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Streszczenia angielskie – Abstracts in English

Krystian Siwek
Selected issues of demand modeling in the Great Britain
Abstract: The purpose of this article is to discuss selected issues of 
demand modeling in the Great Britain. Precise knowledge of trips 
pattern inside study area is a critical point during model develop-
ment and forecasts. Full understanding of journey decision process 
allows to create valid future scenarios. In this article three selected 
matters of demand modeling were shown – developing base year 
matrix, its calibration process and capability of variable demand 
model. The description includes basic functions and related for-
mulas.
Keywords: demand models, traffic structure, trip matrix calibra-
tion

Anna Górka
Characteristics of selected software for traffic simulations
Abstract: The article presents characteristics of selected programs 
for traffic modeling at signalized intersections. Author describes of 
methods of entering the data, necessary assumptions and specific-
ity of operation on the Vissim and Synchro programs. It has been 
presented on the example of one of Warsaw’ intersections . The ar-
ticle presents an evaluation and comparison of possible simulation 
results. Practical applicability in the evaluation of new solutions has 
been estimated.
Keywords: road traffic, traffic microsimulation, Vissim, Synchro

Rafał Kucharski, Arkadiusz Drabicki, Andrzej Szarata
Modeling junction impedance in the macroscopic static traffic flow models – 
practical approach
Abstract: In the article we propose method to model a junction 
impedance in the static macroscopic traffic network graphs. The 
available network database is used to parameterize the Warsaw 
road’ network. We use the generic data for the urban network: link 
types, node types, turn types and traffic signs. Thanks to this we are 
able to apply fundamental Intersection Capacity Analysis formu-
las (Gaca, et al. 2008) and compute the capacities and travel times 
for the turns in the network of Warsaw. The methods are proposed 
both for signalized, uncontrolled intersections and roundabouts. 
We propose heuristics for effective green, saturation flow, main flow 
and number of lanes, which can be practically applied in the urban 
macroscopic models. We apply and parameterize the Akcelik (1981) 
delay formulas to calculate the total travel time in the congested 
network. The paper is illustrated with both signalized and uncon-
trolled junctions in Warsaw. The results are plausible and the model 
can be further tested in practical applications.
Keywords: ICA, network graph, impedance, junction impedance

Rafał Kucharski, Tomasz Kulpa, Andrzej Szarata
Transport mode-choice model in commuting to and from the work in Warsaw 
Abstract: In the article the mode-choice model is formulated 
for the Home-Work-Home trips of Warsaw commuters. Model 
is calibrated to match the results of the Warsaw Traffic Study 
(WBR2015) where almost 7 thousands such trips were reported. 
The Traffic Study revealed the journey diary of the trips conducted 

the day before. Data included trip purpose, traveler status, car 
availability, origin and destination and the chosen mode. Which, 
coupled with the modeled data for the unchosen alternatives, al-
lowed to formulate and calibrate the discrete mode-choice model. 
We propose several formulations of the binomial logit model and 
analyzed the fit. We obtained model reasonably explaining the 
mode-choice behavior when using the context variables (age, car 
availability), and trip-related variables (travel time, parking, ser-
vice frequency etc.) To parameterize the model we use BIOGEME, 
broadly used to estimate the discrete-choice binary models. The 
article is concluded with the final form of the model, further used 
in the traffic demand model. 
Keywords: discrete-choice model, modal split, BIOGEME, logit 
model

