem:

                , (7)

where k – calibration factor;  f cij( )– gravitation function.

The statement (7) has the relevant working approxima-
tion:

     , (8)

where n – number of the transport zones.

As procedure of modelling is invariant the searches for 
accuracy of calculation have been focused on the type of the 
attraction function. The full range of them can be systema-
tized in four groups: classical (9), exponential (10), com-
bined (11) and based on law of random functions (12).

(9)
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(11)
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where b – empirical coefficient; t – the trip time between 
i and j transport zones; a – Maxwell distribution param-
eter.

As usually in case of cij it is assumed the distance be-
tween i and j transport zones or trip time. 

Another widely used model is based on hypothesis 
about trips forming analogy with the thermodynamic sys-
tems processes. It is supposed the system becomes stable 
when it entropy reaches the maximum value. The mathe-
matical statement is the following:

           , (13)

where S – the system entropy.

According to [1] the (13) has similar to gravitation 
model practical application:
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It is clearly seen that entropy model may be considered 
as the special case of the gravitation approach (10) with it 
advantages and the list of disadvantages.

Another approach to O-D matrix modelling is based on 
hypothesis for labor resettlement of city inhabitants [14]:
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where Ci(t1,t2) – the passenger flow among isochrones t
1
 and 

t
2
; Ni – object capacity of attraction; t – time expenditure 

on trip realization; T – extreme value of the resettlement.

The main difference Shelejhovskij’s model from Wilson’s 
and models of gravitation group is not calibrated calculation 
algorithm but the model parameters are the same. The main 
determining factors are the transport parameters and accord-
ing to regularities that obtained on f cij( )  changing it can be 
seen that probability of trip realization is being reduced when 
the trip distance is being increased. The hard determination of 
trips forming process does not correlate to real distribution of 
trips on the city network. That is why it is necessary to form 
the stochastic approach to O-D matrix modelling.

Mathematical statement of O-D matrix modelling
According to transport demand for public network service 
investigation the O-D matrix is considered as a function 
of such variables: transport zones capacities and a list of 
random factors which transport engineer may don’t know. 
Mathematically this can be formed as:
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factors. 
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The set of constrains is the following:

(19)

where Q – the volume of the passengers that have been 
serviced in specified period.

Under mentioned above condition the number of O-D 
matrix variants may be more than one. If make the trans-
formation of O-D matrix by cycle changing random value 
of the trips, as a result it will be obtained the entirely new 
state of the O-D matrix. It has to be noticed that the vol-
ume of the general trips will be the same. The sample of 
the such transformation is showed on pic.1.

The detection of social and transport factors influence on 
trips forming
To define the level of transport and social factors influence 
on trips character it has been worked up the method of 
social survey that based on Likert scale. Every respondent 
have to estimate the weight of transport and social fac-
tors from the list according to the scale from 1 to 5. The 
maximum grade corresponds to high influence level and, 
accordingly, the minimal grade reflects the low influence 
level of the factor. To define the rate of the factor weight it 
has been introduced the following criterion:

(21)

where Dik – the value of difference between point rating 
for k factor in i questionnaire; Dik – the average estimation 
of difference between point rating for k factor; 

The detection of social and transport factors influence on trips forming 
 To define the level of transport and social factors influence on trips character it has 
been worked up the method of social survey that based on Likert scale. Every respondent 
have to estimate the weight of transport and social factors from the list according to the scale 
from 1 to 5. The maximum grade corresponds to high influence level and, accordingly, the 
minimal grade reflects the low influence level of the factor. To define the rate of the factor 
weight it has been introduced the following criterion: 

 

    

  

   

  


























n

i

n

i

m

j

m

j
jjikik

n

i

m

j

m

j
jjikik

BB

BB

r

1 1

2

1 1

2

1 1 1
,    (21) 

where ik – the value of difference between point rating for k factor in i questionnaire; k –

the average estimation of difference between point rating for k factor; 
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– the sum of the 

rates in i questionnaire for every factors group (transport and social); 
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– the average 

estimation of the sum of the rates. 
 According to criterion (21) it is made the estimation of the correlation between total 
score in the questionnaire and the score difference by the being analyzed factor. The value 

ik characterizes the level of the k factor contribution to the general sum of rates in i ques-
tionnaire and allows to trace the correlation ratio. The conclusion about significant influence 
of the factor on trip character forming is made if the value of the r criterion goes to 1. The 
survey has been made on the 17 different enterprises of business, education, financial, indus-
trial and medicine branches. The total number of the questionnaire is 387. The results are 
showed in the table 1. 

Table 1. The results of the social survey 

Factor type The factors The value of the 
criterion r

Social

Salary size 0,293
Social security 0,332
Career prospects 0,057
Work time schedule 0,4
Social status of the work 0,405
Additional income, bonuses 0,182

Transport

Trip time 0,698
Different variants of trip realization 0,563
Trip total costs 0,706
Number of transfers 0,665
Travel privilege 0,381

 – the 
sum of the rates in i questionnaire for every factors group 
(transport and social); 
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where ik – the value of difference between point rating for k factor in i questionnaire; k –

the average estimation of difference between point rating for k factor; 


m

j
jiB

1

– the sum of the 

rates in i questionnaire for every factors group (transport and social); 


m

j
jB

1

– the average 

estimation of the sum of the rates. 
 According to criterion (21) it is made the estimation of the correlation between total 
score in the questionnaire and the score difference by the being analyzed factor. The value 

ik characterizes the level of the k factor contribution to the general sum of rates in i ques-
tionnaire and allows to trace the correlation ratio. The conclusion about significant influence 
of the factor on trip character forming is made if the value of the r criterion goes to 1. The 
survey has been made on the 17 different enterprises of business, education, financial, indus-
trial and medicine branches. The total number of the questionnaire is 387. The results are 
showed in the table 1. 

Table 1. The results of the social survey 

Factor type The factors The value of the 
criterion r

Social

Salary size 0,293
Social security 0,332
Career prospects 0,057
Work time schedule 0,4
Social status of the work 0,405
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sum of the rates.

According to criterion (21) it is made the estimation of the 
correlation between total score in the questionnaire and the 
score difference by the being analyzed factor. The value Dik 
characterizes the level of the k factor contribution to the gen-
eral sum of rates in i questionnaire and allows to trace the 
correlation ratio. The conclusion about significant influence 
of the factor on trip character forming is made if the value 
of the r criterion goes to 1. The survey has been made on 
the 17 different enterprises of business, education, financial, 
industrial and medicine branches. The total number of the 
questionnaire is 387. The results are showed in the table 1.

The analyses of the obtained data allowed to make the 
conclusion that the transport factors make the bigger influ-
ence on labor trips than social. But these factors are not 
dominant. According to that it has been made the deriva-
tion that trips are formed under stochastic influence of the 
big list of factors.

Table 1
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where Q – the volume of the passengers that have been serviced in specified period. 
 Under mentioned above condition the number of O-D matrix variants may be more 
than one. If make the transformation of O-D matrix by cycle changing random value of the 
trips, as a result it will be obtained the entirely new state of the O-D matrix. It has to be no-
ticed that the volume of the general trips will be the same. The sample of the such transforma-
tion is showed on pic.1. 

Pic.1. The sample of O-D matrix transformation 

 To estimate the state of the O-D matrix it is necessary to use some criterion. Taking 
into account the matrix of the distances between transport zones that is fixed it was chosen as 
the function the volume of the passenger turnover. Making it optimization we can obtain two 
extreme variants of the O-D matrix (minimal and maximum volume of the passenger turno-
ver). And it will be all possible variants of the O-D matrix in the obtained interval: 
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where b – the volume of the passenger turnover. 
 So, it is necessary to determine the most probable states of the O-D matrix. This can 
be done by stochastic modelling of O-D matrix transformation. But on the first step it is 
needed to estimate the rate of the transport factors influence on character of the trips forming.  
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where b – the volume of the passenger turnover. 
 So, it is necessary to determine the most probable states of the O-D matrix. This can 
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where ik – the value of difference between point rating for k factor in i questionnaire; k –
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 According to criterion (21) it is made the estimation of the correlation between total 
score in the questionnaire and the score difference by the being analyzed factor. The value 

ik characterizes the level of the k factor contribution to the general sum of rates in i ques-
tionnaire and allows to trace the correlation ratio. The conclusion about significant influence 
of the factor on trip character forming is made if the value of the r criterion goes to 1. The 
survey has been made on the 17 different enterprises of business, education, financial, indus-
trial and medicine branches. The total number of the questionnaire is 387. The results are 
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criterion r
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Teoretical and experimental researches of O-D matrix states
The modelling of the most probable states of the O-D ma-
trix executes step by step changing of the it “start” condi-
tion which is evaluation by formulas:

        , (22)

         , (23)

             , (24)

The calculation of trips value using formulas (22) – (24) 
levels the necessaty of obtained data calibration. It can be 
mathematically showed making the following transforma-
tions:

(25)

So, by mathematical expressions (22) – (24) it is ob-
tained the “start” condition of the O-D matrix. It transfor-
mation is proposed to make by such way. On the first step 
it is defined the value of the trips that will be transformed 
on a cycle:

(26)

On the second step it is being made the estimation of 
the turnover:

     (27)

under condition

(28)

where b0
 – the turnover that reflects the “start” state of the 

O-D matrix; D h
2 – the number of trips that transforming 
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where ВC ‒ number of possible states of the O-D matrix; nm, ‒ number of columns and 
rows in the matrix, accordingly; k ‒ quantity of the cells with odd numbers that are involved 
in the cycle transformation; 0p ‒ the probability of the zero value trip appearance in the ma-
trix. 
 It has been taken into account the 0p probability because if the trip with the zero value 
is engaged in the transformation cycle the state of the matrix will stay the same. The value 

ВC  has been modeled under such conditions:  120;60, nm ,  60;2k . The results of the 
simulation procedure are showed on pic. 2. 
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Pic. 2. The results of the O-D matrix states simulation
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The Monte Carlo method is applied in the stages 4 and 
6 where it is being generated the stochastic values of the 
uniform law in the interval (0;1). This procedure provides 
the equally likely possibility of the trips inclusion to the 
sampling frame. The simulation of the n trip position in the 
matrix is being executed by the following formula:

(32)

On the seventh step of the algorythm it is being simalat-
ed the value of the trips:

(33)

After every iteration it is obtained the value D Tij
 for the 

position n in the matrix. And if the positions number n in 
some iterations coincided the final value of the trips will be 
the following:

(34)

The procedure according to showed above algorythm 
has been software-implemented in the VBA MS Excel and 
it was simulated the 384 states of the O-D matrix which 
have been taken as the base for determination of passenger 
turnover and average values of the trip distances. As the 
experimental object it has been taken the one of the 
Ukrainian biggest cities – Kharkov (population – 1.4 mil-
lion people).

The obtained values of that two parameters in fact are 
the stochastic so it can be defined their statistical lows. 
Using the application program package Statistica it has 
been checked the hypothesis about the normal distribution 
of the passenger turnover and the average values of the 
trips distances. The results of this procedure are presented 
on the pic. 4 and 5.

As we can see the hypothesis about normal distribution 
of the turnover and the average trips distances have not 
been rejected. So, according to that it can be defined the 
confidence interval for the average trip distance which will 
reflect the most probable states of the O-D matrix. 

(35)

where μl – the mean of distribution of the average trip dis-
tance; tb – fractile of normal distribution; σl – standard 
deviation of the average trip distance. 

Summary
As a results of the worked up investigations it can be said 
the following. First of all widely used approaches of the 
O-D matrix modelling are constructed on the deterministic 
hypothesis about trips forming that do not correlate with 
the real forces and characters of the trips in the biggest 
sities. The second one it has to be told that the trips have the 
variable-based nature and to describe their distribution on 
the city network it has to be used the simulation modelling. 

Pic. 3. The algorithm of the O-D matrix state simulation

Pic. 3. The algorithm of the O-D matrix state simulation 

 The Monte Carlo method is applied in the stages 4 and 6 where it is being generated 
the stochastic values of the uniform law in the interval (0;1). This procedure provides the 
equally likely possibility of the trips inclusion to the sampling frame. The simulation of the n
trip position in the matrix is being executed by the following formula: 

do NNn  1 ,  N;1n .    (32) 

 On the seventh step of the algorythm it is being simalated the value of the trips: 

  11
2 ;min  w

j
w
iij DOROUNDT  .   (33) 

 After every iteration it is obtained the value ijT for the position n in the matrix. And 
if the positions number n in some iterations coincided the final value of the trips will be the 
following: 

ij
w

ij
w

ij TTT  1 .     (34) 
 The procedure according to showed above algorythm has been software-implemented 
in the VBA MS Excel and it was simulated the 384 states of the O-D matrix which have been 
taken as the base for determination of passenger turnover and average values of the trip 

Pic. 3. The algorithm of the O-D matrix state simulation 

 The Monte Carlo method is applied in the stages 4 and 6 where it is being generated 
the stochastic values of the uniform law in the interval (0;1). This procedure provides the 
equally likely possibility of the trips inclusion to the sampling frame. The simulation of the n
trip position in the matrix is being executed by the following formula: 

do NNn  1 ,  N;1n .    (32) 

 On the seventh step of the algorythm it is being simalated the value of the trips: 

  11
2 ;min  w

j
w
iij DOROUNDT  .   (33) 

 After every iteration it is obtained the value ijT for the position n in the matrix. And 
if the positions number n in some iterations coincided the final value of the trips will be the 
following: 

ij
w

ij
w

ij TTT  1 .     (34) 
 The procedure according to showed above algorythm has been software-implemented 
in the VBA MS Excel and it was simulated the 384 states of the O-D matrix which have been 
taken as the base for determination of passenger turnover and average values of the trip 

Pic. 3. The algorithm of the O-D matrix state simulation 

 The Monte Carlo method is applied in the stages 4 and 6 where it is being generated 
the stochastic values of the uniform law in the interval (0;1). This procedure provides the 
equally likely possibility of the trips inclusion to the sampling frame. The simulation of the n
trip position in the matrix is being executed by the following formula: 

do NNn  1 ,  N;1n .    (32) 

 On the seventh step of the algorythm it is being simalated the value of the trips: 

  11
2 ;min  w

j
w
iij DOROUNDT  .   (33) 

 After every iteration it is obtained the value ijT for the position n in the matrix. And 
if the positions number n in some iterations coincided the final value of the trips will be the 
following: 

ij
w

ij
w

ij TTT  1 .     (34) 
 The procedure according to showed above algorythm has been software-implemented 
in the VBA MS Excel and it was simulated the 384 states of the O-D matrix which have been 
taken as the base for determination of passenger turnover and average values of the trip 

Pic. 4. Passenger turnover distribution

Pic. 5. Average trips distances distribution

  llt tpl    ,     (35) 

where l ‒ the mean of distribution of the average trip distance; t ‒ fractile of normal dis-
tribution; l ‒ standard deviation of the average trip distance.  

Summary 
 As a results of the worked up investigations it can be said the following. First of all 
widely used approaches of the O-D matrix modelling are constructed on the deterministic 
hypothesis about trips forming that do not correlate with the real forces and characters of the 
trips in the biggest sities. The second one it has to be told that the trips have the variable-
based nature and to describe their distribution on the city network it has to be used the 
simulation modelling. And the third one – the value of the array data forms the big number of 
degrees of freedom that is why the most probable states of the O-D matrix can be defined 
only in some confidence interval but not by point representation. 
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Streszczenie: Obecnie nieustannie powstają różne zbiory danych, ge-
nerowane przez różne urządzenia i systemy. Transport publiczny nie jest 
w tym zakresie wyjątkiem. Nowoczesne systemy monitorowania oparte 
na GPS i bilety elektroniczne wytwarzają duże ilości danych, i mogliby-
śmy je wykorzystać dla poprawy poziomu usług. Z jednej strony dane te 
są przechowywane, a dostawcy usług nie mają do czynienia z zawarto-
ścią informacji, ale z drugiej strony, być może są one po prostu usuwane, 
aby ograniczyć obciążanie cyfrowej przestrzeni. Dane te mogą być prze-
twarzane dzięki nowoczesnym urządzeniom i metodom, i możemy je 
wykorzystać do uzyskania informacji. Dzięki rozprzestrzenianiu eksplo-
racji danych, narzędzia te pojawiają się nie tylko w badaniach marketin-
gowych, ale w większości różnych działań badawczych, i reklamują one 
nową rewolucję naukową. Chociaż znaczenie tych źródeł danych jest 
zasadnicze, nie jest to rozpowszechnione w planowaniu transportu, a je-
dynie w pewnych określonych obszarach [1], tak jak pisze Csiszár i in. 
W artykule przedstawiono możliwości zastosowania materiałów nie-
przetworzonych, biorąc jako podstawę informacje o pasażerach podró-
żujących transportem publicznym. Stworzono metodę trzech kroków, 
która może być przydatna do automatycznego kształtowania strefy lub 
do nadzorowania granic stref utworzonych konwencjonalnie. Może też 
przydać się przy kontroli gruntów użytkowych. Procedura ta jest sku-
teczna w tworzeniu łańcuchów podróży z danych z kart inteligentnych 
oraz w tworzeniu macierzy żródło-cel na podstawie danych zameldowa-
nia. W artykule pokazano, w jaki sposób możliwa jest dystrybucja stref, 
za pomocą różnych metod pomiaru odległości i procedur gromadzenia, 
i zaprezentowano tego efekty na przykładzie wybranego miasta.
Słowa kluczowe: transport publiczny, big data (duże zbiory danych), 
szeregi czasowe, podobieństwa macierzy, grupowanie

zone estimation with cluster analysis  
of public transport stops1

Introduction
The cognition of the traveling behaviour is essential of 
the maintenance and correction of the service level of the 
public transport. The demands are changing continuous-
ly. We can talk about daily, weekly and seasonal fluctua-
tion. The traffic demands evolve because of the different 
functions of areas, so if we know the character of the area, 
we can deduce the demands too. This could be true vice 
versa. If we knew the position and the time of demands, 
we would know the land-use character of the given part 
of the city. This article is to examine and confirm this the-
sis. In other words, how we can create traffic zones with 
modern tools and in the knowledge of passengers’ check-
in check out data.

The smart card systems are storing the number of 
boarding passengers, and in some cases also the alighting 
values. In our case the passengers’ data was known from 
a passengers counting, which was executing in Győr. The 

1 ©Urban and Regional Transport, 2016.

database contains all of the stop points in the city, the 
boarding and alighting information and we can also ex-
tract the time of these. The main goal of the research is to 
explore the area’s behaviour with data mining techniques. 
In the first step, the method assigns boarding data per 
hour to every single stop points. From the passengers’ 
boarding and alighting information in a stop point, we 
created time series, which are showing the behaviour type 
of the given stop points, presented on graphic curves. 
Based on these time series we are able to deduce to the 
characteristics of the stop point’s environment, since the 
different land usage yields dissimilar stop usage, with 
well-defined peak hours. 