Arkadiusz Drabicki, Rafał Kucharski, Andrzej Szarata
Incorporation of public transport network capacity constraints in macroscopic 
trip assignment model
Abstract: The notion of modelling the effects of public transport 
capacity constraints has been investigated in numerous research 
works, yet its implementation in transit assignment approach re-
mains rather limited – e.g. it has only been included in most re-
cent versions of the PTV VISUM modelling software. This article 
presents results from sample macroscopic transport network mod-
els and highlights the arising differences at trip assignment stage 
(especially in terms of passenger flows) once implicit capacity con-
straints are taken into account. Based on these, we try to evaluate 
the credibility of assignment results, discuss further calibration 
works, as well as indicate fields for future research studies. Path 
choice algorithm in macroscopic assignment model is principally – 
as a default – a function of journey times and service frequencies, 
whereas the inclusion of line (service) capacity might have a nota-
ble effect on simulation output – especially when considering vari-
ous public transport modes with distinct transportation capacities, 
i.e. mass transit (urban rail, underground) vs. feeder systems (light 
rail, monorail).
Keywords: public transport, trip assignment, capacity constraints, 
passenger overcrowding, PTV VISUM
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Streszczenie: Celem artykułu jest omówienie wybranych elementów 
budowy modeli popytu w Wielkiej Brytanii. Precyzyjne odzwiercie-
dlenie przemieszczeń na obszarze poddanym analizie jest kluczowym 
punktem tworzenia modelu symulacyjnego i prognoz ruchu. Dzięki 
zrozumieniu zasad formowania podróży, istnieje możliwość tworzenia 
wiarygodnych scenariuszy prognostycznych. W artykule przedstawio-
no podstawowe aspekty trzech wybranych elementów budowy popytu 
– tworzenie więźby na rok bieżący, jej kalibrację oraz funkcjonalność 
modelu zmiennego popytu. Omówienie zawiera podstawowe funkcje 
oraz powiązane z metodami wzory.
Słowa kluczowe: modele popytu, więźba ruchu, kalibracja więźby ruchu

Wybrane zagadnienia budowy  
modeli popytu w Wielkiej Brytanii1

Wprowadzenie
Planowanie transportowe oparte na podejściu systemowym 
przybyło do Wielkiej Brytanii ze Stanów Zjednoczonych 
już w latach 60. XX wieku [5]. Początkowo wykorzy-
stywano podejście czterostadiowe, jednak wraz z rozwo-
jem praktyki rozpoczęto modyfikować przyjęte metody. 
Już pod koniec dziesięciolecia rozwinięto metody analizy 
w oparciu o typy domostw, odchodząc od modeli genera-
cji podróży za pomocą regresji liniowej. Wraz z rozwojem 
metod i narzędzi metody stosowane w Wielkiej Brytanii 
ewoluowały [5]. 

Ponad 50 lat rozwoju modeli transportowych przyczyniło 
się do stworzenia baz danych dotyczących m.in. zachowań 
komunikacyjnych czy sieci drogowej. Dostarczane przez 
tamtejsze Ministerstwo Transportu prognozy National Trip 
End Model i oprogramowanie TEMPro pozwalają mieć do-
stęp do szerokiej bazy danych, m.in. do populacji, zatrudnie-
nia czy współczynników wzrostu z podziałem na obszary [6]. 
Integrated Transport Network (ITN) jest z kolei bazą 
wszystkich dróg w Wielkiej Brytanii i pozwala m.in. porów-
nać średnią prędkość przejazdu na odcinku z modelem sy-
mulacyjnym. 

Jednym z wielu programów wykorzystywanych do bu-
dowy modeli na Wyspach Brytyjskich jest SATURN, roz-
wijany już od końca lat 70. XX wieku. Jest to duży pakiet 
często samodzielnych programów, pozwalający, oprócz bu-
dowy układu drogowego i rozkładu ruchu na sieci, także na 
kalibrację modelu popytu [2]. Jego funkcje podążają za 
wymaganiami brytyjskiego rynku, a sam program rozwija 
się zgodnie z ewolucją tamtejszego podejścia. 

W niniejszym artykule omówiono niektóre kwestie bu-
dowy modelu popytu w oparciu o wytyczne pochodzące 
z instytucji rządowych. Wytyczne te nie są zbiorem ścisłych 
zasad, lecz raczej wskazówek i dobrych praktyk w przygo-

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2016.

towaniu modelu, do których ustosunkowanie się zależy 
m.in. od zakresu projektu.

Wybrane elementy budowy modelu popytu opisano 
zgodnie z kolejnością ich opracowania. Najpierw tworzona 
jest macierz na rok bazowy bezpośrednio z uzyskanych da-
nych (ankiet, wywiadów, danych demograficznych), a na-
stępnie poddawana jest kalibracji. Po stworzeniu ostatecznej 
macierzy na rok bazowy budowany jest model popytu, który 
będzie w stanie odwzorować tę więźbę za pomocą zależności 
matematycznych. Nie jest on jednak używany do modelu na 
rok bazowy, a jedynie do prognoz. Funkcjonuje więc podział 
na więźbę opracowaną bezpośrednio z badań ruchu (rok ba-
zowy) i więźbę syntetyczną z modelu popytu (prognozy). 

Więźba ruchu oparta na danych z telefonów komórkowych
Tradycyjne więźby ruchu w Wielkiej Brytanii budowane są 
w oparciu o wykonane badania ruchliwości, ankiety, po-
miary i dane demograficzne. Służą one do stworzenia wzor-
ca zachowań pomiędzy rejonami komunikacyjnymi w po-
szczególnych motywacjach i wybranych środkach przewo-
zowych. Poprzez rozszerzenie wyników z próby na popula-
cję tworzona jest więźba ruchu pochodząca bezpośrednio 
z rzeczywistych danych. Jest ona następnie uzupełniania 
o brakujące podróże, które nie zostały ujęte w ankietach 
poprzez syntetyczną macierz podróży. Tak stworzona więź-
ba jest następnie odwzorowywana w jednym z wielu typów 
modeli popytu w celu tworzenia modeli prognostycznych. 

Od kilku lat w Wielkiej Brytanii zaczęto używać danych 
komórkowych do wspomagania modelowania podróży. Ten 
rodzaj danych jest typowym przykładem tzw. Big Data, 
czyli dużej bazy różnych informacji, do której analizy wy-
magane są obszerne metody badawcze. Ten rodzaj danych 
charakteryzuje się wysokimi kosztami uzyskania, jednak 
w założeniach powinien odzwierciedlać rzeczywiste prze-
mieszczenia osób na analizowanym obszarze. Uproszczony 
proces tworzenia macierzy z danych komórkowych obrazu-
je rysunek 1. 

Pierwszym krokiem jest pozyskanie danych z telefonów 
komórkowych. System sieci komórkowej notuje tzw. wyda-
rzenia dla każdego telefonu podłączonego do sieci, zapisu-
jąc zarazem godzinę oraz lokalizację [4]. Wydarzeniem 
może być zarówno wykonanie telefonu czy wysłanie wiado-
mości tekstowej, jak i zmiana lokalizacji pomiędzy stacjami 
GSM. Te następnie dzielone są na:

•	 zatrzymania, wydarzenia, które pokazują, że użyt-
kownik pozostaje w jednym miejscu, 

•	 podróż, wydarzenia w czasie których użytkownik 
przemieszcza się między zatrzymaniami. 
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Te dwie grupy wykorzystywane są do określenia punktów 
zainteresowania użytkowników w sieci. Są one przypisywane 
do krajowego brytyjskiego systemu rejonów. Wykorzystywane 
dane reprezentują zwykle około 30% populacji Wielkiej 
Brytanii [4]. Dlatego też koniecznym jest stworzenie odpo-
wiednich współczynników do ich rozszerzenia. Tak stworzo-
na baza danych o zatrzymaniach pozwala zdefiniować punk-
ty generacji i absorbcji podróży, które następnie są łączone 
z przemieszczeniami, tworząc ścieżki w sieci. Wykorzystując 
specjalistyczne algorytmy, podróże są dzielone według typu 
trasy – linią kolejową czy w ruchu drogowym. Kolejnym 
krokiem jest powiązanie punktów zainteresowania z moty-
wacjami, określając m.in. obszary mieszkalne czy strefy biu-
rowe [4]. Przy przyjętej metodzie istnieje ryzyko nieuwzględ-
nienia krótkich podróży, dlatego te dodawane są za pomocą 
syntetycznych macierzy. 

Zdecydowaną zaletą używania danych komórkowych 
jest ich zasięg – pozwala zbadać zachowania komunikacyj-
ne mieszkańców całego analizowanego obszaru przy dużej 
wielkości próby i z wielu dni [1]. Dodatkowo są to oszczęd-
ności środków finansowych na prowadzenie badań i pomia-
rów [1]. Z procesem wiążą się jednak pewne niepewności 
– opiera się on na dużej liczbie założeń dotyczących samych 
podróży, wybranych środków przewozowych czy motywa-
cji [1]. Mechanizmy wyznaczania tych danych nie są do-
stępne publicznie na mocy umowy między operatorem 
a klientem. Dodatkowo w celu zachowania ochrony da-
nych osobowych wszystkie podróże w sieci są anonimowe, 
a same wartości poddawane zaokrągleniom [1] [4]. 