In the second step, the method compares the stop points 
to each other and adds a dissimilarity value based on the 
boarding data. With the distance measurement of time series 
it is possible to define, that how similar are two selected stop 
points and their environment to each other. For such kind of 
distance measurement are more methods are known.

In the next step, with the help of different clustering 
processes and the usage of “R” data miner software, these 
distance data can be turned into groups, and we can ob-
serve these groups of stop points. These stop point clusters 
are defining separated zones, what is a basic step in trans-
port modelling, and the production of them were coming 
true with manual methods usually, until now.

Data description
The given data counted in Győr in 2012. The population 
of the city is 129.372 and its territory is 174,56 km2. The 
city is served by buses with 451 stop points. The database 
contains the lines, the directions, the vehicle types and 
the capacity, the schedule based and the real departure 
and arrival times. It contains furthermore the name and 
the code of the involved stop points, the distance of them, 
the time from start to reach the given point, and also 
the boarding and alighting numbers of passengers in the 
given stop points. With the changing of structure and 
filtering the data we create the following datatypes: stop 
point code, boarding number, time. In the research we 
work from these data. We take into consideration only 
the boarding numbers and we treat the alighting num-
bers as irrelevant.

We did not need a precision in minutes, and to treat the 
different lines in different rows neither. We assign the 
boarding information to a stop points, we summarize the 
boarding numbers per hours, so we get one row (a time 
series) for each stop points.
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Thus the cells of the received table contain the sum of one 
hour boarding passengers of a given stop points. The total 
value of passengers using one stop point is obviously different. 
If we represented them in a diagram, we can see that similar 
kind of points (typically working places, housing zones …) 
maybe seem different, and we cannot compare them. For the 
proper comparison we did not use the exact number, but the 
proportion of the given hour in the stop point, so the values 
turn into comparable, as it can be seen in Figure 1.

Time series comparison
As we can see int he previous chapter, all the stop points 
belong to a time series, which allows us to compare the 
records. There are multiple methods for time series dis-
tance measurement. In this chapter we will introduce some 
of them and finally choose one and present its results. 
Henceforward the distance expression means deviation in 
nature and not physical distance.

Manhattan distance
The Manhattan (or in other words city block) distance is 
used in the case of normal street networks originally. The 
Manhattan method counts the walking distance instead of 
the straight line distance, but it is also used to time series 
comparison. The advantages of this method are the simplic-
ity and the fast computation. The counting method (where 
„a” and „b” are the chosen stop points and „i” means the 
hours) is the following [2]:

                
  (1)

Euclidean distance
This method is known from geometry and it is an often 
used mode for time series distance measurement too. This is 
the most known method, which based an the Pythagorean 
theorem. It can be calculated as follows [3]:

                   
(2)

The advantage of the method is the low computation 
time, the disadvantage is that we compare the pairs only, so 
a little shift in the time series causes difference, but in real 
life these series mean same kind of stop points.

DISSIM
The name DISSIM came from the word dissimilarity. The 
method examined the difference between two time series 
as follows [4]

                    (3)

It trains the absolute value of the difference of two co-
herent time values. After that, the equitation counts the 
definite integral of the curve. The advantage of the method 
is  that it counts not only the difference between two point 
pair, but the narrow environment too. Also the counting 
process lasts not so much longer comparing with the previ-
ous mentioned methods.

Dynamic Time Warping
The Dynamic Time Warping (DTW) method compares 
not only the values of a given hour, but the environmen-
tal values of the hour too. The method „warps the time” 
[5]. This method is favourable in our case. It is common 
in public transport, that the demand appear in an hour 
late, in a long transport line, or maybe the demand outlast. 
However two stops point and territory are similar to each 
other.

The advantage of the DTW method is that we can put 
some parameters to the equitation, but the appropriate 
calibration is difficult. The computation time is also longer, 
than in the case of other mentioned methods. The DTW 
compares all the hours of all the stop points to each other. 
Here it means, that a 19x19 (the vehicles make journeys in 
19 hour a day) matrix belongs to all cells of a 451x451 
symmetric matrix.

The result of distance measuring
The methods specify the distance between two stop points, 
and because of the different measuring manner, the result 
values are in variant scales. For the better comparability 
and transparency, we define the results in a 0 to 100 scale. 
For this, we used the following equitation:

                             
(4)

Fig. 1. The exact numbers and the percent values of boarding passengers

Fig. 2. Similarity matrix sample

We are figuring the result in a matrix form. If the cross-
ings were bluer, the stop points are more similar to each 
other, while the orange colour means total difference. In 
this paper, we are submitting the results of Euclidean dis-
tance measurement, which found as the most appropriate 
method from the selected ones, because of its speed and 
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Fig. 2. Similarity matrix sample

usability. It takes more time to use the Dynamic Time 
Warping and without the correct calibration it is not bet-
ter, than the others. Besides, based on the similarity ma-
trix, the Euclidean method was the only one which shows 
appropriate diversity and not only extremity, so we thought 
that this method is properly subtle and not so rough. The 
matrix is mirrorable and symmetric.

Clustering
The clustering methods are the first and most popular data 
mining techniques. It is used in different scientific areas, such 
as medicine, astronomy, social sciences. The method creates 
groups based on the different attributes of elements. Opposite 
to classification, this method does not need predefined classes 
so clustering techniques also can be called as unsupervised 
learning [6]. The method is able to arrange the elements into 
groups without samples and the knowledge of group num-
bers and attributes. We examined the data with three hier-
archical clustering methods, which were the single linkage 
clustering, complete linkage clustering respectively the Ward 
method [7]. The final result can be represent in a dendrogram 
in the case of hierarchical methods, which shows that how link 
to each other the single elements and groups. It also shows the 
distances between each other. The advantage of this is that we 
do not need to find the proper group number previously, just 
cut the tree at the selected value.

We used the R data miner software for the examina-
tion [8]. The inputs were the dissimilarity values, which was 
counted in excel. The results of the simple linkage and the 
complete linkage methods did not show proper form, so we 
used the Ward method finally, which seemed promising for 
further investigation. Figure 3 shows the results of a sample 
of 100 stop points for the better perspicuity. It can be seen, 
that the dendrogram split into well separated groups.

We defined the ideal number of clusters on the Ward 
dendrogram. We circled the separated clusters and counted 
them. We found 14 separated groups. The program shows 
that which stop points or clusters are grouped together in 
which step and how far were these groups to each other. If 
we illustrated the distances in every steps, we get the follow-
ing diagram (Figure 4). The diagram is strongly growing in 
the environment of 14 clusters, because more and more dif-
ferent kind of stop points group together from here.

Results
We illustrate the results of the clustering method with the 
help of PTV VISUM transport planning system. Figure 5 
represents how the 14 different kinds of stop points locate 
in the city. The different stop points locate not exactly how 
we expect, but the map shows similarity to our previous 
imagination.

Based on the above we had not rejected the original idea, 
but we took into account not only the time series distances, 
but the physical distances too. The traffic model contains the 
exact coordinates of the stop points, so we counted the 
Euclidean distances for each pair of stop points. After that, 

Fig. 3.  
The sample dendrogram of Ward method

Fig. 4. The distances of clusters

Fig. 5. The positions of different stop points
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we created factors from the distances, and corrigated the 
original time series distances with them. The stop points 
which are close to each other and shows similarity grouped 
together, while the remote and dissimilar ones have not.

We were thinking about what would be the results, if 
we took into account only the physical distances and made 
the clusters that way. The results show, that however there 
are essential differences between the two methods, the ef-
fects of physical distances are too strong. These effects dis-
tort the attribute parameters and the results, so we rejected 
this method in this form.

As it can be seen on the figure the coverage of different 
colours and planning zones (drawn on the basis of local 
knowledge) are quite good, although the colouring was 
made just with mathematical methods without any local 
knowledge as shown above.

Conclusion
Continually developing world of today, the amounts of dif-
ferent kind of data are growing in every aspect of life. In this 
paper we showed an opportunity to examine and use this 
data, which could be generated in public transport every day. 
We clustered the stop points into groups, based on one day’s 
data of passengers boarding. In a city, where the smart cards 
are in daily usage, our investigation would show a more ac-
curate picture, thanks to the bigger data set. In the examina-
tion we used the Euclidean distance method for time series 
similarity measuring and the Ward method for clustering 
the stop points. The result did not show the perfect shape 
of the zones, but definitely gives us a reason for further in-
vestigation. For the accurate picture it is necessary to make 
the correct calibration so in the further work we want to 
deal with these issues. We also want to take into account the 
alighting number of passengers and parallel to this to try 
other calculating methods.
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Streszczenie: Pierwszy etap budowy czterostopniowego modelu 
transportowego wymaga opracowania modelu powstawania ruchu. 
Obejmuje on identyfikację czynników ruchotwórczych oraz określenie 
ich wpływu na liczbę podróży generowanych. Właściwe przeprowadze-
nie tego procesu ma kluczowe znaczenie w dalszych etapach modelowa-
nia, a co za tym idzie – wpływa na jakość całego modelu transportowe-
go. W artykule przedstawiono przegląd metod opracowywania modeli 
generowania ruchu wewnętrznego w obszarze miejskim. Jako zasadni-
cze kryterium klasyfikacji przyjęto zastosowaną technikę matematyczną 
odwzorowania procesu powstawania ruchu. Praktyczną część artykułu 
stanowi opis konstruowania modeli generowania ruchu opracowanych 
na potrzeby budowy modelu transportowego Bielska-Białej. 
Słowa kluczowe: modele generowania ruchu, czynniki ruchotwórcze, 
potrzeby transportowe

Modele generowania podróży  
w obszarze miejskim  
na przykładzie Bielska-Białej1

prognozy ruchu. Ponadto wybór poziomu agregacji danych 
przyjęty na tym etapie również istotnie wpływa na właściwe 
określenie wielkości ruchu w obszarze miejskim [1].

W artykule przedstawiono przegląd modeli generowa-
nia ruchu wewnętrznego w obszarze miejskim. Szczególną 
uwagę zwrócono na zastosowaną technikę matematyczną 
odwzorowania procesu powstawania podróży oraz poziom 
agregacji danych. Opisano również sposób konstruowania 
modeli generowania ruchu opracowanych dla miasta 
Bielsko-Biała, które w subregionie południowym woje-
wództwa śląskiego koncentrują największą liczbę podmio-
tów gospodarczych, oraz ośrodków administracyjnych, na-
ukowych i kulturalnych [16].

Metody modelowania generowania podróży  
w obszarach miejskich
Ruch generowany w obszarach miejskich uzależniony jest od 
wielu czynników wpływających na procesy decyzyjne użyt-
kowników systemu transportowego. Budowa modelu gene-
rowania podróży wymaga zatem starannie przeprowadzonej 
analizy uwzględniającej złożoność tych procesów oraz skom-
plikowane współzależności występujące pomiędzy strukturą 
aktywności a systemem transportowym [5, 14]. Za najistot-
niejsze determinanty zjawiska powstawania ruchu należy 
uznać [19]:

•  czynniki charakteryzujące mieszkańców analizowa-
nego obszaru,

•  czynniki charakteryzujące zagospodarowanie prze-
strzenne miasta,

•  czynniki charakteryzujące infrastrukturę transportową,
•  czynniki związane z czasem.

Wybrane zmienne odnoszące się do wymienionych cha-
rakterystyk zamieszczono w tabeli 1.

Modele generowania podróży można podzielić na podsta-
wie wielu kryteriów. Jedne z najistotniejszych to [15, 19]: 

•  zastosowana technika matematyczna,
•  poziom agregacji danych (zmiennych).

Klasyfikację opartą na wymienionych wyżej kryteriach 
przedstawiono na rysunku 1.

Do tradycyjnych technik matematycznych należy zaliczyć:
•  modele regresji wielorakiej,
•  modele analizy kategorii.

Wprowadzenie
Modelowanie podróży oparte na podejściu czterostopnio-
wym zostało po raz pierwszy opisane w 1954 roku przez 
R.B. Mitchella i Ch. Rapkina [14]. Modele tego typu 
umożliwiają wykonanie kompleksowych analiz i prognoz 
ruchowych oraz zawierają matematyczny opis odwzorowa-
nia popytu transportowego w zakresie:

•  potencjału generowanego,
•  rozkładu przestrzennego podróży,
•  wyboru sposobu podróżowania,
•  rozkładu popytu/podróży w sieci transportowej.

W 1979 roku M.L. Manheim rozbudował strukturę 
modelu, uwzględniając w nim wpływ rodzaju aktywności 
związanej ściśle z zagospodarowaniem przestrzennym ob-
szaru na zachowania transportowe użytkowników systemu 
transportowego i kształtowanie ruchu w mieście [13]. Od 
tego czasu modelowanie czterostopniowe jest szeroko wy-
korzystywane do oceny istotnych zmian w systemach trans-
portowych obszarów zurbanizowanych.

Pierwszy etap modelu podróży, nazywany generowaniem 
ruchu, ma zasadnicze znaczenie dla całego procesu modelo-
wania. Wymaga on bowiem identyfikacji właściwych czynni-
ków wpływających na wielkość ruchu generowanego przez 
poszczególne rejony transportowe analizowanego obszaru, 
co w konsekwencji rzutuje na wiarygodność opracowanej 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2016. Wkład autorów w publikację: R. Żochow-
ska 34%, A. Sobota 33%, G. Karoń 33%.
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W modelach analizy kategorii zakłada się, że liczba po-
dróży jest zależna od charakterystyk gospodarstw domo-
wych (rodzin) lub pojedynczych osób, które dzielone są na 
określoną liczbę kategorii. W przypadku agregacji danych 
do poziomu gospodarstwa domowego liczba podróży 
w motywacji m realizowanych przez gospodarstwa domowe 
i-tego rejonu transportowego określana jest według zależ-
ności:

    (2)

przy czym:
    (3)

gdzie:
n – numer lub oznaczenie kategorii

– dobowy wskaźnik ruchliwości gospodarstwa dom-
owego kategorii n w motywacji m

– liczba gospodarstw domowych kategorii n  
w i-tym rejonie transportowym

– liczba gospodarstw domowych w i-tym rejo-
nie transportowym

– prawdopodobieństwo, że gospodarstwo domo-
we z populacji  reprezentuje kategorię n.

Analogicznie dla pojedynczej osoby liczba podróży 
w motywacji  m realizowanych przez mieszkańca i-tego re-
jonu transportowego określana jest według wzoru:

     (4)

przy czym:
      (5)

gdzie:
– dobowy wskaźnik ruchliwości mieszkańca kate-

gorii n w motywacji m
– liczba mieszkańców kategorii n w i-tym rejonie 

transportowym
– liczba mieszkańców w i-tym rejonie transpor-

towym
– prawdopodobieństwo, że mieszkaniec z popula-

cji reprezentuje kategorię n.

Prawdopodobieństwa  oraz  wyznacza-
ne są na podstawie określonych charakterystyk odpowiednio 
gospodarstw domowych i mieszkańców, które są podstawą 
do kategoryzacji. Dla każdej z tych zmiennych należy zna-
leźć rozkłady prawdopodobieństw, a następnie połączyć je 
w jeden rozkład wielowymiarowy [19]. 

Istnieje również wiele alternatywnych podejść do mode-
lowania powstawania ruchu w mieście. Jednym z nich jest 
podejście oparte na teorii użyteczności, które ma zastoso-
wanie również w pozostałych etapach czterostopniowego 
modelu podróży [2]. Modele konstruowane w ten sposób 
wymagają identyfikacji współzależności pomiędzy poszcze-
gólnymi aktywnościami realizowanymi przez użytkownika 

Czynniki ruchotwórcze uwzględniane w modelach generowania ruchu
Grupa czynników Zmienne

czynniki charaktery-
zujące gospodarstwa 
domowe oraz 
pojedynczych miesz-
kańców

– liczba osób w rodzinie,
– liczba osób zawodowo czynnych w rodzinie,
– dochód rodziny,
– liczba samochodów w rodzinie,
– liczba osób z prawem jazdy w rodzinie,
– liczba dzieci w rodzinie,
– zawód głowy rodziny,
– dochód przypadający na członka rodziny,
– aktywność zawodowa osoby,
– przynależność do grup społecznych o różnych formach aktywności,
– wiek osoby,
– płeć osoby,
– posiadanie małych dzieci,

czynniki charaktery-
zujące analizowany 
obszar, jego topologię 
i zagospodarowanie 
przestrzenne

– gęstość zaludnienia w rejonie zamieszkania,
– oddalenie miejsca zamieszkania od centrum (mierzone odległością 

lub czasem),
– średnia odległość miejsca zamieszkania od pozostałych rejonów,
– średnia odległość miejsc zamieszkania od miejsc pracy i nauki, 

centrów handlowych i innych miejsc stanowiących miejsca doce-
lowe podróży,

– średnia gęstość zaludnienia w mieście,

czynniki charaktery-
zujące infrastrukturę 
transportową

– średni czas dojścia do przystanku transportu zbiorowego,
– gęstość sieci transportu zbiorowego,
– średnia odległość miejsca zamieszkania od centrum mierzona 

czasem dojazdu środkami transportu zbiorowego,
– opłata za przejazd środkami transportu zbiorowego,
– koszt eksploatacji środków transportu,

czynniki związane 
z czasem

– pora dnia,
– dzień tygodnia,
– pora roku

Tabela 1

Źródło: [1, 19]

Rys. 1. Klasyfikacja metod modelowania generowania ruchu 
Źródło: [1, 19]

W modelach regresji wielorakiej zakłada się istnienie li-
niowej zależności pomiędzy wielkością ruchu a czynnikami 
społeczno-ekonomicznymi obszaru podzielonego na mniej-
sze jednostki terytorialne. W związku z tym liczba podróży  
w motywacji  realizowanych przez mieszkańców i-tego re-
jonu transportowego określana jest według wzoru:

     (1)

gdzie:
k – numer zmiennej objaśniającej (niezależnej) charak-

teryzującej czynnik ruchotwórczy
Xk,i – wartość k-tej zmiennej objaśniającej dla i-tego re-

jonu transportowego
bk,m– współczynnik regresji (parametr modelu) dla k-tej 

zmiennej objaśniającej w motywacji m.
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systemu transportowego miasta w ciągu doby [6, 7, 8, 10]. 
Przykładowo, w przypadku osoby pracującej część potrzeb 
może być realizowana jedynie poza czasem pracy. Lokaliza-
cja miejsca pracy może również determinować pozostałe 
aktywności podejmowane w ciągu dnia.

Alternatywy odnoszące się do zachowań komunikacyj-
nych na etapie generowania ruchu mogą być wyrażone 
jako:

•  podejmowanie lub niepodejmowanie podróży;
•  podejmowanie lub niepodejmowanie kolejnej podróży 

w przypadku, gdy określona liczba podróży już została 
zrealizowana.

Modele tego typu określane są jako stop-go models i moż-
na w nich wykorzystywać m.in. binarne modele logitowe, 
modele geometryczne oraz modele Poissona [4, 5, 11].

Charakterystyka struktury modelu popytu dla ruchu  
wewnętrznego Bielska-Białej
Bielsko-Biała jest stolicą subregionu południowego, jed-
nego z czterech obszarów polityki rozwoju województwa 
śląskiego. Subregion południowy tworzą poza miastem 
Bielsko-Biała również powiaty bielski, cieszyński i żywiecki 
[17]. Jego powierzchnia wynosi 2352 km2 (około 19% po-
wierzchni województwa śląskiego), a ludność odpowiednio 
647,5 tys. (około 14% ogółu ludności województwa) [18]. 
Natomiast miasto Bielsko-Biała położone jest na Pogórzu 
Śląskim. Obszar ten ograniczony jest dolinami Olzy na za-
chodzie, Skawy na wschodzie, na południu oddzielony jest 
od pasm Beskidu Śląskiego i Beskidu Małego, natomiast 
na północy przechodzi w Kotlinę Oświęcimską i Ostrawską 
[22]. Powierzchnia miasta wynosi 124,5 km2, a ludność od-
powiednio 173,7 tysiąca mieszkańców [16, 21].

W układzie funkcjonalno-przestrzennym subregionu po-
łudniowego miasto Bielsko-Biała pełni szczególną rolę. Stano-
wi ono bowiem centrum handlowo-usługowe, gospodarczo-
-administracyjne oraz naukowe i kulturalne. W obszar miasta 
wchodzą także rozległe tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 
o wysokich walorach krajobrazowych położone głównie w po-
łudniowej części Bielska-Białej. Ponad 50% powierzchni mia-
sta stanowią tereny zielone. Wszystko to powoduje, że przy 
modelowaniu ruchu w tym obszarze należy wziąć pod uwagę 
nie tylko różnorodność czynników ruchotwórczych, ale rów-
nież niejednorodność użytkowników systemu transportowego 
miasta (ruch gospodarczy, rekreacyjny).

Do największych i najważniejszych generatorów ruchu 
zlokalizowanych na terenie miasta Bielska-Białej zaliczyć 
należy [16]:

•  osiedla mieszkaniowe;
•  placówki oświatowe;
•  strefy inwestycyjne;
•  duże i średnie zakłady pracy;
•  obiekty sportowe, rekreacyjne, kulturalne;
•  obiekty handlowo-usługowe;
•  instytucje publiczne;
•  inne generatory ruchu, takie jak placówki służby zdro-

wia czy cmentarze.

Funkcje pełnione przez generatory ruchu determinują 
charakter realizowanych doń podróży. W przypadku miejsc 
nauki oraz zakładów pracy są to podróże o charakterze bez-
względnie obligatoryjnym. Muszą być one wykonywane 
codziennie i regularnie w wyróżnionych okresach doby i w 
ustalonych z góry kierunkach (relacjach) – cele podróży zo-
stały wybrane wcześniej – na etapie decyzji o miejscu za-
trudnienia oraz miejscu edukacji. W przypadku urzędów, 
instytucji czy obiektów usługowo-handlowych podróże 
mają charakter względnie obligatoryjny, tzn. ich częstotli-
wość oraz występowanie w dobie jest bardziej zróżnicowane 
niż podróży bezwzględnie obligatoryjnych. Ponadto roz-
kład przestrzenny celów takich podróży jest bardziej zróż-
nicowany i zależny od codziennych decyzji podróżnych. 
Trzecia grupa podróży, które wiążą się ze spędzaniem czasu 
wolnego – podróże w celach rozrywkowych, kulturalnych 
i sportowych etc. – cechuje się największą zmiennością 
i nieregularnością w czasie i przestrzeni, co w istotnym 
stopniu utrudnia odwzorowanie w okresie doby, a jeszcze 
bardziej w godzinach szczytowych.

Generatory ruchu bezwzględnie obligatoryjnego są po-
nadto czynnikami tworzącymi zjawisko tzw. migracji wa-
hadłowych, czyli takich, które związane są głównie z co-
dziennymi dojazdami osób zamieszkujących obszary pod-
miejskich sypialni lub innych miast do miejsc nauki 
i zakładów pracy zlokalizowanych poza miejscem zamiesz-
kania. Skala migracji wahadłowych jest wyznacznikiem 
procesów zachodzących w silnie zurbanizowanych regio-
nach. Zjawisko to ma kluczowy wpływ na funkcjonowanie 
miasta, a szczególnie systemów transportowych.

Uwarunkowania, o których mowa, a także zasoby bazy 
danych obiektów ogólnogeograficznych, z których korzy-
stano, charakteryzując czynniki ruchotwórcze, wpłynęły na 
zdefiniowanie par aktywności. Budując model transporto-
wy dla miasta Bielsko-Biała, zastosowano szczegółowe po-
dejście i dokonano segregacji popytu transportowego dla 
ruchu wewnętrznego. Wyróżniono 9 par aktywności (mo-
tywacji podróży)2:

•  D-P („dom-praca”) – podróże rozpoczynane w miej-
scu zamieszkania i kończone w miejscu wykonywania 
pracy zawodowej;

•  D-N („dom-nauka”) – podróże rozpoczynane w miej-
scu zamieszkania i kończone w miejscu nauki;

•  D-ChZU („dom-centrum handlowe, zakupy”) – po-
dróże rozpoczynane w miejscu zamieszkania i koń-
czone w miejscu wykonywania zakupów;

•  D-I („dom-inne cele”) – podróże rozpoczynane 
w miejscu zamieszkania i kończone w miejscu realiza-
cji innych celów (nie wymienionych wcześniej);

•  P-D („praca-dom”) – podróże rozpoczynane w miej-
scu wykonywania pracy zawodowej i kończone w miej-
scu zamieszkania;

2 Dla porównania w modelu transportowym Katowic (2015 r.) wyróżniono nastę-
pujące motywacje podróży [20]: Dom – Praca (D-P), Praca – Dom (P-D), Dom 
– Nauka (D-N), Nauka – Dom (N-D), Dom – Inne (D-I), Inne – Dom (I-D), Nie 
Związane z Domem (NZD).
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•  N-D („nauka-dom”) – podróże rozpoczynane w miej-
scu nauki i kończonych w miejscu zamieszkania,

•  ChZU-D („centrum handlowe, zakupy-dom”) – po-
dróże rozpoczynane w miejscu wykonywania zaku-
pów i kończone w miejscu zamieszkania,

•  I-D („inne cele-dom”) – podróże rozpoczynane 
w miejscu realizacji innych celów (nie wymienionych 
wcześniej) i kończone w miejscu zamieszkania,

•  NZD („niezwiązane z domem”) – podróż, w których 
ani miejsce źródłowe, ani docelowe nie jest związane 
z miejscem zamieszkania.

Dodatkowo wyróżniono 3 grupy osób o jednorodnych 
zachowaniach transportowych:

•  P – osoby pracujące, w wieku produkcyjnym i czynne 
zawodowo,

•  U – osoby uczące się,
•  PZ – osoby pozostałe (nienależące do wcześniej wy-

mienionych grup).

W wyniku powiązania grup osób o jednorodnych zacho-
waniach transportowych i realizowanych przez te osoby par 
aktywności otrzymano 27 warstw popytu transportowego. 

Modele generacji podróży dla Bielska-Białej
W modelu transportowym miasto Bielsko-Biała zostało 
podzielone na 213 rejonów transportowych, dla których 
określono szczegółowe dane ruchotwórcze dla roku bazo-
wego (2014), niezbędne do opracowania modelu ruchu. 
Dane te obejmują:

•  liczbę mieszkańców w wyróżnionych przedziałach 
wiekowych;

•  liczbę osób w wieku szkolnym i akademickim;
•  liczbę miejsc pracy;
•  liczbę miejsc w szkołach różnego typu (szkoły podsta-

wowe, gimnazja, szkoły średnie, uczelnie wyższe);
•  infrastrukturę usług publicznych, zdrowotnych, obiek-

tów handlowo-usługowych, religijnych, ośrodków kul-
tu ralnych i terenów rekreacyjnych.

Zmienne charakteryzujące dane ruchotwórcze w zakre-
sie: infrastruktury usług publicznych, zdrowotnych, han-
dlowo-usługowych, religijnych, ośrodków kulturalnych i te-
renów rekreacyjnych pozyskiwano z bazy danych obiektów 
ogólnogeograficznych. Baza ta zawiera informacje o liczbie 
obiektów danej kategorii oraz o powierzchni tych obiek-
tów. Na podstawie analizy zgromadzonego materiału 
stwierdzono, że informacje o powierzchni nie są kompletne. 
Stąd jako zmienne w modelach generacji i absorpcji ruchu 
uwzględniono wyłącznie liczbę obiektów danej kategorii. 

W modelu generacji ruchu przyjęto zależność liniową 
o ogólnej postaci:

    (6)

gdzie:
– zmienna objaśniana będąca potencjałem gene-

rowania ruchu w rejonie komunikacyjnym i 

rozumianym jako liczba podróży rozpoczyna-
nych w rejonie komunikacyjnym i realizowa-
nych w motywacji m przez osoby należące do 
grupy wp w określonym przedziale czasu (doba, 
godzina szczytu)

– wartość k-tego parametru modelu (k = 1,..., n), 
wyznaczonego dla podróży realizowanych 
w motywacji m przez osoby należące do grupy 
wp w określonym przedziale czasu

– wartość k-tej zmiennej objaśniającej w rejonie 
komunikacyjnym i, wpływającej na generowa-
nie podróży realizowanych w motywacji m 
przez osoby należące do grupy wp w określo-
nym przedziale czasu.

Z modelem generacji jest związany bezpośrednio (po-
przez liczbę realizowanych podróży) model absorpcji ruchu, 
którego postać ogólną można zapisać również w postaci li-
niowej jako:

     (7)

gdzie:
– zmienna objaśniana będąca potencjałem absor-

bowania ruchu przez rejon komunikacyjny j, 
rozumianym jako liczba podróży kończonych 
w rejonie komunikacyjnym j realizowa nych 
w motywacji m przez osoby należące do grupy 
wp w określonym przedziale czasu (doba, godzi-
na szczytu)

– wartość k-tego parametru modelu (k = 1,..., n), 
wyznaczonego dla podróży realizowanych 
w motywacji m przez osoby należące do grupy 
wp w określonym przedziale czasu

– wartość k-tej zmiennej objaśniającej w rejonie 
komunikacyjnym j, wpływającej na absorbowa-
nie podróży realizowanych w motywacji m 
przez osoby należące do grupy wp w określo-
nym przedziale czasu.

Modele generowania ruchu skonstruowano oddzielnie 
dla poszczególnych 27 warstw popytu ze względu na róż-
norodne czynniki ruchotwórcze charakterystyczne dla każ-
dej z warstw. W modelach generacji i absorpcji przyjęto 21 
zmiennych objaśniających:

•  liczba osób w wieku 9 lat i więcej,
•  liczba osób w wieku 9–12 lat,
•  liczba osób w wieku 13–15 lat,
•  liczba osób w wieku 16–18 lat,
•  liczba osób w wieku 19–24 lat,
•  liczba osób w wieku 19–64 lat,
•  liczba miejsc pracy,
•  liczba miejsc w przedszkolach,
•  liczba miejsc w szkołach podstawowych,
•  liczba miejsc w gimnazjach,
•  liczba miejsc w szkołach średnich,
•  liczba miejsc na uczelniach wyższych,
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•  powierzchnia budynków handlowo-usługowych,
•  liczba ogólnodostępnych obiektów kulturalnych,
•  liczba budynków kultury fizycznej i placów sporto-

wych
•  liczba budynków handlowo-usługowych, 
•  liczba budynków do sprawowania kultu religijnego 

i czynności religijnych,
•  liczba budynków szpitali i zakładów opieki medycz-

nej,
•  liczba budynków biurowych,
•  liczba budynków szkół i instytucji badawczych,
•  liczba pozostałych budynków niemieszkalnych.

Wielkość ruchu generowanego i absorbowanego dla 
wybranej warstwy popytu przedstawiono na rysunku 2.

śniających reprezentujących następujące czynniki rucho-
twórcze:

•  strukturę demograficzną mieszkańców;
•  liczbę miejsc pracy;
•  liczbę miejsc w szkołach i uczelniach wyższych;
•  infrastrukturę usług publicznych, zdrowotnych, obiek-

tów handlowo-usługowych, religijnych, ośrodków 
kulturalnych i terenów rekreacyjnych.

Występowanie określonych potrzeb transportowych ści-
śle zależy od struktury podsystemu aktywności [3].

Zaprezentowana w opracowaniu problematyka odwzoro-
wania procesu generowania podróży dotyczy przede wszyst-
kim modelowania makroskopowego z wykorzystaniem cztero-
stopniowego modelu transportowego. Istotnymi ograniczenia-
mi występującymi w takich modelach są trudności w zbie raniu 
danych i związane z tym błędy [12] oraz ograniczona dokład-
ność odwzorowania wynikająca z przyjęcia określonej próby 
w badaniach ankietowych [9], z których pozyskiwane są dane 
o liczbie generowanych podróży. Liczba zdefiniowanych warstw 
popytu na etapie generacji podróży wpływa istotnie na roz-
miar modelu czterostopniowego, tj. na liczbę modeli cząstko-
wych w pozostałych etapach. Przykładowo, w modelu trans-
portowym Bielska-Białej 27 warstw popytu wymagało opra-
cowania 54 równań modelu generacji ruchu wewnętrznego, 
81 macierzy O-D (dla doby oraz rannego i popołudniowego 
szczytu komunikacyjnego) i więźb ruchu (rozkład przestrzen-
ny podróży), podzielonych następnie na 270 (dla rannego i po-
południowego szczytu komunikacyjnego) macierzy O-D dla 
poszczególnych sposobów realizacji podróży (podział modal-
ny), które to macierze wymagają uruchomienia sekwencji ob-
liczającej rozkłady potoków na sieć transportową dla syste-
mów PrT oraz PuT.
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Rys. 2. Dobowa wielkość ruchu generowanego (kolor zielony) i absorbowanego (kolor czer-
wony) w poszczególnych rejonach komunikacyjnych przez osoby pracujące realizujące po-
dróże w łańcuchu motywacji „Dom-Praca” 
Źródło: opracowanie własne

Podsumowanie
Artykuł dotyczy zagadnień związanych z konstruowaniem 
modeli generowania ruchu na potrzeby budowy modelu 
transportowego. Przedstawiono metody modelowania procesu 
powstawania ruchu oraz strukturę modeli dla Bielska-Białej. 

Dla 27 warstw popytu opracowano 54 modele generacji 
ruchu wewnętrznego (27 dla generacji ruchu i 27 dla ab-
sorpcji). Do ich budowy wykorzystano 21 zmiennych obja- Dokończenie tekstu na stronie 28
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Streszczenie. Pierwszy model charakteryzujący zależność prędkość 
– gęstość – natężenie powstał ponad 80 lat temu. Od tego czasu na-
ukowcy z całego świata pracowali nad opracowaniem własnych modeli 
ruchu drogowego, które kompleksowo opisywać będą fundamentalny 
wykres. Prace nad doborem odpowiednich parametrów, niezbędnych do 
stworzenia modelu, dokonywano głównie na drogach szybkiego ruchu. 
Problem poruszony w niniejszym referacie odnosi się do niedostatecznej 
ilości przeprowadzonych badań nad zagadnieniem zależności prędkość 
– gęstość – natężenie w warunkach miejskich w Polsce. Celem artyku-
łu jest ocenienie możliwości implementacji istniejących modeli ruchu 
w sieci ulicznej na przykładzie Trójmiasta, wraz z opracowaniem autor-
skiej metodologii badań, adekwatnej do posiadanych narzędzi. Podjęto 
próbę opracowania modeli dla ruchu przerywanego w celu lepszego po-
znania wpływu sygnalizacji świetnej i innych utrudnień w warunkach 
miejskich na kształt fundamentalnego wykresu.
Słowa kluczowe: ruch drogowy, ruch miejski, modele ruchu drogowe-
go,  teoria przepływów ruchu

Problematyka modelowania zależności 
prędkość – gęstość – natężenie   
w warunkach ruchu miejskiego1

Wprowadzenie
Inżynieria ruchu drogowego jest dziedziną wiedzy dyna-
micznie się rozwijającą. Największą popularnością cieszy się 
w Stanach Zjednoczonych, skąd się wywodzi jako dziedzina 
nauki, a także w krajach Europy Zachodniej i rozwiniętych 
krajach azjatyckich. Poznanie podstawowych własności wy-
stępujących w ruchu drogowym jest jednym z kluczowych 
elementów, potrzebnych do stworzenia narzędzi umożliwia-
jących efektywne zarządzanie siecią drogową. Mowa jest tu 
głównie o matematycznych modelach teoretycznych, które 
następnie można wykorzystać do symulacji wykorzystując 
odpowiednie oprogramowanie komputerowe.

Większość istniejących modeli ruchu powstała w opar-
ciu o dane pochodzące z dróg amerykańskich, których cha-
rakter oraz standardy znacznie odbiegają od polskich. 
Kolejnym aspektem jest postęp technologiczny w budowie 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2016. Wkład autorów w publikację: P. Matusz 
35%, G. Rudecki 35%, J. Oskarbski 15%, K. Jamroz 15%.

dróg i pojazdów, który dokonał się od opracowania kon-
kretnego modelu. 

Dostępne w literaturze modele zależności prędkość – 
gęstość – natężenie (QVK) głównie odnoszą się do nieprze-
rywanego ruchu pojazdów. Niniejsza analiza ma na celu 
sprawdzenie użyteczności opracowanych przez lata modeli 
w warunkach miejskich. Modele zostały opracowane na 
podstawie danych o ruchu pozyskanych w kilku przekro-
jach ulic w Gdyni, Gdańsku i Sopocie.

Fundamentalny wykres ruchu drogowego
Teoria przepływów ruchu umożliwia opisanie zależności po-
między makroskopowymi parametrami ruchu drogowego. 
Zależność ta odnosi się do założenia, iż pojazdy w określo-
nych warunkach drogowo-ruchowych będą zachowywać się 
w analogiczny sposób. Przykładowo kierowcy poruszający 
się w strumieniu ruchu o określonej gęstości będą utrzy-
mywać podobną prędkość i odstęp czasu między pojazda-
mi. W związku z powiązaniem pomiędzy mikroskopowymi 
i makroskopowymi parametrami ruchu średnia prędkość 
i średnie natężenie mogą zostać ustalone.

Struktura trzech podstawowych charakterystyk ruchu 
drogowego została opisana w tabeli 1.