Kalibracja więźby ruchu
Przygotowana macierz na rok bazowy powinna zostać zwe-
ryfikowana i kalibrowana względem pomiarów. Celem ta-
kiego działania jest poprawa dopasowania macierzy szcze-
gólnie w tych punktach, które nie zostały szczegółowo ob-

jęte w badaniach. Przedstawiony poniżej proces opiera się 
na metodologii zastosowanej w pakiecie SATURN.

Estymacja macierzy może zwiększyć lub zmniejszyć 
liczbę podróży jedynie w komórkach niezerowych, dlatego 
też nie pozwala to na dodanie nowych podróży w połącze-
niach, które zostały określone jako zerowe [7].

Podstawowym celem estymacji macierzy jest udoskona-
lenie istniejącej więźby względem pomiarów, przy czym 
zmiany te powinny być utrzymane na minimalnym pozio-
mie. Krytycznym jest, by macierz po estymacji nie różniła 
się w znaczny sposób od początkowej [7]. 

Do kalibracji wykorzystuje się dostępne pomiary, za-
równo te z kordonów, jak i pojedynczych punktów. Z racji 
na dokładną i gęstą sieć punktów pomiarowych w Wielkiej 
Brytanii dostępność dużej i aktualnej bazy pozwala na pre-
cyzyjny proces estymacji.

Kalibracja macierzy przebiega przy użyciu dwóch pro-
gramów z pakietu SATURN, mianowicie SATPIJA 
i SATMe2 [2]. Przebieg iteracyjnego procesu estymacji ob-
razuje rysunek 2.

W pierwszym kroku Prior Matrix, czyli bazowa macierz, 
jest rozkładana na sieci. Następnie program PIJA lokalizuje 
wszystkie punkty pomiarowe w modelu i wyszukuje wszyst-
kie pary O-D, których potoki przebiegają przez te punkty 
[2]. W kolejnym kroku określa procentowy udział potoku 
z każdej z tych par, jaki przechodzi przez każdy z punktów 
pomiarowych. Tworzy więc bazę informacji o wszystkich 
punktach pomiarowych i powiązanych z nimi parami O-D. 
Dane te są przekazywane do programu SATMe2, który ma 
możliwość kalibracji macierzy [2]. W punkcie (a) podstawia-
na jest do niego więźba Prior Matrix. Celem oprogramowa-
nia jest poprawa dopasowania pomiędzy danymi pomiaro-
wymi a potokami poprzez zmianę wybranych komórek 
w macierzy. Różnicę pomiędzy zaktualizowaną a poprzednią 
macierzą prezentuje wzór (1): 

(1)

(2)

gdzie:
tij – komórka z więźby Prior Matrix
Tij– komórka z zaktualizowanej więźby

Xa – współczynnik balansujący powiązany z konkret-
nym odcinkiem a.

Proces SATMe2 jest iteracyjny i polega na poszukiwa-
niu takiego współczynnika X

a
,
 
by potoki odpowiadały po-

miarom (wzór 2). Efektem tego jest macierz nazwana 
PostMe2.

Taka macierz wraca do początku pętli i jest ponownie 
rozkładana na sieci zgodnie ze schematem na rysunku [2]. 
Program SATPIJA ponownie sprawdza potoki i pomiary, 
a SATMe2 kalibruje pierwotną macierz Prior załadowaną 
w punkcie (a). Tak skonstruowany iteracyjny proces pozwa-
la na poszukiwanie najlepszego rozwiązania przy zmianach 

Rys. 1. Uproszczony proces budowy więźby z danych telefonów komórkowych 
źródło: [4]
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wprowadzanych zawsze na tej samej macierzy, dzięki cze-
mu minimalizuje się różnice w stosunku do jej pierwotnej 
postaci. Gdy zaproponowany proces osiągnie zbieżność, 
wyliczona w ten sposób macierz zostaje zapisana pod nazwą 
PostMe2 Matrix [2].

W SATMe2 możliwe jest ustawienie pewnych ograni-
czeń do procesu kalibracji. Podróże w wybranych komór-
kach macierzy mogą zostać uznane za stałe, jeżeli istotnym 
jest zachowanie obecnej wielkości potoków na wybranym 
obszarze. Takie podejście pozwala na kalibrację jedynie 
tych obszarów, gdzie pomiary ruchu i ankiety zostały wy-
konanie na zbyt małej próbie. Jednak „zamrożenie” zbyt 
dużej liczby komórek może spowodować, że dla edytowal-
nej części zostaną przyjęte bardzo wysokie współczynniki 
w celu poprawy dopasowania w całej sieci. Możliwe jest 
także ustalenie dolnej i górnej granicy potoku na zadanym 
odcinku. Częstą praktyką jest ustawienie jako maksimum 
wartości przepustowości odcinka [2]. 

W celu zachowania zgodności tendencji ruchowych 
i liczby podróży skalibrowanej macierzy z jej pierwotną po-
stacią w wytycznych Ministerstwa Transportu przygotowa-
no szereg statystyk, które powinno spełniać porównanie 
więźb (tabela 1).  

Testy te mają dać odpowiedź, czy zmiany dokonane 
w więźbie przez kalibrację były znaczące. Każdorazowe 
przekroczenie któregoś z tych kryteriów powinno zostać 
dokładnie zbadane, włącznie z oszacowaniem wpływu 
tych zmian, zwłaszcza na obszar analiz. W przypadku, 
gdy zmiany są istotne statystycznie i w wyraźny sposób 
wpływają na stan sieci, zalecana jest ponowna weryfikacja 
modelu sieci i więźby ruchu. Jeżeli zmiany uznaje się za 
nieistotne, powinno to zostać udokumentowane w specy-
fikacji modelu [7].

Budowa więźby prognostycznej  
przy użyciu modeli zmiennego popytu
Należy wyraźnie podkreślić, że więźba ruchu na rok bazo-
wy nie pochodzi bezpośrednio z modelu, lecz jest macierzą 
powstałą z rzeczywistych danych. Po jej opracowaniu i ka-
libracji należy stworzyć odpowiedni zestaw procedur, od-
wzorowujący zawarte w niej tendencje ruchowe. Tak zbu-
dowany model popytu pozwala następnie tworzyć macie-
rze dla poszczególnych modeli prognostycznych. Variable 
demand models (ang. modele zmiennego popytu) pozwala-
ją na modelowanie przemieszczeń zarówno w projektach 
komunikacji indywidualnej, jak i transportu zbiorowego. 
Określenie popytu jest procesem iteracyjnym, zależnym od 
złożonego kosztu podróży w sieci [6].

Każda zmiana warunków ruchowych w modelu wpływa 
na popyt. Głównym celem VDM jest możliwość prognozo-
wania i zdefiniowania tych zmian. Podejście to powinno 
dać odpowiedź o liczbie (częstości) podróży w ciągu doby, 
wybranych środkach przewozowych, celu podróży, a także 
porze dnia, gdy wykonano przemieszczenia. Dodatkowo 
powinno być to powiązane z prognozowanymi wartościami 
produkcji i atrakcji rejonów komunikacyjnych [6]. 

Model popytu oraz rozkład ruchu wymagają odmiennego 
podziału elementów składowych. Model z racji na swoją 
strukturę powinien charakteryzować się wyższą szczegóło-
wością danych w celu określenia, jak duży potok oraz jakiego 
typu (motywacji, klasy pojazdu) jest produkowany bądź ab-
sorbowany przez konkretne rejony [6]. Jest to istotne rów-
nież dlatego, że różne grupy użytkowników reagują w od-
mienny sposób na zmiany warunków na sieci oraz w koszcie 
podróży. 

Segregacja elementów w modelu popytu zależy od ob-
szaru poddawanego analizie, celów i struktury projektu, 
dostępnych danych, wymaganych analiz. Przyjmuje się po-
niższy podział jako fundamentalny, jednak istotnym jest, że 
zależy on zawsze od konkretnego przypadku [6]. 
1. Typ domostwa/typ podróżnego – podział tworzony jest 

według struktury domostw, liczby dzieci czy osób pra-
cujących. Pozwala przyporządkować zachowania komu-
nikacyjne zgodne z typem domostwa. Istnieje również 
możliwość podziału w zależności od dostępności samo-
chodu. Model, które analizuje jedynie ruch w komuni-
kacji indywidualnej, bierze pod uwagę jedynie tych 
użytkowników, którzy mają dostęp do samochodu. 