Fundamentalny wykres to graficzna forma zaprezento-
wania omawianych zależności. Najczęściej opisywany jest 
jako zależność pomiędzy:

Zestawienie mikroskopowych i makroskopowych  
parametrów ruchu drogowego

Charakterystyka ruchu Parametr w skali  
mikroskopowej

Parametr w skali  
makroskopowej

Natężenie ruchu Odstępy czasu  
między pojazdami Średnie natężenie ruchu

Gęstość ruchu Odstępy między pojazdami 
(odległość) Średnia gęstość ruchu

Prędkość ruchu Prędkość chwilowa Średnia prędkość ruchu

Tabela 1 

Źródło: [9]
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•  natężeniem a gęstością q=Q(k),
•  prędkością a gęstością v=V(k),
•  prędkością a natężeniem v=V(q).
 
Fundamentalny wykres najczęściej bazuje na danych 

empirycznych otrzymanych bezpośrednio z pomiarów ru-
chu. Uzyskany zbiór danych poddawany jest analizie staty-
stycznej, dzięki której definiuje się krzywe opisujące oma-
wiane zależności. Innym ze sposobów jest opieranie się na 
teorii zachowania kierowców, np. modelu jazdy za liderem 
lub do porównania strumienia ruchu do zjawisk z innych 
dziedzin nauki, np. analogii hydrodynamicznej.

Pierwszy model zaproponowany przez Greenshields’a 
w 1934 roku bazował jedynie na siedmiu uśrednionych 
wartościach pomiarowych. Autor wskazał na liniowy zwią-
zek pomiędzy prędkością a gęstością [5]. Podstawiając rów-
nanie stanu strumienia ruchu według wzoru (1), można 
uzyskać paraboliczne zależności pomiędzy pozostałymi pa-
rametrami.

  
(1)

gdzie:
q – natężenie ruchu drogowego [poj/h]
v – prędkość potoku ruchu drogowego [km/h]
k – gęstość potoku ruchu drogowego [poj/km].
 
Na rys. 1 przedstawiono fundamentalny wykres zapro-

ponowany przez Greenshields’a. W celu zachowania przej-
rzystości wykresy zostały rozstawione adekwatnie do 
wspólnych osi.

 Od czasu pionierskiego modelu wielu badaczy próbowa-
ło opisać zależności poprzez zwiększanie zbioru danych po-
miarowych, na których zostały opracowane, lub ulepszając 
metody dopasowania funkcji. Niemniej ze względu na empi-
ryczny charakter zagadnienia i szeregu czynników wpływają-
cych na osiągane rezultaty najczęściej sukces w odzwiercie-
dleniu warunków ruchu sprowadzał się do konkretnych dróg 
w określonym czasie. W Polsce zagadnieniem modelowania 

opisującego fundamentalny wykres, zajął się prof. R. Krystek, 
podejmując próbę opisania ruchu drogowego na ulicach 
Warszawy [7].

Model zależności prędkość – gęstość – natężenie zwią-
zany jest z jakościową miarą warunków ruchu, gdzie może 
posłużyć do estymacji poziomów swobody ruchu (tzw. 
PSR). Ponadto pozwala ustalić czasy podróży i maksymalne 
wartości natężenia odpowiadających przepustowości prze-
kroju. Wreszcie omawiana zależność jest podstawowym 
elementem w bardziej zaawansowanych modelach ruchu, 
w tym modelach symulacyjnych.

W tabeli 2 przedstawiono modele wykorzystane w ni-
niejszych badaniach. Swoją uwagę skupiono ma modelach 
deterministycznych, opisanych za pomocą jednej krzywej. 
Do analiz przyjęto siedem stosowanych dotychczas modeli 
zależności QVK; są to modele: Greenshields’a [5], 
Greenberg’a [4], Underwood’a [11], Northwestern [1], 
Pipes-Munjal [9], Krystka [7] i van Aerde [12].

Rys. 1. Przykładowy model zależności prędkość – gęstość – natężenie z oznaczeniem punk-
tów charakterystycznych

Zestawienie modeli zależności QVK wykorzystanych  
w przeprowadzonych badaniach

Model Reprezentacyjna funkcja Parametry

Model Greenshields’a [5]
  

(2) v0, kmax

Model Greenberg’a [4]
  

(3) vopt, kmax

Model Underwood’a [11]
  

(4) v0, kopt

Model Northwestern [1]
 

(5) v0, kopt

Model Pipes-Munjal [9]
  

(6) v0, kmax

Model prof. Krystka [7]
  

(7) v0, kmax

Model van Aerde [12]
  

(8)
v0, kopt, qmax, 
kmax

Oznaczenia użyte w tablicy 2:
q – natężenie ruchu drogowego [P/h/pas]

q
max

 – natężenie maksymalne [P/h/pas]
v  – prędkość potoku pojazdów [km/h]
v

o
 – prędkość pojazdów w ruchu swobodnym [km/h]

v
opt

 – prędkość optymalna potoku pojazdów [km/h]
k

 
– gęstość potoku pojazdów [P/km/pas]

k
opt 

– gęstość optymalna [P/km/pas]
k

max 
– gęstość maksymalna/zatoru [P/km/pas]

c
1 
– współczynnik odstępu między pojazdami [km], 

obliczany wg wzoru 2
c

2 
– współczynnik odstępu między pojazdami 

[km2/h], obliczany wg wzoru 3
c

3 
– współczynnik odstępu między pojazdami [1/h], 

obliczany wg wzoru 4.

Tabela 2
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  (2)

  
(3)

  

(4)

Metoda badań

Charakterystyka obszaru badań
Badania przeprowadzono na wybranych odcinkach ulic 
Trójmiasta. Do badań zostało wybranych łącznie sześć 
ulic, o różnych przekrojach, znajdujących się na terenie 
całego Trójmiasta [8]. Wszystkie objęte są zintegrowa-
nym systemem zarządzania ruchem, z którego zostały 
pozyskane dane. Ostateczny wybór przekrojów poprze-
dzono analizą czynników wpływających na fundamental-
ną zależność między badanymi parametrami oraz danymi 
pomiarowymi. Zasadniczym założeniem było wystąpienie 
więcej niż jednego stanu ruchu, by móc zebrać dane dla 
względnie całego zakresu gęstości. Częstym zjawiskiem 
było otrzymywanie rozproszonych wyników ze względu 
na występującą sygnalizację świetlną w pobliżu dane-
go przekroju i znaczący udział relacji skrętnych. Z tego 
względu wybrano lokalizacje, gdzie w największym stop-
niu można było wyróżnić stacjonarny ruch pojazdów, 
a przypadkowość w jego dynamice nie jest decydującym 
czynnikiem w kształcie wykresu.

 
Dane o ruchu
Na potrzeby niniejszych badań należało pozyskać zbiór da-
nych, stanowiący podstawę do modelowania ruchu drogo-
wego. W związku z szeroko dostępnymi detektorami ruchu 
w postaci tzw. pętli indukcyjnych postanowiono ograniczyć 
się do pomiaru mikroskopowych parametrów ruchu na 
krótkim odcinku drogi.

Wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Ruchem 
TRISTAR na ulicach Trójmiasta stosuje kompleksowe sys-
temy pomiarowe w postaci między innymi pary detekto-
rów rozstawionych na niedużą odległość. Zważając na 
problematykę zagadnienia w niniejszej pracy, wzorowo 
detektory ruchu powinny być zlokalizowane pomiędzy 
skrzy żowaniami. Niemniej z powodu ich braku wszystkie 
detektory ruchu na ulicach zostały wybrane spośród tych, 
które zostały umieszczone przed sygnalizacją świetlną, od-
dalone od linii zatrzymań o kilkadziesiąt metrów. 

Zebrany zbiór danych powinien stanowić wartości para-
metrów ruchu dla całego zakresu gęstości, zważając jedno-
cześnie na potrzebę zniwelowania przypadkowości  
w pomiarach. W związku z wysoką częstotliwością wystę-
powania dużych wartości gęstości ruchu w warunkach 
miejskich, zastosowano okres 1–2 tygodni jako wystarcza-
jący, by uzyskać wiarygodne rezultaty.

Metodyka analizy i budowy makroskopowych modeli 
ruchu ulicznego
Uzyskany zbiór danych pomiarowych należy przeliczyć na 
makroskopowe parametry ruchu w zadanych interwałach 
czasu, uwzględniając potrzeby modelowania zależności 
pomiędzy prędkością, gęstością i natężeniem. Natężenie 
ruchu jest uzyskiwanie poprzez zliczenie liczby pojaz-
dów przejeżdżających przez detektor. Prędkość została 
estymowana, używając wzoru 5 na średnią harmoniczną 
prędkości poszczególnych pojazdów, co pozwoliło uzyskać 
średnią prędkość w przestrzeni. Natomiast gęstość ruchu 
jest obliczana z równania stanu strumienia ruchu wg rów-
nania (1).

     
(5)

gdzie:
vs

 – średnia prędkość w przestrzeni [km/h]
v

i
 – prędkość chwilowa i-tego pojazdu [km/h]

N – liczba pojazdów [poj.].

Opracowanie modeli polegało na zdefiniowaniu współ-
czynników funkcji, które przedstawiają wartości punktów 
charakterystycznych na fundamentalnym wykresie (pręd-
kość swobodna, gęstość zatoru itp.). Współczynniki te 
można uzyskać poprzez określenie wyłącznie wartości tych-
że punktów lub ich estymację, używając regresji liniowej 
lub nieliniowej, która uwzględnia cały zakres gęstości. 
Pierwszy ze sposobów nie wymaga przeprowadzania długo-
okresowych pomiarów ruchu. Niemniej takie podejście do  
opracowania modelu, który nie został stworzony dla kon-
kretnie obowiązujących czynników, zazwyczaj przejawia się 
niezadowalającym dopasowaniem.

Ze względu na chęć otrzymania najwyższej możliwej 
wartości dopasowania dla całego zakresu gęstości, parame-
try modeli zostały dobrane za pomocą regresji nieliniowej 
metodą najmniejszych kwadratów. Przy obliczeniach wy-
korzystano algorytm Levenberga-Marquardta, będący mo-
dyfikacją algorytmu Gaussa-Newtona. Wybór został po-
dyktowany ze względu na umiarkowaną złożoność oblicze-
niową, szybką zbieżność i prostą implementację. 

Ocena poprawności odwzorowania warunków ruchu 
w analizowanych przekrojach została uargumentowana po-
przez osiągnięte rezultaty w dopasowaniu modelu do danych 
pomiarowych, zwracając szczególną uwagę na wartości 
punktów charakterystycznych i spełnienie warunków brze-
gowych. Inną istotną cechą powinien być względnie prosty 
opis matematyczny modelu, który jako współczynniki 
funkcji przyjmuje wartości znajdujące jednoznacznie swoje 
uzasadnienie na fundamentalnym wykresie.

Miarodajną statystyczną oceną dopasowania poszcze-
gólnych modeli do danych rzeczywistych jest błąd średni 
modelu S, inaczej nazywany średnim błędem szacunku 
równania regresji. Jest to pierwiastek kwadratowy z wa-
riancji resztowej. Do analiz przyjęto ten błąd jako różnicę 
między wartościami empirycznymi a teoretycznymi, pręd-
kości wyrażonej w km/h. 



21

TransporT miejski i regionalny 07 2016

Nierównomierność rozłożenia wyników pomiarów dla 
całego zakresu gęstości powoduje duży rozrzut błędów przy 
zastosowaniu metod regresji. W związku z powyższym 
uśredniono dane pomiarowe w zależności od gęstości z za-
daną dokładnością. W niniejszej pracy przyjęto wartość 1 
P/km/pas. Chcąc zachować warunki brzegowe fundamen-
talnego wykresu, dane uśredniono z zaokrągleniem w górę 
do najbliższej całkowitej wartości gęstości. 

Dopasowanie poszczególnych modeli teoretycznych do 
rzeczywistych warunków i danych pomiarowych  zostało 
opracowane na podstawie zależności prędkość – gęstość. 
Pozostałe zależności zostały oszacowane z wykorzystaniem 
równania stanu strumienia ruchu 1.

Analiza i ocena wybranych modeli zależności qvK  
na przykładzie sieci ulicznej Trójmiasta

Analiza danych pomiarowych
Modelowanie zależności prędkość – gęstość – natężenie na 
drogach miejskich jest uwarunkowane poprzez występują-
cą sygnalizację świetlną oraz skrzyżowania ulic z  relacjami 
skrętnymi. Niemniej postanowiono zbadać kształt zależno-
ści QVK  na ulicach Trójmiasta w celu lepszego poznania 
zjawisk występujących w przerywanym ruchu pojazdów. 
Do analizy zostały wybrane przekroje ulic, gdzie wymienio-
ne zakłócenia będą miały znikome znaczenie lub są dobrze 
rozpoznane.

Ze względu na występującą dużą różnorodność pomię-
dzy kierunkami ruchu w jednym przekroju ulicy zostały 
one rozdzielone. Każdy zbiór danych zawiera wyłącznie 
wartości estymowane dla jednej jezdni. W badaniach wzię-
to pod uwagę interakcję pomiędzy pojazdami poprzez 
agregację danych z dwóch pasów ruchu. 

W wybranych do badań przekrojach ulic przepustowość 
ograniczona jest przez sygnalizację świetlną. Różny dobór 
programu sygnalizacji świetlnej powoduje, iż dla innych 
wartości natężenia czy gęstości należy wyróżnić odmienne 
stany ruchu. W przypadku sygnalizacji stałoczasowej moż-
liwe byłoby wyliczenie trwania efektywnego światła zielo-
nego, a w konsekwencji przepustowości przekroju. W przy-
padku ciągów skrzyżowań włączonych do systemu 
TRISTAR jest to złożony problem ze względu na zmianę 
parametrów planów sygnalizacji w czasie rzeczywistym. 

W związku z powyższym stacjonarność ruchu przy wy-
borze stałego interwału czasu nie jest zachowana. 
Poszczególne punkty pomiarowe mogą przedstawiać uśred-
nione wartości z dwóch stanów ruchu, co następnie warun-
kuje wartości położone poza fundamentalnym wykresem. 
Upraszczając, stan ruchu swobodnego może zostać od-
zwierciedlony dla sygnału zielonego, natomiast zator dro-
gowy (przy k=kmax

 i v=0) występuje dla światła czerwone-
go. W istocie zator drogowy jest reprezentowany przez 
kolejkę pojazdów oczekujących na zmianę sygnału. 

Problematyka tego zagadnienia jest wieloaspektowa. 
Dokonane pomiary strumienia pojazdów mają miejsce kil-
kadziesiąt metrów przed linią zatrzymania. Ponadto zasto-
sowane detektory nie są w stanie wykryć pojazdów o ni-

skich prędkościach ruchu, to znaczy poniżej 10 km/h. 
Skutkiem tego jest brak punktów pomiarowych o bardzo 
dużych gęstościach ruchu, które w większości odzwiercie-
dlają sygnał czerwony na sygnalizatorze na najbliższym 
skrzyżowaniu lub przejściu dla pieszych. W konsekwencji 
znaczna część zakłóceń w ruchu nie jest brana pod uwagę, 
co rzutuje na estymację wyników pomiarów. Jednakże na-
leży stwierdzić, iż przy braku pojazdów na linii zatrzymań, 
przy pojawieniu się światła czerwonego pojazdy w kolum-
nie zaczynają zwalniać, zaniżając średnią prędkość strumie-
nia. Natomiast przy zmianie na sygnał zielony pojazdy 
mogą rozpocząć przyspieszanie, zależnie od ilości pojazdów 
przed skrzyżowaniem. Niemniej ze względu na charakter 
niniejszych badań postanowiono wstrzymać się od dalszych 
dyskusji nad tym zagadnieniem, mając jedynie na uwadze 
wymienione czynniki.

Po przeprowadzeniu wstępnych analiz do badań wybra-
no 10-minutowe interwały do procesu modelowania ruchu. 
Taki zabieg pozwolił na uzyskanie ponad 1000 punktów 
(jednostek pomiarowych) dla przekrojów ulic w Gdyni oraz 
2000 punktów (jednostek pomiarowych) dla przekrojów 
ulic w Gdańsku i w Sopocie. 

Dobór parametrów analizowanych modeli
Analizując otrzymane wyniki pomiarów terenowych, nie 
stwierdzono występowania charakterystycznych gwał-
townych spadków przepustowości, które świadczą o nie-
jednostajnym przejściu ruchu ze stanu swobodnego, bądź 
częściowo-wymuszonego, w stan wymuszony, jak to zaob-
serwowano na drogach szybkiego ruchu. Może to być wy-
nikiem małych różnic w prędkościach pojazdów lub także 
efektem uśredniania wartości parametrów w poszczegól-
nych punktach (jednostkach pomiarowych) obejmujących 
dwa stany ruchu.  W związku z powyższym do analizy 
wykorzystano modele opisane za pomocą jednej krzywej 
jako w pełni wystarczające do opisu dynamiki zmian pa-
rametrów ruchu.

Miejska sieć ulic warunkuje występowanie szeregu 
czynników wpływających na kształt fundamentalnej za-
leżności, które nie są tożsame dla różnych dróg, nawet 
rozważając tę samą aglomerację. Z tego względu należy 
rozpatrzeć reprezentatywną liczbę przekrojów. Badaniami 
objęto opracowanie modeli opisanych jedną krzywą dla 
sześciu przekrojów dróg. Zasadnicza analiza została doko-
nana dla siedmiu modeli, bazując na danych z całej doby. 
Ponadto wskazano zależność wpływu pory szczytu trans-
portowego, a pośrednio doboru programów sygnalizacji 
świetlnej [8].

Ze względu na objętość niniejszej pracy oraz pokrywa-
nie się krzywych w najlepiej dopasowanych modelach na 
rysunku 2 przedstawiono wykres zależności QVK z na-
niesionym modelem van Aerde w przekroju alei Niepod-
ległości w Sopocie. Natomiast na rysunku 3 zaprezento-
wano model Underwood’a w przekroju ulicy Morskiej 
oraz w przekroju ulicy Wielkopolskiej, z wyróżnieniem 
dwóch szczytów transportowych. Wyniki obliczeń zesta-
wiono w tabeli 3.
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Zestawienie wyników opracowania wybranych modeli zależności QVK

Przekrój Okres pomiarów Model Zależne punkty charakterystyczne 
w funkcji modelu Pozostałe punkty charakterystyczne Średni błąd modelu

al. Niepodległości, Sopot Cała doba Van Aerde qmax = 845 [poj./h/pas]
vo = 59 [km/h]
vopt = 26 [km/h]
kmax = 143 [poj./km/pas]

kopt = 33 [poj. /km/pas] S = 1,22 [km/h]

ul. Wielkopolska, Gdynia Szczyt poranny Underwood’a v0 = 53 [km/h]
kopt = 28 [poj. /km/pas]

vopt = 19 [km/h]
qmax = 546 [poj./h/pas]
kmax = ∞ (111)  [poj./km/pas]

S = 1,65 [km/h]

ul. Wielkopolska, Gdynia Szczyt popołudniowy Underwood’a v0 = 57 [km/h]
kopt = 38 [poj. /km/pas]

vopt = 21 [km/h]
qmax = 787 [poj./h/pas]
kmax = ∞ (153) [poj./km/pas]

S = 1,05 [km/h]

ul. Morska, Gdynia Cała doba  Underwood’a v0 = 68 [km/h]
kopt = 41 [poj. /km/pas]

vopt = 25 [km/h]
qmax = 1020 [poj./h/pas]
kmax = ∞ (172) [poj./km/pas]

S = 1,72 [km/h]

Rys. 2.  
Wykres zależności QVK wraz  
z naniesionym modelem  
van Aerde w przekroju Alei 
Niepodległości w Sopocie

Rys. 3.  
Wykres zależności Q(K) 
według  modelu Underwood’a: 
a) w przekroju ulicy 
Wielkopolskiej z rozróżnie-
niem szczytów transporto-
wych; b) w przekroju ulicy 
Morskiej

Tabela 3
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Dyskusja wyników
Dyskusje wyników przeprowadzono dla dwóch stanów 
średnich (dane estymowane do kwantyla rzędu 50%): dla 
całej doby i dla okresów szczytowych.

Analizy dla całej doby polegały na doborze optymal-
nych parametrów dla wszystkich siedmiu modeli dla prze-
kroju alei Niepodległości w Sopocie oraz dwóch wybranych 
modeli dla pięciu pozostałych ulic.

Zależność liniowa w modelu Greenshield’a może w przy-
bliżonym stopniu odzwierciedlić w pełni stan ruchu swobod-
nego i stan ruchu wymuszonego do pewnej granicznej war-
tości gęstości, zważając jednak na przeszacowanie m.in. natę-
żenia maksymalnego. Model nie uwzględnia gęstości, 
powyżej których występuje tak zwany poruszający się zator. 
Większość wartości dla tego zjawiska nie została odnotowa-
na przez detektory ruchu, co miało wpływ na opracowanie 
modelu. Niemniej ocenia się, iż nie jest możliwe opisanie wa-
runków miejskich jednocześnie dla wszystkich stanów ruchu 
ze satysfakcjonującymi rezultatami (S=4,17 km/h), bazując 
na krzywej liniowej w funkcji V(k). 

Powyższy problem dostrzeżono również we wcześniejszych 
badaniach i próbowano go rozwiązać poprzez kalibrację mode-
lu liniowego, odpowiednio przyjmując wartość potęgi. Funkcję 
wielomianową czwartego stopnia zastosował profesor Krystek 
w swoim modelu, który opracował, analizując warunki panu-
jące na ulicach Warszawy w latach 70. W rezultacie linia pro-
sta ulegała zniekształceniu, co wówczas pozwoliło na odzwier-
ciedlenie parametrów ruchu aż do rzeczywistych wartości gę-
stości maksymalnej. Natomiast odwołując się do niniejszych 
badań, wartość ta jest znacząco zawyżona dla dzisiejszych wa-
runków ruchu i w związku z tym, bez odpowiedniej kalibracji, 
model nie może zostać wskazany jako wzorcowy dla analizo-
wanych ulic. Niemniej zauważono znaczącą poprawę w warto-
ści średniego błędu modelu S (z 4,17 km/h w modelu linio-
wym do 1,83 km/h) oraz estymacji pozostałych punktów cha-
rakterystycznych na fundamentalnym wykresie. 

Model Underwood’a jest kolejnym modelem, który cha-
rakteryzuje się bardzo dobrym dopasowaniem do danych 
empirycznych o wartości S porównywalnej do modelu profe-
sora Krystka. Zastosowana krzywa jest w stanie poprawnie 
oszacować punkty charakterystyczne przy zadowalającym 
przybliżeniu, z wyjątkiem gęstości maksymalnej. Jest to 
wada zastosowanej funkcji wykładniczej, która w konse-
kwencji uniemożliwia spełnienie warunku brzegowego (v=0 
dla k=kmax

). Niemniej przy dążeniu k→ k
max

 prędkość jest 
bliska wartości zero i dzięki zastosowaniu określonego przy-
bliżenia możliwe jest jednoznaczne określenie wartości gę-
stości zatoru. Badania potwierdziły, iż model Underwood’a 
może zostać uznany za prosty model do opisu ruchu miej-
skiego, jednak z uwzględnieniem jego ograniczenia. 

Na podstawie zbioru wyników analiz stwierdzono, że 
model van Aerde jest modelem o najlepszym dopasowaniu 
kształtu funkcji QVK do uzyskanych wyników pomiarów. 
Jest to najbardziej zaawansowany matematycznie model 
w porównaniu do wcześniej opracowanych i nie można zna-
leźć z nimi podobieństwa pod tym względem. Wadą modelu 
może być potrzeba zdefiniowania większej liczby współczyn-

ników przy opracowaniu modelu docelowo, bez użycia regre-
sji nieliniowej. Niemniej należy stwierdzić, iż jako jedyny jest 
w stanie oszacować wszystkie punkty charakterystyczne 
w zakładanym błędzie pomiarowym, wraz z problematyczną 
gęstością maksymalną. Badania wskazały model jako reko-
mendowany i uniwersalny dla wszystkich przekrojów ulic. 
Średni błąd modelu oszacowano na 1,61 km/h.

W związku z podobieństwami opisu matematycznego do 
innych modeli oraz gorszymi rezultatami w odwzorowaniu 
fundamentalnego wykresu dla warunków miejskich wstrzy-
mano się od opisu modeli Greenberg’a (S=7,36 km/h), North-
western (S=3,89 km/h) i Pipes-Munjal (S=2,69 km/h). 

Wnioski
Przeprowadzone badania nad modelowaniem zależności 
prędkość-gęstość-natężenie (QVK) w warunkach miejskich 
pozwoliły na sformułowanie kilku wniosków i rekomenda-
cji odnoszących się do warunków miejskich.
1. Metodologia badań składająca się na wybór techniki pomia-

rów, analizy danych oraz wybór i sposób opracowania mode-
li ma kluczowe znaczenie dla dobrego opisu zależności QVK.

2. Występowanie sygnalizacji świetlnej oraz zróżnicowanych 
udziałach relacji skrętnych w ciągu doby na skrzyżowa-
niach powoduje, iż fundamentalny wykres dla dróg miej-
skich może ulec istotnym zmianom. W konsekwencji spo-
śród otrzymanych danych pomiarowych z całej doby moż-
na wyróżnić kilka wykresów nałożonych na siebie.

3. Przerywany ruch pojazdów na drogach miejskich jest przy-
czyną niezachowania stacjonarności ruchu w czasie. 
Poszczególne punkty pomiarowe mogą przedstawiać 
uśrednione wartości z dwóch stanów ruchu. Ma to znaczą-
cy wpływ na kształt  fundamentalnego wykresu, szczegól-
nie rozważając otrzymany zakres gęstości odpowiadający 
warunkom ruchu bliskich przepustowości przekroju.

4. Większość modeli opisanych jedną krzywą jest w stanie 
w poprawny sposób odzwierciedlić pozyskane dane em-
piryczne na ulicach Trójmiasta. Model Underwood’a 
może zostać uznany za prosty model do opisu ruchu 
miejskiego, zważając jednak na jego ograniczenia.

5. Model profesora Krystka charakteryzuje się wysokimi 
współ czynnikami dopasowania, lecz nie jest w stanie po-
prawnie przedstawić rzeczywistej wartości gęstości zatoru 
dla współczesnych długości pojazdów i innych czynników. 
Na tej podstawie należy przeprowadzić kalibrację modelu, 
co w konsekwencji może pozwolić na wskazanie modelu 
jako rekomendowanego dla warunków miejskich.

6. Model van Aerde jest rekomendowany jako najlepszy 
z analizowanych do opisu zależności QVK  dla wszyst-
kich przekrojów w warunkach miejskich. Należy zazna-
czyć, iż model charakteryzuje się dużą uniwersalnością 
i jako jedyny jest w stanie dopasować kształt fundamen-
talnego wykresu dla różnego rodzaju ruchu.
Biorąc pod uwagę powyższe wnioski, zalecane jest konty-

nuowanie prac badawczych, rozszerzając je na więcej ulic, wraz 
z analizą wskazanych w pracy aspektów modelowania ruchu 
przerywanego. 

Dokończenie tekstu na stronie 28
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Streszczenie: Pojęcie priorytetu dla tramwajów jest bardzo ogólne, 
dlatego przy projektowaniu sygnalizacji świetlnych występuje trud-
ność w określeniu optymalnego poziomu tego priorytetu w konkret-
nych przypadkach. W artykule zaproponowano wykorzystanie modeli 
mikroskopowych Vissim do rozwiązania tego problemu. Na podstawie 
doświadczeń z uprzywilejowaniem ruchu tramwajowego w Warszawie 
zaproponowano procedury testowania, badania efektywności i imple-
mentacji algorytmów akomodacyjnych z priorytetem dla tramwajów. 
W podsumowaniu referatu zawarto rekomendacje odnośnie szerszego 
wykorzystania modeli mikrosymulacyjnych w procesie projektowania 
sygnalizacji świetlnych.
Słowa kluczowe: symulacje mikroskopowe, sygnalizacja akomodacyj-
na, priorytet dla tramwajów

Modelowanie mikroskopowe  
w kontekście testowania algorytmów  
z priorytetem dla tramwajów1

Wprowadzenie
Zmiana zachowań transportowych mieszkańców miast 
w kierunku tzw. zrównoważonej mobilności [2] wymaga 
podejmowania działań na rzecz zwiększania prędkości po-
dróży transportem zbiorowym. Potencjalnie najszybsze są 
te środki transportu, które dysponują wydzielonymi kory-
tarzami ruchowymi, nienarażonymi na perturbacje wynika-
jące z zatłoczenia motoryzacyjnego, tj. kolej i metro. Trasy 
tramwajowe rzadko bywają zupełnie bezkolizyjne, mimo to 
mogą również spełniać ten warunek, jeżeli zapewni się tram-
wajom możliwość sprawnego przejazdu przez skrzyżowania. 
Jeśli na skrzyżowaniach bez sygnalizacji świetlnej tramwaje 
mają zazwyczaj pierwszeństwo, to na skutek działania sy-
gnalizacji świetlnej pojawiają się przyhamowania przejazdu 
istotnie zmniejszające uzyskiwane prędkości podróży i pręd-
kości eksploatacyjne. Zastosowanie priorytetu dla tramwa-
jów przyczynia się do redukcji tego niekorzystnego zjawiska. 
Doświadczenia krajowe pokazują, że kolizyjne skrzyżowania 
na trasach tramwajowych z priorytetem w sygnalizacji nie 
muszą w istotny sposób zmniejszać prędkości podróży poni-
żej prędkości normatywnej [9], [4]. Wprowadzanie prioryte-
tu dla tramwajów jest korzystne nie tylko z punkt widzenia 
pasażerów, ale także operatorów, gdyż zmniejsza koszty eks-
ploatacyjne floty pojazdów, a odzyskane w ten sposób środki 
mogą przyczynić się do dalszej poprawy jakości świadczo-
nych usług. Prowadzi to do osiągania wysokiej rentowności 
w takich przedsięwzięciach [9]. 

Konsensus co do zasadności stosowania priorytetu dla 
tramwajów panuje jedynie na dużym poziomie ogólności. 
Przykład Warszawy dowodzi, że upływa dużo czasu od mo-

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2016.

mentu uznania w miejskich dokumentach strategicznych ko-
nieczności uprzywilejowania tramwajów do momentu uzy-
skania wymiernych korzyści w faktycznych projektach [16], 
[13]. Pojawia się bowiem nietrywialne pytanie, do jakiego 
stopnia i jakimi metodami (funkcjonalnymi, technicznymi, 
organizacyjnymi) należy zrealizować priorytet dla tramwajów 
i jakie to wywoła skutki dla poszczególnych uczestników ru-
chu. Modele mikroskopowe pozwalają wypełnić tę lukę, do-
starczając skutecznego narzędzia do projektowania, oceny 
oraz testowania algorytmów sterowania ruchem.

Stosowane w Warszawie metody nadawania priorytetu  
dla tramwajów 
Na tle innych miast polskich w Warszawie stosunko-
wo późno zaczęto wprowadzać priorytet dla tramwajów. 
Pierwszą skuteczną aplikację priorytetu zrealizowano na 
trasie Bemowo – Piaski, oddanej do użytku w 2005 r. 
[1]. Obejmował on 5 skrzyżowań w ciągu ul. Powstańców 
Śląskich i al. Reymonta, na którym zainstalowano system 
sterowania Marathon. Pomimo uzyskania poprawnej pręd-
kości podróży (19–21 km/h) przyjęte rozwiązania technicz-
ne nie weszły do szerokiego zastosowania. Główne zastrze-
żenia dotyczyły ograniczonej przewidywalności działającego 
tam sterowania grupowego, podczas gdy w Warszawie pre-
ferowane są algorytmy fazowe. Drugie podejście do priory-
tetu dla tramwajów stanowiło wdrożenie w latach 2006–
2008 Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem. 
Priorytet uruchomiono na 9 skrzyżowaniach na głównej 
trasie tramwajowej w mieście, przebiegającej ciągiem Al. 
Jerozolimskich. Nie umożliwiło to jednak skrócenia rozkła-
dowego czasu przejazdu tramwajów. Na krytycznym od-
cinku: rondo de Gaulle’a – pl. Zawiszy prędkość podróży 
tramwajów zawiera się w przedziale 13–17 km/h. Wynika 
to z faktu, że lokalna adaptacja programu, którą tam za-
stosowano [8], nie sprawdza się przy ekstremalnym obcią-
żeniu skrzyżowań ruchem indywidualnym i tramwajowym. 
Równocześnie ta sama lokalna adaptacja może zakłócać ko-
ordynację sygnalizacji świetlnych, która była projektowana 
jako tzw. zintegrowana koordynacja tramwajowo-samo-
chodowa [6]. Prawidłowo działająca koordynacja tego typu 
powinna zmniejszać poziom strat czasu zarówno tramwa-
jów, jak i pojazdów indywidualnych.  

W wyniku zebranych doświadczeń zmodyfikowano za-
łożenia do realizacji priorytetów tramwajowych. Zamiast 
zakupu gotowych systemów zdecydowano się na opraco-
wywanie algorytmów otwartych, to znaczy jawnie opisa-
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nych schematami blokowymi, dedykowanych konkretnym 
trasom tramwajowym i skrzyżowaniom. Wykorzystano 
przy tym doświadczenia miast polskich eksploatujących 
trasy szybkiego tramwaju (poznańskie [12] i krakowskie 
[4]), adaptując je do lokalnych wymagań. Powyższe podej-
ście zastosowano na nowo budowanych trasach: Metro 
Młociny – Tarchomin Kościelny (długość: 4,6 km toru po-
dwójnego; uruchomiona 23.12.2014), w ciągu ul. Powstańców 
Śląskich między ul. Radiową i ul. Górczewską (długość: 2,6 
km toru podwójnego; uruchomiona 14.02.2015) oraz na tra-
sach modernizowanych (al. Ziele niecka – ul. Targowa, ul. 
Marymoncka oraz trasa Dw. Wileński – Żerań Wsch.; łącz-
nie 13,5 km toru podwójnego, główne prace realizowane 
w 2015 roku). 

Do końca 2015 roku algorytmy otwarte zaprojektowa-
no i wdrożono dla łącznej liczby 50 skrzyżowań. Wśród 
tych algorytmów można dokonać podziału:

•  ze względu na sposób koordynacji z sąsiednimi skrzy-
żowaniami: sztywno skoordynowane (o stałej długo-
ści cyklu), elastycznie skoordynowane (o zmiennej 
długości cyklu), izolowane (odosobnione);

•  ze względu na strukturę: fazowe, grupowe, fazowo-
-grupowe (hybrydowe);

•  ze względu na kolejność faz (grup): ze stałą i zmienną 
kolejnością;

•  ze względu na poziom priorytetu: pełny (bezstratny), 
wysoki (do kilku sekund średniej straty w przelicze-
niu na tramwaj), niski (pozostałe przypadki).

Wspólną cechą wyżej wymienionych algorytmów jest 
bardzo duża złożoność nie tylko samego opisu, ale przede 
wszystkim działania.

Potrzeba zastosowania modeli mikroskopowych do oceny 
algorytmów sterowania z priorytetem dla tramwajów
Typowy projekt sygnalizacji świetlnej zgodnie z przepisami 
krajowymi [17] poddaje się ocenie za pomocą wyznacza-
nych analitycznie (np. według [15]), zagregowanych miar 
sprawności infrastruktury transportowej takich jak np.: 
przepustowość, długość kolejek, straty czasu, liczba zatrzy-
mań. Wymienione wyżej przykładowe parametry określa-
ne są dla bazowych programów stałoczasowych, ale nie dla 
programów adaptacyjnych. Uzasadnieniem dla takiego po-
dejścia jest przyjęcie założenia, że sterowanie adaptacyjne 
[3] (zmiennoczasowe) poprawi funkcjonowanie skrzyżowa-
nia, zapewniając nie gorsze miary jakości ruchu niż pro-
gram stałoczasowy. Założenie to jest słuszne, jeżeli:

•  przy pełnym obciążeniu wlotów skrzyżowania (tzn. 
ciągłym zapotrzebowaniu na realizację sygnału ze-
zwalającego) proces sterowania zbiega do stanu usta-
lonego odpowiadającemu programowi bazowemu,

•  przy niepełnym obciążeniu wlotów skrzyżowania nie 
występują przypadki pominięcia obsługi wybranych 
użytkowników ruchu,

•  nie występują inne błędy wynikające z niedbałości 
projektanta lub programisty sterownika sygnalizacji 
świetlnej.

Łatwo wykazać, że w przypadku stosowania priorytetu 
dla tramwajów pierwszy z wyżej wymienionych warunków 
jest niespełniony, ponieważ proces sterowania nie będzie 
zbiegał do programu bazowego. W najprostszym ujęciu 
w programie akomodacyjnym, realizującym pełny priory-
tet dla tramwajów, blokowane jest załączenie fazy kolizyj-
nej z ruchem tramwajowym. Wymaga to reakcji na poja-
wienie się tramwaju z minimalnym wyprzedzeniem czaso-
wym danym wzorem:

     (1)

gdzie: t
PF(T-K)

 – czas trwania przejścia międzyfazowego pro-
wadzącego do fazy kolizyjnej, t

min(K)
 – minimalny czas trwa-

nia fazy kolizyjnej, t
PF(K-T)

 – czas trwania przejścia międzyfa-
zowego do chwili załączenia grup tramwajowych, t

r
 – czas 

reakcji motorniczego, t
h
 – czas hamowania.

Odpowiednio wczesne wykrycie tramwaju pozwala na 
modyfikowanie strategii sterowania w taki sposób, aby 
tramwaj nie napotkał fazy kolizyjnej, zgodnie z rys. 1.

 

Rys. 1. Zasada nadawania pełnego priorytetu dla tramwajów 
Źródło: opracowanie własne

Algorytmy sterowania przydzielające priorytet dla 
tramwajów zawierają procedury, które mogą blokować lub 
opóźniać włączanie faz ruchu kolizyjnych z ruchem tram-
wajowym oraz zmieniać długość faz ruchu. W warunkach 
nasycenia ruchu na skrzyżowaniu proces sterowania nie bę-
dzie dążyć do programu bazowego stałoczasowego. Ponadto 
priorytetowa obsługa tramwajów prowadzi do redystrybu-
cji nadwyżek przepustowości. Względny udział sygnału 
zezwalającego dla strumieni ruchu kolizyjnych z tramwaja-
mi ulega redukcji, a zwiększa się dla strumieni współbież-
nych.

Jeżeli projekt sygnalizacji świetlnej zawiera tylko obli-
czenia miar jakości ruchu dla programów bazowych, skutki 
uruchomienia akomodacji z priorytetem dla tramwajów są 
do pewnego stopnia niewiadome. Jest to jeden z głównych 
powodów, dla których organy zarządzające ruchem nie-
chętnie zatwierdzają projekty sygnalizacji świetlnej z prio-
rytetem dla tramwajów, a zwłaszcza z priorytetem pełnym. 
Zatwierdzenie projektu oznacza bowiem wzięcie odpowie-
dzialności za przyszłe działanie sygnalizacji świetlnej, które 
może okazać się nieefektywne, np. nakładać zbyt duże re-
strykcje na ruch pojazdów indywidualnych lub pieszych.
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Rozwiązaniem tego problemu jest opracowanie mikro-
skopowego modelu symulacyjnego, w którym można ocenić 
zjawiska ruchowe trudne do opisania w sposób analityczny. 
Na podstawie wyników symulacji organ zarządzający ru-
chem będzie mógł zweryfikować działanie proje k towanych 
programów akomodacyjnych z priorytetem dla tramwajów 
i dokonać miarodajnego wyboru optymalnej strategii stero-
wania.

Procedura analizy mikroskopowej przy wdrażaniu  
priorytetu na przykładzie modernizacji trasy tramwajowej 
Dw. Wileński – Żerań Wschodni
W ramach projektu modernizacji trasy tramwajowej Dw. 
Wileński – Żerań Wschodni planowana była realizacja 
priorytetów tramwajowych na 13 skrzyżowaniach [5]. 
Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany był 
do zapewnienia priorytetu na wszystkich skrzyżowaniach 
w celu uzyskania prędkości podróży co najmniej 23 km/h 
w godzinach szczytu, przy czym zalecany poziom prioryte-
tu był zróżnicowany:

•  priorytet pełny na 6 skrzyżowaniach;
•  priorytet wysoki na 4 skrzyżowaniach;
•  priorytet częściowy na 3 skrzyżowaniach najbardziej 

obciążonych ruchem, na których ciągi przecinające 
trasę tramwajową również są koordynowane.

We wstępnej fazie przygotowywania projektów stałej or-
ganizacji ruchu i projektów sygnalizacji równolegle opraco-
wywany był mikroskopowy model ruchu z wykorzystaniem 
środowiska symulacyjnego PTV Vissim (wersja 5.4x) [10]. 
W pojedynczym modelu odwzorowano całą analizowaną 
trasę tramwajową. Odwzorowana infrastruktura obejmowa-
ła m.in. układ geometryczny ulic i torowiska, skrzyżowania, 
ograniczenia prędkości, rozmieszczenie linii zatrzymań na 
skrzyżowaniach, zasady pierwszeństwa oraz lokalizacje przy-
stanków autobusowych i tramwajowych (wraz z gęstościami 
rozkładów czasów obsługi przystanków). Sieć obciążono ru-
chem zgodnym z wykonanymi pomiarami i prognozami ru-
chu, a w przypadku pojazdów publicznego transportu zbio-
rowego – według rozkładów jazdy. Takt kursowania był jed-
nak modyfikowany w taki sposób, aby nie tworzył małych 
wspólnych wielokrotności z czasami cykli sygnalizacji, co 
mogłoby być źródłem błędu systematycznego. Przykładowy 
mikroskopowy model skrzyżowania przedstawia rys. 2.

Opracowany model mikroskopowy został poddany kali-
bracji, a następnie posłużył do wyznaczenia czasów przejazdu 
tramwajów między poszczególnymi skrzyżowaniami na od-
cinkach, dla których projektowano koordynację tramwajo-
wo-samochodową (ul. 11 Listopada i ul. Odrowąża). 
Pozyskanie informacji o czasach przejazdu tramwajów z mo-
delu mikroskopowego, a nie z pomiarów w terenie, pozwoli-
ło wyeliminować błąd systematyczny związany z taktyką 
jazdy motorniczych. Taktyka ta uzależniona jest ściśle od 
rozkładu jazdy oraz od przewidywanego działania sygnaliza-
cji świetlnych na trasie (por. [7]).

Opracowane algorytmy akomodacyjne zostały wprowa-
dzone do modelu mikrosymulacyjnego za pomocą języka VAP 
i edytora VisVap [11]. Język ten jest zintegrowany z progra-
mem Vissim, a zarazem nie jest związany z żadnym dostawcą 
sterowników. Stanowi to zaletę, gdyż przyczynia się do zapew-
nienia równej konkurencji na rynku sprzętowym.

Proces badania algorytmów w modelu mikroskopowym 
składał się z następujących po sobie etapów. W pierwszym eta-
pie odbywała się weryfikacja poprawności zapisu algorytmów 
i eliminacja błędów redakcyjnych i edycyjnych projektanta. 
W drugim zweryfikowane zostało osiągnięcie celów projektu 
w postaci uzyskania wymaganego maksymalnego poziomu 
strat czasu tramwajów. W przypadku około połowy skrzyżo-
wań konieczne były poprawki, które wykonywano iteracyjnie. 
Następnie w trzecim etapie prowadzone były dokładne testy 
algorytmów w poszukiwaniu wszelkich nietypowych błędów, 
które mogą zakłócić poprawne działanie akomodacji na skrzy-
żowaniu. W ramach końcowych testów analizowane były 
przebiegi czasowe faz ruchu oraz poszczególnych sygnałów, co 
zilustrowano przykładem na rys. 3, oraz stany wewnętrzne 
zmiennych algorytmu – rys. 4. Ocena poprawności działania 
skomplikowanych algorytmów nie jest możliwa tylko na pod-
stawie porównania stanów wejść i sygnałów wyjściowych.

Rys. 2. Mikroskopowy model skrzyżowania 11 Listopada – Stalowa 
Źródło: opracowanie własne

Rys. 3. Wykres paskowy sygnałów podczas realizacji sterowania akomodacyjnego na skrzy-
żowaniu 11 Listopada – Stalowa
Źródło: opracowanie własne

Rys. 4. Zmiany stanów wewnętrznych algorytmu sterowania akomodacyjnego na skrzyżowaniu 
11 Listopada – Szwedzka w kolejnych krokach symulacji
Źródło: opracowanie własne
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Projekty, które pozytywnie przeszły weryfikację, zostały 
skierowane do zatwierdzenia i zostały zaakceptowane przez 
organ zarządzający ruchem. 

Na etapie programowania sterowników sygnalizacji 
świetlnej przeprowadzono ponowną weryfikację w tym sa-
mym modelu mikroskopowym, przy czym sterowniki VAP 
zostały w nim zastąpione emulatorami rzeczywistych urzą-
dzeń. Wymagano zgodności przebiegów czasowych oraz 
zmian stanów wewnętrznych każdego emulatora sterowni-
ka z odpowiadającym mu wirtualnym sterownikiem VAP. 
Dzięki temu uzyskano gwarancję pełnej zgodności imple-
mentacji z zatwierdzonymi projektami.

W okresie uruchamiania algorytmów akomodacyjnych 
z priorytetem dla tramwajów rozkładowe czasy przejazdu 
zostały już wstępnie skrócone, aby motorniczowie nie wy-
tracali zaoszczędzonego na skrzyżowaniach czasu. Nastę-
pnie po uruchomieniu wszystkich skrzyżowań z prioryte-
tem zostały przeprowadzone szczegółowe pomiary czasu 
przejazdu realizowane w ramach Systemu Nadzoru Ruchu 
Tramwajowego. Zestawienie wyników tych pomiarów oraz 
pomiarów przeprowadzonych w modelu mikroskopowym 
przedstawiono w tabeli 1.

W literaturze opisywane są problemy z dokładnością 
oszacowania normatywnych prędkości podróży na trasach 
tramwajowych [14]. Na omawianej trasie tramwajowej 
eksperymenty mikrosymulacyjne oraz pomiary powdroże-
niowe wykazały, że uzyskano zakładaną prędkość podróży 
równą co najmniej 23 km/h w godzinach szczytu, którą 
przyjęto na podstawie wytycznych zespołu A. Krycha [8].

Podsumowanie
Stosowanie priorytetów dla pojazdów transportu zbio-
rowego w ramach funkcjonowania systemów sterowania 
ruchem miejskim może przynieść korzyści dla pasażerów 
oraz operatorów transportu zbiorowego. Jednakże projekty 
algorytmów sterowania ruchem z priorytetem dla tramwa-
jów są złożone, a przez to trudne do weryfikacji i oceny. 
Stosowanie analitycznych metod wyznaczania miar jakości 
ruchu nie znajduje w ich przypadku zastosowania. Można 
i należy w tym celu posługiwać się mikroskopowymi mode-
lami ruchu, które umożliwiają:

•  wykrywanie błędów redakcyjno-edycyjnych w pro-
jektach,

•  przeprowadzanie weryfikacji projektów sygnalizacji 
świetlnej pod kątem zgodności z wymaganiami inwe-
stora,

•  weryfikowanie miar jakości ruchu w celu doboru od-
powiedniego poziomu priorytetu do konkretnego 
przypadku,

•  testowanie zgodności implementacji projektów z ste-
rownikach sygnalizacji świetlnej z projektami za-
twierdzonymi przez organ zarządzający ruchem,

•  weryfikację rozkładowych czasów przejazdu i propo-
nowanie korekt w rozkładach jazdy tramwajów.

Ponadto na podstawie zebranych doświadczeń można 
sformułować następujące dodatkowe rekomendacje:

•  zaleca się opracowywanie algorytmów akomodacyj-
nych z priorytetem dla tramwajów najpierw w środo-
wisku symulacyjnym, a dopiero później tworzenie 
dokumentacji papierowej, aby unikać prac traconych;

•  przekazywanie kodu źródłowego algorytmu wraz 
z modelem mikroskopowym w formie edytowalnej 
umożliwiłoby organowi zarządzającemu ruchem po-
głębioną analizę projektów sygnalizacji świetlnej;

•  proponuje się wprowadzenie do przepisów krajowych 
[17] zalecenia stosowania symulacji mikroskopowych 
w przypadku projektów sygnalizacji świetlnej z prio-
rytetem dla tramwajów oraz bardziej skomplikowa-
nych projektów sterowania zależnego od ruchu – 
przez analogię do wymogu stosowania prognoz ruchu 
w modelach makroskopowych w opracowaniach stu-
dialnych.

Dzięki zebranym pozytywnym doświadczeniom modele 
mikroskopowe stały się wymaganą, rutynową częścią pro-
cedury projektowania, zatwierdzania i implementacji algo-
rytmów akomodacyjnych z priorytetem dla tramwajów 
w Warszawie.

Odcinkowe czasy przejazdu według pomiaru i modelu mikroskopowego 
na odcinku między przystankami Bródnowska – Annopol

czas
do przystanku:

pomiar
[min]

model
[min]

czas
do przystanku:

pomiar
[min]

model
[min]

Annopol 0,0 0,0 Inżynierska 0,0 0,0

Toruńska 1,1 1,0 Bródnowska 2,0 1,6

Kondratowicza 1,1 1,1 Rondo Żaba 2,2 1,5

Poborzańska 0,9 0,9 Staniewicka 1,2 2,1

Rembielińska 1,3 0,8 Pożarowa 1,1 1,1

Julianowska 1,6 1,3 Budowlana 1,2 1,1

Budowlana 1,0 1,2 Julianowska 1,8 1,4

Pożarowa 1,2 0,9 Rembielińska 1,0 0,9

Staniewicka 1,7 1,2 Poborzańska 0,8 0,7

Rondo Żaba 2,2 1,6 Kondratowicza 1,2 1,4

Bródnowska 2,0 2,1 Toruńska 1,2 1,0

suma: 14,1 12,1 suma: 13,7 13,0

vpodróży [km/h] 21,8 25,5 vpodróży [km/h] 22,4 23,7

Tabela 1   

źródło: opracowanie własne

Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono wystę-
powanie nadwyżek czasu w rozkładach jazdy. Po przepro-
wadzeniu dokładnych obserwacji ruchu tramwajów na 
zmodernizowanej trasie stwierdzono, że motorniczowie ce-
lowo opóźniają odjazdy z przystanków lub zmniejszają 
prędkość na odcinkach międzyprzystankowych, aby zgubić 
nadmiar czasu (por. [7]). W związku z powyższym na prze-
łomie kwietnia i maja 2016 roku rozkładowe czasy przejaz-
du tramwajów zostały skrócone do poziomu odpowiadają-
cego wartościom z modelu mikroskopowego. Pierwsze ob-
serwacje potwierdziły, że nowe rozkłady jazdy są prawidłowo 
realizowane. Badania czasu przejazdu tramwajów oraz 
punktualności odjazdów będą kontynuowane w celu zebra-
nia liczniejszej próby danych.
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Streszczenie: Systemy „szybkiego autobusu”, „metrobusu”, czyli syste-
my Bus Rapid Transit (BRT), są nadal mało znane w Polsce, mimo iż 
na świecie odnoszą sukcesy. Jest to o tyle niezrozumiałe, że prowadzone 
analizy (m.in. w Płocku, Poznaniu) dają obiecujące wyniki. Autorzy arty-
kułu przedstawiają specyficzne podejście do modelowania i planowania 
systemu BRT na podstawie wymienionych przykładów. Próbują rozwiać 
wątpliwości związanie z sposobem odwzorowania systemu BRT w mo-
delu popytu i podaży. W artykule starają się wyjaśnić przyczynę wyso-
kich wskaźników analizy ekonomicznej uzyskiwanych przez planowane 
systemy BRT. Swoje rozważania ilustrują przykładami funkcjonujących 
systemów BRT na całym świecie.
Słowa kluczowe: transport pasażerski, Bus Rapid Transit (BRT), model 
ruchu

Modelowanie systemów Bus Rapid 
Transit – studium przypadku1

Wprowadzenie
Mimo iż temat BRT pojawiał się już wielokrotnie na konfe-
rencjach naukowych, a pomysły na jego wdrożenie wystę-
pują w wielu polskich miastach, to nadal można spotkać się 
z mylnym pojmowaniem tego systemu transportu. Doktor 
Andrzej Krych w referacie „BRT jako alternatywa transpor-
tu szynowego” [1] proponuje następującą definicję: BRT jest 
w istocie rozwiązaniem systemowym, którego celem jest wypełnienie 
na rynku transportowym niszy pomiędzy tanim w nakładach i ela-
stycznym operacyjnie, ale drogim w eksploatacji w sieci zatłoczonej 
autobusem, a drogim w nakładach, za to szybkim i tańszym w eks-
ploatacji transportem szynowym. Z definicji tej wynika, że BRT 
jest rozwiązaniem systemowym i należy je traktować jako 
podsystem transportu zbiorowego, który z uwagi na koszty 
oraz wskaźniki funkcjonalne należy uszeregować pomiędzy 
komunikacją autobusową a transportem szynowym. 

Oczywiście nie jest to jedyna definicja BRT. Przykładowo 
wg amerykańskich podręczników [2], [3]: BRT to elastycz-
ny, szybki środek transportu o wysokich charakterystykach, łączą-
cy elementy infrastrukturalne, elementy organizacyjne i zarządza-
nia ruchem w trwały, zintegrowany system transportu o wysokiej 
jakości i unikalnym wizerunku.

Z kolei Federal Transit Administration używa również 
prostszej definicji [4]: BRT to szybki środek transportu o jako-
ści transportu szynowego i elastyczności transportu autobusowego.

Niezależnie od definicji, można wskazać kilka cech cha-
rakteryzujących BRT:

•  jest podsystemem transportu zbiorowego, różniącym się 
od często utożsamianej z nim komunikacji autobusowej;

•  łączy pozytywne cechy transportu autobusowego 
i transportu szynowego. Można go uszeregować mię-
dzy tymi podsystemami transportu zbiorowego;

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2016. Wkład autorów w publikację: A. Maćko-
wiak 50%, J. Thiem50 %.

•  jest budowany poprzez połączenie szeregu kompo-
nentów (rozwiązań), przy czym zakres rozwiązań nie 
jest obligatoryjny, jest dopasowywany indywidualnie, 
mając wpływ zarówno na koszty inwestycyjne, jak 
i na osiągane wskaźniki funkcjonalne.

Komponenty systemu BRT i sposób ich modelowania
Zakres i rodzaj zastosowanych komponentów systemu BRT 
wpływa na podstawowe jego cechy, czyli:

•  prędkość komunikacyjną,
•  niezawodność,
•  wizerunek,
•  bezpieczeństwo,
•  przepustowość.
 
Podstawową cechą BRT jest prędkość komunikacyjna. 

Według Zbigniewa Rusaka [5] prędkość ta mieści się w prze-
dziale 25–48 km/h. Tak duży zakres jest wynikiem stoso-
wania różnych rozwiązań, w szczególności segregacji ruchu 
autobusowego oraz rozwiązań ITS. Prędkość komunikacyj-
na jest stosunkowo łatwym do zamodelowania parame-
trem. W uproszczonych metodach można przyjąć prędkość 
z podanego powyżej zakresu, natomiast w metodach do-
kładniejszych należy oszacować wpływ poszczególnych 
komponentów systemu na prędkość komunikacyjną.

Kolejne trzy cechy – niezawodność, wizerunek i bezpie-
czeństwo – trudno jest odwzorowywać w modelach ruchu. 
Mają one głównie wpływ na decyzję o wyborze środka trans-
portu, a więc na model podziału zadań przewozowych. 
Amerykanie [2] zalecają dla określenia wzrostu liczby pasaże-
rów stosowanie metod opartych na: modelu czterostadiowym, 
modelu logitowym lub współczynnikach. Uwzględniają 
wzrost liczby pasażerów wynikający głównie ze skrócenia cza-
su podróży, ale również od zakresu i rodzaju komponentów. 

Odwzorowanie przepustowości w modelach transportu 
zbiorowego jest w programie Visum – programie, który zo-
stał użyty do modelowania BRT – stosunkowo nową opcją. 
Przepustowość jest określana na podstawie przypisania tabo-
rowi maksymalnej liczby pasażerów. Tymczasem liczba ta 
w zależności od zachowań pasażerów może być wyższa 
w przypadku akceptacji większej niż normatywna gęstości 
osób lub niższa np. w przypadku blokowania wejść do pojaz-
du. Zwiększenie przepustowości można z reguły zapewnić 
działaniami organizacyjnymi np. wprowadzeniem dodatko-
wych kursów, zmianą taboru czy zwiększeniem częstotliwo-
ści kursowania. Dlatego wydaje się, że odwzorowanie prze-
pustowości powinno się ograniczać do wskazania niebezpie-
czeństwa przepełnienia pojazdów BRT na wybranych kursach 
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i odcinkach. To powinno być przesłanką do zaplanowania 
ewentualnych działań w celu rozwiązania problemu. Zakres 
przepustowości BRT w pas/h w jednym kierunku, można za 
Zbigniewem Rusakiem [5] określić na 7300–40 000, jest to 
więc bardzo duża zdolność przewozowa.

W opracowaniach [2] i [3] komponenty, które składają 
się na system BRT, pogrupowane są w zależności od pod-
miotu, którego dotyczą:
1. Jezdnia przeznaczona do prowadzenia pojazdów syste-

mu BRT:
a. Sposób separacji jezdni: Z założenia ruch pojazdów BRT 

odbywa się w przestrzeni odseparowanej od ruchu sa-
mochodów osobowych. Stopień separacji ma wpływ na 
czas przejazdu odcinka w modelu ruchu, przy pełnej se-
gregacji można założyć swobodny czas przejazdu.

b. Sposób oznakowania jezdni: Ma wpływ na wizerunek 
i bezpieczeństwo i nie jest bezpośrednio odwzorowy-
wany w modelu.

c. Sposób prowadzenia pojazdu: W niektórych syste-
mach BRT stosuje się rozwiązania wspomagające 
prowadzenie pojazdu. Wpływa to na bezpieczeństwo 
i szybkość jazdy oraz pozwala na zmniejszenie prze-
strzeni (szerokości jezdni) potrzebnej do prowadzenia 
pojazdów. W modelu można zwiększyć w zależności 
od rozwiązania prędkość pojazdu. 

2. Przystanki w systemie BRT:
a. Typ przystanku: Można w systemie BRT zastosować 

typowe przystanki autobusowe, przystanki dedyko-
wane BRT oraz węzły przesiadkowe. W zależności od 
rozwiązań można zmniejszyć czas dotarcia i przesiad-
ki na przystanku. 

b. Wysokość platformy przystankowej: Przystanki mogą 
mieć platformę ułatwiającą obsługę pojazdów nisko-
podłogowych lub zwykłą niską. Z badań amerykań-
skich [2] wynika, że zastosowanie wysokiej platformy 
skraca czas wymiany pasażerskiej nawet o 20%, moż-
na to odwzorować przez odpowiednie skrócenie czasu 
rozkładowego na odcinkach odsługiwanych przez ta-
kie przystanki.

c. Długość platformy: Stosuje się przystanki jedno- lub 
wielostanowiskowe. Przystanki wielostanowiskowe 
mogą zapewnić większą przepustowość systemu, jed-
nak zwiększają się na nich czasy przesiadki. 

d. Położenie przystanku względem jezdni: Przystanki 
mogą być położone w zatoce, bezpośrednio przy kra-
wężniku (bez zatoki) lub w środku jezdni. Położenie 
przystanku ma wpływ na czas jazdy (wydłużony w przy-
padku przystanków w zatoce). 

e. Dostęp do przystanku: Dostęp do przystanku może 
być ułatwiony dla osób niepełnosprawnych, czy podró-
żujących w systemie P & R lub B & R. Brak wyodręb-
nienia grupy osób niepełnosprawnych w modelu unie-
możliwia modelowanie ułatwienia dostępu przystan-
ków dla tej grupy. Najnowsze wersje oprogramowania 
Visum pozwalają na uwzględnienie w obliczeniach 
systemu P & R ewentualnie B & R, jeśli w modelu ruch 
rowerowy jest wyodrębniony. 

3. Pojazdy BRT:
a. Typ pojazdu: System BRT mogą obsługiwać typowe 

autobusy funkcjonujące w miejskiej komunikacji au-
tobusowej, autobusy dedykowane BRT, czyli pojazdy 
o podwyższonej pojemności z zastosowaniem rozwią-
zań mających na celu przyspieszenie jazdy i wymiany 
pasażerskiej lub pojazdy zaprojektowane pod kon-
kretną linię. W zależności od przewidywanego typu 
pojazdu możemy skrócić czas wymiany (nie więcej niż 
20% – patrz 2b) oraz czas jazdy.

b. Oznakowanie i wygląd pojazdu: Komponent nie jest 
uwzględniany w modelu ruchu.

c. Dostosowanie do większej pojemności: Pojazdy BRT 
mogą mieć przestrzeń zoptymalizowaną dla zwiększe-
nia pojemności i przyspieszenia czasu wymiany. W pro-
cesie modelowania możemy podobnie jak w punkcie 
3a zastosować skrócenie czasu wymiany pasażerskiej 
oraz zadać odpowiednią pojemność pojazdu. 

d. Rodzaj zasilania pojazdów: W pojazdach BRT stosuje 
się te same jednostki napędowe, co w pozostałych au-
tobusach komunikacji miejskiej. Niektóre systemy 
BRT obsługiwane są również przez trolejbusy. Rodzaj 
zasilania może mieć wpływ na możliwe do osiągnięcia 
prędkości i przyśpieszenia, rzadko jednak jest to od-
wzorowywane w modelu ruchu.

4. System opłat:
a. System kasowania biletów: W systemach BRT stosu-

je się trzy różne systemy kasowania biletów: tradycyj-
ny w pojeździe, przy pomocy konduktora, poza po-
jazdem (metro). Zastosowanie systemu kasowania 
biletów poza pojazdem przyspiesza wymianę pasażer-
ską, więc skraca rozkładowy czas jazdy. Z uwagi na 
brak badań trudno uwzględnić wpływ tego kompo-
nentu w modelu ruchu.

b. Nośnik biletu: W systemach BRT stosuje się obecnie 
jeszcze tradycyjne bilety papierowe, ale są one jednak 
wypierane przez karty magnetyczne. Podobnie jak 
w 4.a trudno jest odwzorować komponent w modelu 
ruchu.

c. Sposób opłacania przejazdu: Sposób opłacania prze-
jazdu ma znaczenie dla szybkości wymiany pasażer-
skiej w przypadku, gdy pasażer musi wybierać jaki 
bilet ma kupić i skasować. Systemy opłat stosowane 
są różne np. opłaty jednorazowe, strefowe, zależne od 
liczby przystanków, zależne od czasu jazdy. Podobnie 
jak w 4.a i 4.b trudno jest odwzorować komponent 
w modelu ruchu.

5. Inteligentne systemy transportowe (ITS):
a. Priorytety dla pojazdów BRT: W systemach BRT za-

leca się stosowanie bezwzględnych priorytetów dla 
pojazdów BRT w sygnalizacji świetlnej. Priorytety 
w BRT związane są zarówno z pojazdami, jak i pasa-
żerami, sygnalizacja ułatwia dostęp pasażerów do 
przystanków. Najlepszym rozwiązaniem jest wylicze-
nie czasu przejazdu w modelu ruchu, bez uwzględ-
nienia strat na sygnalizacji. Jest to prawidłowe jedy-
nie w przypadku priorytetów bezwzględnych.
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b. Wspomaganie kierowcy: Pojazdy BRT wyposażane są 
w systemy wspomagania pracy kierowców. Komponent 
nie jest odwzorowywany w modelu ruchu.

c. System zarządzania: System zarządzania BRT może 
być częścią systemu zarządzania całą komunikacją 
miejską. Celem takiego systemu jest zbieranie w cza-
sie rzeczywistym informacji o pozycji pojazdów, na-
pełnieniu, awariach itp., analiza tych informacji i, 
w razie wystąpienia zakłóceń, szybkie wprowadzenie 
planu naprawczego. Komponent ma wpływ na nieza-
wodność, nie jest odwzorowywany w modelu ruchu.

d. Informacja pasażerska: W systemach BRT stosuje się 
informację pasażerską on-line, przekazywaną do pa-
sażera poprzez: wyświetlacze na przystankach, wy-
świetlacze w pojazdach, Internet, telefony GSM, pla-
nery podróży. W modelu ruchu można stosować al-
gorytmy rozkładu potoków pasażerskich oparte na 
świadomym wyborze kursu przez pasażera, np. algo-
rytm wg rozkładu jazdy lub algorytm wg częstości 
kursów ze zmniejszonym parametrem oczekiwania. 
Można również zredukować w algorytmie rozkładu 
potoków kary za przesiadkę.

e. Technologie bezpieczeństwa: W pojazdach BRT mon-
towane są systemy powiadamiania alarmowego oraz 
systemy monitoringu wnętrzna pojazdu. Kompo nentu 
nie odwzorowuje się w modelu ruchu.

f. Dodatkowe technologie: Dodatkowe technologie to 
przykładowo systemy komunikacji kierowcy z dyspo-
zytorami czy system zliczający pasażerów. Komponentu 
nie odwzorowuje się w modelu ruchu.

6. Planowanie - model ruchu jest narzędziem planowania, 
wszystkie komponenty dotyczące planowania mogą być 
sprawdzone lub wyznaczone za jego pomocą. Odwzo-
rowanie komponentów jest bezpośrednie i nie stwarza 
kłopotu. 

Przykłady badań modelowych BRT

Płock
W ramach studium transportowego dla Miasta Płock [6] 
przeprowadzono szereg badań modelowych dotyczących 
rozwoju układu drogowego oraz systemu transportu zbio-
rowego. W zakresie transportu zbiorowego analizie pod-
dano 9 wariantów: (6 tramwajowych, 2 BRT, 1 autobu-
sowy). Ze względu na specyfikę zagospodarowania miasta 
Płock podstawową ideą było sprawne połączenie najwięk-
szej dzielnicy mieszkaniowej: Podolszyce (wschodnia część 
miasta) z centrum oraz z największym przedsiębiorstwem 
w mieście, tj. PKN Orlen (zachodnia część miasta). W stu-
dium wyznaczono korytarze przeznaczone dla szybkiego 
ruchu transportu publicznego, w oparciu o które kształto-
wano sieć: tramwajową, BRT lub autobusową.

W wariancie „E” zamodelowano dwie linie autobusów 
BRT. Linia 1 Stare Gulczewo – Orlen; przebieg tej linii za-
pewnia obsługę ścisłego centrum; Linia 2 Stare Gulczewo – 
Medyczna; ulicami Wyszogrodzka, Jachowicza, Kobyliń-
skiego, Dobrzyńska. Dodatkowo przyspieszono pozostałe li-

nie autobusowe przebiegające w korytarzach pokrywających 
się z BRT. Usunięto lub skrócono linie autobusowe, których 
marszruta pokrywa się z liniami autobusów BRT.

W wariancie kierunkowym „F”, przyjęto rozwój syste-
mu transportowego w zakresie połączenia obszarów połu-
dniowych z centrum miasta. Wariant „E” rozbudowano 
więc o dodatkową linię BRT na tym kierunku, przechodzą-
cą przez „stary” most na Wiśle.

Założenia dotyczące podstawowych parametrów funkcjo-
nalnych dla wariantów tramwajowych, jak i BRT były zbliżo-
ne. Średnie prędkości komunikacyjne uzależnione były od od-
ległości międzyprzystankowych, możliwości separacji od 
transportu indywidualnego oraz liczby skrzyżowań, dla któ-
rych analizowano możliwość wprowadzenia priorytetu w za-
kresie transportu publicznego. W rezultacie wyznaczone śred-
nie prędkości komunikacyjne kształtowały się na poziomie 30 
km/h. W godzinach szczytu przyjmowano częstość kursową 
pojazdów BRT co 5 minut, w pozostałym okresie co 10 minut. 

W Studium [6] nie badano wpływu rozwiązań na zmia-
ny podziału modalnego, natomiast wyniki podziału zadań 
przewozowych między środki transportu zbiorowego za-
mieszczono w tabeli 1.

Praca przewozowa – miasto Płock, prognoza 2020

środek transportu
[pasażerów/dobę] udział

W0 E F W0 E F

autobus 110 849 88 624 82 500 100% 74% 68%

tramwaj            

BRT   31 452 38 550   26% 32%

razem 110 849 120 076 121 050 100% 100% 100%

Źródło [6]

Zgodnie z tabelą dwie linie BRT w wariancie „E” realizu-
ją 26% pracy przewozowej w Płocku, a trzy linie w wariancie 
„F” 32%. Badany średni czas podróży w komunikacji zbioro-
wej w prognozie na 2020 rok skrócił się w stosunku do czasu 
podróży w wariancie odniesienia równego 26 min 6 s, o 1min 
5 s w wariancie E i 1 min 19 s w wariancie F.

Poznań
Analiza połączenia komunikacyjnego Naramowic oraz pół-
nocnych osiedli Poznania: Radojewa, Umultowa, Biedruska 
z centrum miasta obejmowała sześć wariantów, zarówno 
tramwajowych, jak i BRT. W trzech wariantach wprowa-
dzono linie BRT: 

Wariant 4A
Wprowadzono linię autobusową BRT od pętli Rubież do 
Dworca Poznań Główny. Trasa linii przebiega ulicami: 
Naramowicką, Szelągowską, Garbary, Królowej Jadwigi, 
Matyi. Częstotliwość kursowania w szczycie: co 10 minut.

Usunięto linię autobusową o pokrywającym się przebie-
gu i zmodyfikowano trasy niektórych linii autobusowych. 
Przyjęto wzrost prędkości dla autobusów kursujących w ko-
rytarzu autobusowym: Garbary, Szelągowska, Naramo-
wicka, od skrzyżowania ulic: Garbary-Estkow skiego do 
skrzyżowania ulic: Naramowicka-Sielawy.

Tabela 1
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Wariant 5AT
Wariant stanowi kombinację wariantów: tramwajowego 
z linią tramwajową wzdłuż ulicy Naramowickiej od pętli 
Wilczak do Naramowic oraz wariantu BRT – 4A.

Wariant 6AT
Wariant stanowi kombinację wariantów: tramwajowego 
z linią tramwajową w ulicy Murawa do Naramowic oraz 
wariantu BRT – 4A.

Czas przejazdu odcinka międzyprzystankowego dla 
tramwajów i autobusów poruszających się po wspólnych 
pasach tramwajowo-autobusowych obliczono na podstawie 
badań własnych oraz opracowania [7]. W głównej mierze 
czas ten jest uzależniony od odległości między przystanka-
mi oraz liczby skrzyżowań z sygnalizacją świetlną. Prędkość 
komunikacyjna dla linii BRT wyniosła 22,4 km/h.

Wszystkie analizy przeprowadzono dla prognoz okre-
ślonych na rok 2025, w których badano m.in. podział za-
dań przewozowych między transportem zbiorowym i indy-
widualnym dla każdego wariantu. W tabeli 2 zestawiono 
wyniki analiz w zakresie przewozów pasażerskich. 

Wyniki badań modelowych BRT do Naramowic – prognoza 2025

Wariant

Przełożenie 
modalne do 
transportu 
zbiorowego  
[osób/dobę]

Parametry przewozowe linii do Naramowic
Udział w pracy trans-

portowej ZTM [%]
Udział w przewo-

zach ZTM  [%]
Wskaźnik efektywno-
ści [paskm/pojkm]

BRT tramwaje BRT tramwaje BRT tramwaje

4A 2 537 1,81   2,99   41,2  

5AT 2 599 1,78 1,82 2,52 1,80 34,9 22,8

6AT 2 627 1,79 3,65 2,18 4,10 27,5 24,8

Źródło [8]

Największe przełożenie modalne uzyskano dla wariantu 
tramwajowo-autobusowego 6AT. Wiązało to się jednak z ni-
skimi wskaźnikami efektywności przewozowej. 

Badania podsumowano zbiorem parametrów, które 
można wykorzystać przy sporządzaniu analizy wielokryte-
rialnej. Wybrane kryteria przedstawiono w tabeli 3.

Wybrane wartości kryteriów dla poszczególnych wariantów
Nazwa kryterium W 0 W 4A W 5AT W 6AT

Kryterium zmiany kosztów funkcjo-
nowania transportu [zł/rok] - 5 145 171 11 815 132 9 490 616

Kryterium czasu podróży – średni 
czas podróży transportem zbioro-
wym w całym powiecie.

36 min 25 s 36 min 12 s 36 min 11 s 36 min 11 s

Kryterium bezpośredniości – stosu-
nek liczby podróży do liczby prze-
jazdów w transporcie zbiorowym

0,4354 0,4397 0,4426 0,4434

Kryterium preferencji środka trans-
portu – liczba podróży, w których 
samochód został zamieniony na 
transport zbiorowy

- 2 537 2 599 2 627

Nakłady inwestycyjne netto [mln zł] - 108,15 223,38 234,00

Emisja odkomunikacyjna CO2 
w Aglomeracji [t] 2 727,50 2 723,58 2 723,55 2 723,52

Wskaźnik B/C - 0,2621 0,1107 0,1015

Źródło [8]

Wnioski
Zarówno w przypadku badań modelowych w Płocku, 
w Poznaniu, jak również nieopisanych w artykule badań 
BRT w Krakowie, ten środek transportu publicznego cha-
rakteryzuje się dużą efektywnością. Zapotrzebowanie na 
przewozy jest w BRT wysokie, co jest wynikiem osiąganych 
dobrych parametrów funkcjonalnych. Z kolei koszty, za-
równo budowy, jak i eksploatacji są niższe niż na przykład 
w komunikacji tramwajowej, co przekłada się na wysokie 
wskaźniki ekonomiczne B/C czy EIRR. 

Tak dobre wyniki BRT są efektem optymalizacji rozwią-
zań możliwej przy kompozytowej budowie systemu. Przy 
takim podejściu kosztowne rozwiązania można zastosować, 
tam gdzie są niezbędne na pozostałych odcinkach, stosując 
rozwiązania tańsze bez szkody dla osiąganych parametrów 
funkcjonalnych.

Najważniejsze komponenty systemu BRT są możliwe 
do odwzorowania w modelach ruchu, przez co modele te są 
dobrym narzędziem do planowania i analizowania tych sys-
temów. Brakuje co prawda badań określających wpływ nie-
których z komponentów na wybór w podróżach środka 
transportu. Jednak dotyczy to głównie komponentów uwa-
żanych za mniej istotne. 

Warto zauważyć, że odwzorowanie modelowe nie 
uwzględnia zachowań nieprzepisowych (np. blokowanie 
pasa autobusowego) czy awaryjnych. Odporność systemu 
na takie zachowania będzie zależna od standardu i zakresu 
komponentów. 

W studiach transportowych warto analizować możliwo-
ści wprowadzenia na badanym obszarze systemu BRT. 
Systemu stanowczo za mało popularnego w naszym kraju, 
niesłusznie traktowanego jako ulepszona wersja komunika-
cji autobusowej.
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Wprowadzenie
Model ruchu, na podstawie którego opracowano poniższy 
artykuł, składa się z czterech etapów: generacji oraz dys-
trybucji podróży, podziału zadań przewozowych i rozkładu 
ruchu na sieć. Poszczególne części modelu umożliwiają zna-
lezienie odpowiedzi na kolejne pytania:
1. Ile podróży odbywa się w danej jednostce czasu?
2. Skąd i dokąd dane osoby mogą się przemieszczać?
3. Jakim środkiem transportu odbywają się podróże?
4. Którędy poruszają się uczestnicy ruchu?

Artykuł jest poświęcony opracowaniu macierzy kosztów 
podróży używanej w funkcji oporu przestrzeni, która okre-
śla, ile z podróży mających źródło w danym rejonie kończy 
się w innych poszczególnych rejonach. Obliczenie macierzy 
zawierającej koszty podróży stanowi istotny element pracy 
nad rozkładem przestrzennym, czyli dystrybucją podróży. 
W tym opracowaniu za jednostkę kosztu podróży przyjęto 
tylko czas lub tylko dystans, choć autorzy nie wykluczają 
również rozwiązania, które wiąże ze sobą obie te miary. Na 
potrzeby przeprowadzonych analiz zdecydowano się upro-
ścić podejście i nie łączyć obu czynników kosztowych.

Istnieją odmienne opinie na temat tego, co powinno być 
miernikiem oporu przestrzeni i co stosuje się w praktyce pod-
czas tworzenia modeli podróży [2], [3], [4]. Różne poglądy 
dotyczące tego zagadnienia świadczą o tym, że prawdopo-
dobnie nie ma jednego i najlepszego rozwiązania. W tym 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2016. Wkład autorów w publikację: M. Gągo-
rowska 40%, P. Kojałowicz 40%, R. Kucharski 20%.

referacie autorzy prezentują wyniki jednej ze swoich analiz 
i płynące z niej wnioski. Celem tego opracowania jest przed-
stawienie wybranego przez autorów sposobu konstruowania 
macierzy kosztów podróży, który uwzględnia wybraną miarę 
odległości i różne środki transportu równocześnie. 

Artykuł podzielony jest na dwa etapy. Pierwsza część 
opisuje różne proste podejścia do budowy macierzy kosz-
tów oraz proponowany przez autorów sposób uwzględnia-
jący kilka środków transportu równocześnie i ten rodzaj 
kosztów, który według nich najlepiej odzwierciedla wpływ 
zmian w sieci na opór przestrzeni. Druga część zawiera ana-
lizy wrażliwości opisanych wcześniej kosztów na zmiany 
wprowadzone do sieci.

Proste macierze kosztów podróży
Pierwsze formuły opisujące macierz kosztów podróży we 
wrocławskim modelu zawierały tylko dystans (macierz 
DIS) lub czas podróży samochodem osobowym po obciążo-
nej sieci (macierz TTC) lub czas podróży po nieobciążonej 
sieci (macierz TT0). Dla sprawdzenia zgodności wszyst-
kich rozkładów podróży modelu z rozkładem wynikającym 
z Kompleksowych Badań Ruchu (KBR) [5] użyto współ-
czynnika determinacji (R2). Ze względu na nierzeczywiste 
wartości deklarowane w ankietach wykorzystano wartości 
modelowe, tzn. dystans (DIS) i czasy (TT0 i TTC) poli-
czone po sieci modelowej. Po przeprowadzeniu rozkładu 
przestrzennego z użyciem jako kosztu podróży dystansu 
(rys. 1) i drugiego z użyciem czasu w ruchu swobodnym 
(rys. 2) otrzymano dużą zgodność z wynikami KBR, a R2 
w obu przypadkach wynosił 0,92. Jednakże użycie jako 
kosztu podróży czasu po obciążonej sieci (rys. 3) dawało 
mniej satysfakcjonujące wyniki i R2 wynosił 0,73. Oznacza 
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Streszczenie: W poniższym artykule opisano przykład budowy macie-
rzy kosztów podróży wykorzystanej podczas dystrybucji (rozkładu prze-
strzennego) podróży, która uwzględnia kilka środków transportu rów-
nocześnie. Autorzy przedstawiają kolejne analizy dotyczące wrażliwości 
poszczególnych miar oporu przestrzeni na wprowadzone do sieci zmiany 
oraz płynące z nich wnioski. Dodatkowo starają się udowodnić, że macierz 
zawierająca tylko jeden z systemów transportowych może powodować, że 
funkcja jest mało wrażliwa na powstawanie nowych inwestycji dedyko-
wanych innym typom pojazdów. Prace nad modelem ruchu Wrocławia 
pozwoliły na przetestowanie kilku wariantów konstruowania macierzy 
kosztów podróży, jednak artykuł przedstawia tylko wybrane rozwiązanie, 
które wydaje się być najbardziej odpowiednie.
Słowa kluczowe: macierz kosztu podróży, dystrybucja podróży, model 
popytu

Macierz kosztów uwzględniająca czasy 
podróży różnymi środkami transportu1

Rys. 1. Rozkłady podróży w dystansie wg modelu i KBR 
Źródło: opracowanie własne
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to, że w sytuacji wykorzystania czasu po obciążanej sieci 
wymagane jest podejście iteracyjne, które może pociągać 
za sobą zbyt duże nakłady pracy i jest czasochłonne. Wobec 
tego zdecydowano się na poszukanie innego rozwiązania, 
które w krótkim czasie dawałoby satysfakcjonujące wyniki 
rozkładu przestrzennego.

Proponowana macierz kosztów podróży
W toku prac nad modelem ruchu autorzy testowali różne 
wersje formuły opisującej macierz kosztów. Niniejszy ar-
tykuł przedstawia jedynie wariant, który został uznany za 
najlepszy.

Macierz kosztów używana jest na etapie rozkładu prze-
strzennego, którego wynikiem są macierze podróży dla po-
szczególnych motywacji. W związku z tym, że macierze te 
zawierają wszystkie rodzaje podróży: piesze, samochodem 
osobowym i komunikacją zbiorową, to właśnie takie typy 
transportu powinny być zawarte już w macierzy kosztów. 
W związku z tym formuła ją opisująca powinna uwzględ-
niać czas podróży pieszej, czas podróży samochodem osobo-
wym i czas podróży komunikacją zbiorową. W przypadku 
podróży samochodem osobowym, ze względu na wspo-
mniane wcześniej iteracyjne podejście wymagane przy uży-
ciu czasu po obciążonej sieci, zdecydowano się na wykorzy-
stanie czasu w ruchu swobodnym.

Rozważania nad formułą opisującą macierz kosztów 
rozpoczęto od pytania: Kiedy podróż wykonywana jest pie-
szo? Odpowiedź wydaje się prosta: w większości przypad-
ków kiedy jest ona krótka. Na podstawie KBR ustalono 
przedział czasowy, w którym następuje spowolnienie przy-
rostu liczby podróży pieszych (nagły spadek z około 3,5% 
na mniej niż  1%) i jest to 16 minuta, co prezentuje rysu-
nek 4. Do tego momentu odbywa się około 80% wszyst-
kich podróży pieszych. 

Kolejnym pytaniem, które postawili sobie autorzy było: 
Kiedy podróż odbywa się samochodem osobowym, a kiedy 
komunikacją zbiorową? Bardzo prawdopodobne wydaje się 
stwierdzenie, że w przypadku bezwzględnego porównania 
czasu trwania podróży z punktu A do punktu B w dużej czę-
ści przypadków czas podróży samochodem osobowym bę-
dzie krótszy niż czas podróży komunikacją zbiorową. 
Założono jednak, że dłuższy czas podróży transportem pu-
blicznym jest akceptowany w podobnym stopniu co krótszy 
czas podróży samochodem. Wynika to z faktu, że nie wszy-
scy posiadają prywatny samochód lub mają utrudniony do-
stęp do miejsc parkingowych w pobliżu celu podróży, decy-
dują się więc na podróż komunikacją zbiorową bez względu 
na czas jej trwania. Wybór środka transportu może wynikać 
również z przyzwyczajenia, statusu ekonomicznego, wieku 
czy bardziej lub mniej proekologicznego stylu życia [1]. 
Wobec tego przyjęto wskaźnik korygujący, który powoduje, 
że dłuższy czas podróży komunikacją zbiorową jest porówny-
walny z krótszym czasem podróży samochodem osobowym. 
Jest to stosunek średniego czasu podróży komunikacją zbio-
rową do średniego czasu podróży samochodem osobowym 
i wynosi on: 19 minut/14 minut. Takie założenia pozwoliły 
stworzyć wzór macierzy kosztów:

      

(1)

gdzie: 
M(P) – czas podróży pieszej 

M(SO) – czas podróży samochodem osobowym po nie-
obciążonej sieci 

M(KZ) – czas podróży komunikacją zbiorową.

Formułę tę należy rozumieć w ten sposób, że jeśli czas 
pieszy jest mniejszy lub równy 16 minutom, to zawsze wte-
dy jest wybierany do macierzy kosztów. W pozostałych 
przypadkach porównuje się ze sobą skorygowany czas po-
dróży samochodem osobowym i czas podróży komunikacją 
zbiorową. Jeśli krótszy jest ten pierwszy, to do macierzy 
kosztów wybierany jest czas podróży samochodem osobo-
wym, a jeśli drugi – to czas podróży komunikacją zbiorową. 
Wynik rozkładu podróży w czasie prezentuje rysunek 5.

Rys. 2. Rozkłady podróży w czasie po nieobciążonej sieci wg modelu i KBR
Źródło: opracowanie własne

Rys. 3. Rozkłady podróży w czasie po obciążonej sieci wg modelu i KBR
Źródło: opracowanie własne

Rys. 4. Narastająca suma liczby podróży pieszych i procentowe przyrosty w przedziałach  
czasowych 
Źródło: opracowanie własne
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Współczynnik determinacji dla takiego rozkładu po-
dróży w czasie wynosi 0,97. Wobec tego jest najwyższy 
spośród badanych wariantów. 

 zmiany w sieci i ich wpływ na czas i dystans podróży
Podczas dalszych prac nad modelem autorom nasunęły 
się jednak pytania: Która ze wszystkich wspominanych 
wcześniej macierzy będzie odpowiednia do opisu stanów 
prognozowanych? Jak dystans i czas reagują na wprowa-
dzenie do sieci modyfikacji? Poniższy tekst jest wynikiem 
analiz wrażliwości na zmiany w sieci poszczególnych kosz-
tów podróży. Za wrażliwość uznano zmiany w rozkładzie 
przestrzennym po wprowadzeniu do istniejącej sieci nowej 
inwestycji. Im bardziej różnią się od siebie wykresy rozkła-
dów liczby podróży w stanie istniejącym i projektowanym, 
tym wrażliwość uznano za większą. Pod uwagę wzięto trzy 
stany sieci transportowej modelu:
1. Stan podstawowy.
2. Stan pośredni – stan podstawowy z dodaną Autostradową 

Obwodnicą Wrocławia (AOW), czyli zmianą w sieci 
drogowej.

3. Stan docelowy – stan podstawowy z dodaną AOW 
i przykładowym rozwiązaniem kolei aglomeracyjnej 
(KA), czyli jednoczesnymi zmianami w sieci drogowej 
i kolejowej. Wprowadzenie kolei polegało na urucho-
mieniu nowych przystanków kolejowych i zamkniętych 
dotychczas dla ruchu pasażerskiego odcinków torów 
oraz zwiększeniu dziennej liczby kursów i ich częstotli-
wości w stosunku do stanu obecnego.

Pierwszą analizą było zbadanie wpływu modyfikacji 
w sieci na dystans podróży samochodem osobowym, co 
przedstawia rysunek 6. Po wprowadzeniu do układu AOW 
można dostrzec zmianę w kształcie wykresu, ponieważ ob-
wodnica, dzięki swoim wysokim parametrom, znacznie skró-
ciła czas podróży. Po wprowadzeniu kolei aglomeracyjnej 
nastąpiły jedynie drobne zmiany w wykresie w stosunku do 
stanu pośredniego. Oznacza to, że pomimo wprowadzenia 
dużych modyfikacji dystans jako koszt podróży nie jest wraż-
liwy na zmiany w sieci komunikacji zbiorowej. Dodatkowo 
wszystkie trzy rozkłady swój najwyższy punkt osiągają 
w tym samym przedziale, czyli do 15 minut.

Kolejnym krokiem badania wrażliwości kosztów podró-
ży była analiza wpływu zmian w sieci na czas podróży sa-
mochodem osobowym mierzonym w ruchu swobodnym. 

Wyniki analizy przedstawia rysunek 7. W tym przypadku 
dodanie obwodnicy nieznacznie przesunęło wykres w górę, 
co oznacza wzrost liczby podróży o krótkim czasie trwania. 
Również w tym wariancie dodanie kolei aglomeracyjnej nie 
spowodowało dużych zmian w wykresie rozkładu podróży, 
wobec tego czas podróży samochodem osobowym w ruchu 
swobodnym jest niewystarczająco wrażliwy na modyfikacje 
w sieci komunikacji zbiorowej. Poza tym, podobnie jak 
w pierwszej analizie, najwięcej podróży we wszystkich sta-
nach sieci odbywało się w tym samym przedziale czaso-
wym, czyli do 12 minut.

Rys. 5. Rozkłady podróży w czasie wg modelu i KBR 
Źródło: opracowanie własne

Rys. 6. Rozkłady podróży w czasie po nieobciążonej sieci, gdzie za koszt wzięto dystans
Źródło: opracowanie własne

Rys. 7. Rozkłady podróży w czasie po nieobciążonej sieci, gdzie za koszt wzięto czas podróży 
po nieobciążonej sieci 
Źródło: opracowanie własne

Trzecia analiza dotyczyła zbadania wrażliwości czasu 
podróży samochodem osobowym po obciążonej sieci na 
modyfikacje wprowadzone do tej sieci. Wyniki prezentuje 
rysunek 8. W tym wypadku można dostrzec wyraźną 
zmianę w kształcie wykresu po wprowadzeniu do układu 
AOW. Czasy podróży skróciły się, a ich największy udział 
przesunął się z 15 na 12 minut. Po uruchomieniu kolei 
aglomeracyjnej zauważalny jest spadek liczby podróży 
w szczytowym punkcie, co oznacza, że pojawiło się więcej 
podróży o dłuższym czasie trwania. Prawdopodobnie zna-
czy to również, że jakaś część użytkowników sieci przesia-
dła się z samochodu osobowego na komunikację zbioro-
wą. W związku z tym można stwierdzić, że czas podróży 
po obciążonej sieci uwzględnia zmiany w elementach sieci 
dotyczących różnych środków transportu, czyli jest wraż-
liwy na wprowadzone w tej analizie zmiany. Jednakże ze 
względu na wspomniane wcześniej podejście iteracyjne 
stosowane przy rozkładzie opartym na czasie podróży po 
obciążonej sieci, postanowiono poszukać alternatywnego 
rozwiązania.
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Ostatnia analiza badała wrażliwość proponowanej 
przez autorów macierzy kosztu podróży, zbudowanej 
z czasów kilku środków transportu. Jej wyniki prezentuje 
rysunek 9. Widać na nim wyraźne przesunięcie wykresu 
w lewo po wprowadzeniu AOW, co świadczy o pojawieniu 
się większej liczby podróży o krótszym czasie trwania. 
Dodatkowo uruchomienie kolei, podobnie jak w przypad-
ku użycia jako kosztu czasu po obciążonej sieci, spowodo-
wało spadek liczby podróży w szczytowym punkcie. 
Zwiększyła się natomiast liczba podróży dłuższych, co 
może sugerować zmianę środka transportu z samochodu 
osobowego na komunikację zbiorową. Wobec tego ma-
cierz, która zawiera koszty podróży różnymi środkami 
transportu, równocześnie umożliwia otrzymanie równie 
satysfakcjonujących wyników, co w przypadku macierzy 
kosztów zawierającej czas podróży samochodem po obcią-
żonej sieci.

Zestawiając ze sobą wyniki wszystkich analiz, można 
stwierdzić, że dystans podróży i czas podróży samocho-
dem osobowym w ruchu swobodnym mogą nie oddawać 
zmian w sieci komunikacji zbiorowej. Czas podróży samo-
chodem po obciążonej sieci jest bardziej wrażliwy na 
zmiany zarówno w sieci drogowej, jak i komunikacji zbio-
rowej. Reaguje on na zatłoczenie w sieci oraz zmiany środ-
ków transportu przez użytkowników. Dla przykładu – im 
więcej osób wybierze samochód osobowy, tym większe 
będą korki i dłuższy czas podróży, natomiast im większe 
korki, tym więcej osób wybierze komunikację zbiorową 
itd. Wobec tego czas podróży po obciążonej sieci pozwala 
uwzględnić atrakcyjność połączeń będących alternatywa-
mi dla zatłoczonych odcinków, która polega na skróceniu 
czasu przejazdu względem zakorkowanych połączeń. 
Równie dobrze na zmiany w sieci reaguje macierz, która 
zawiera w sobie czasy przejazdu różnymi środkami trans-
portu. Pomimo wykorzystania w niej czasu po nieobciążo-
nej sieci, pozwala ona uzyskać wiarygodny rozkład podró-
ży i dodatkowo pozwala zaoszczędzić czas pracy, bo nie 
wymaga stosowania podejścia iteracyjnego. Wobec tego 
autorzy rekomendują ją jako najbardziej odpowiednią do 
użycia w dystrybucji podróży.

Podsumowanie
Zestawienie wyników wszystkich analiz prezentuje tabela 
nr 1. 

Tabela 1
Podsumowanie analiz

DIS TT0 TCur
Funkcja czasów podróży 

różnymi środkami  
transportu

współczynnik determinacji R2 0,92 0,92 0,73 0,97

wrażliwość na zmiany w różnych 
sieciach transportowych brak brak występuje występuje

Na ich podstawie autorzy wyciągnęli następujące wnioski:
1. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie: Co po-

winno być miernikiem oporu przestrzeni w dystrybucji 
podróży? 

2. Podczas tworzenia modelu prognostycznego należy wy-
brać taki koszt rozkładu przestrzennego, który jest 
wrażliwy na zmiany we wszystkich systemach transpor-
towych. 

3. Jako koszt podróży w modelach prognostycznych zaleca 
się użycie jednej z wymienionych niżej macierzy:
a. Macierz czasu podróży samochodem osobowym po 

obciążonej sieci, choć wymaga to zastosowania po-
dejścia iteracyjnego;

b. Macierz zawierającą formułę, która uwzględnia cza-
sy podróży wszystkich środków transportu używa-
nych w modelu.
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