2. Wartość czasu – różnica w wadze jednostki czasu dla 
poszczególnych użytkowników sieci drogowej ustalana 

Rys. 2. Schemat procesu kalibracji macierzy z wykorzystaniem modułów SATURN
źródło: [2]

Dopuszczalne różnice przy kalibracji więźby
Miara Wymagania

Wartości komórek więźby

Wynik regresji liniowej 
a między 0,98 a 1,02 
b bliskie 0 
R2 większe niż 0,95

Wartości P/A dla rejonów

Wynik regresji liniowej 
a między 0,99 a 1,01 
b bliskie 0 
R2 większe niż 0,98

Długość podróży Różnica wartości średniej mniejsza niż 5% 
Różnica odchylenia standardowego mniejsza niż 5%

Macierz sektorów Różnica wartości komórek mniejsza niż 5%

Tabela 1  

Źródło: [7]
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jest zwykle według podziału na motywacje. Dodatkowo, 
jeżeli projekt zawiera punkty poboru opłat, konieczne 
jest określenie dochodów kierowców lub ich chęć do 
uiszczania opłat.

3. Motywacja – przynajmniej trzy kategorie: związane 
z pracą (W), wyjazdy służbowe (EB) oraz inne (O). 
Mogą się one różnić elastycznością oraz dystrybucją 
w sieci czy też wartością jednostki czasu.

4. Systemy transportowe – zwykle przynajmniej dwa – ko-
munikacja indywidualna oraz zbiorowa. W projektach 
przeważnie jest wymagane, by istniała możliwość zmiany 
środka transportowego w iteracyjnym modelu popytu. 

5. Typ odcinków w sieci – przeznaczone dla pojazdów oso-
bowych oraz inne, przy czym te drugie mogą zawierać 
m.in. wydzielone buspasy, drogi dla pojazdów towaro-
wych czy linie kolejowe.

VDM jest procesem iteracyjnym składającym się z wielu 
punktów decyzji (nazywanych tu „krokami”), koniecznych 
do należytego określenia popytu [6]. Zwyczajowo przyj-
muje się je następująco:

•	 częstość podróży (ang. trip frequency),
•	 podział zadań przewozowych (ang. modal split),
•	 dystrybucja podróży (ang. trip distribution),
•	 przedział czasowy (ang. time interval).

Częstość podróży [6] – określa, ile podróży wykonują 
w analizowanym okresie użytkownicy. Tworzona jest na ba-
zie zaobserwowanego schematu podróży w taki sposób, by 
reagowała na zmiany w czasie przejazdu oraz kosztach. Dla 
każdej z motywacji podróży tworzony jest zwykle osobny 
model częstości. Podejście to jest odmienne od klasycznej 
generacji ruchu opartej na czynnikach demograficznych 
oraz socjoekonomicznych. W typowym przypadku wzrost 
liczby podróży w prognozach wynika ze wskaźników wzro-
stu określonych w The National Trip End Model. Ten krok 
jest zwykle najmniej wrażliwy na zmiany kosztów.

Gdy częstość podróży nie zawiera podróży pieszych oraz 
rowerowych, zmiana liczby podróży wywołana zmianami 
kosztów oznacza przeniesienie podróży pomiędzy transpor-
tem indywidualnym lub zbiorowym a podróżami pieszymi 
bądź rowerowymi (które nie występują w modelu). Jeżeli te 
podróże znajdują się w modelu popytu, nie powinna nastę-
pować widoczna zmiana częstości podróży w zależności od 
kosztów. 

Podział zadań przewozowych [6] – podstawą dla okre-
ślenia podziału zadań przewozowych są informacje na te-
mat dostępności samochodu. Docelowo należałoby przypo-
rządkować informację o dokładnej liczbie dostępnych po-
jazdów dla użytkownika, jednak nie zawsze określenie 
takich danych jest możliwe. Ponownie parametry modelu 
powinny być zależne również od motywacji. 

Zwykle podział zadań przewozowych rozważa wybór 
pomiędzy samochodem a komunikacją zbiorową. Częstym 
przypadkiem jest podział na trzy kategorie, np. samochód, 
autobus i kolej lub samochód, komunikacja zbiorowa i po-
dróże piesze. Lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie tzw. 

zagnieżdżonego podziału (ang. nested choice) [2] [6]. 
Sprowadza się to do podziału w dwóch lub więcej krokach. 
Przykład obrazuje rysunek 3. 

Dystrybucja podróży [6] – dystrybucja określa liczbę 
podróży pomiędzy poszczególnymi parami rejonów ko-
munikacyjnych. Zaleca się stworzenie ograniczeń wielko-
ści podróży na konkretnych obszarach lub też funkcji 
zmniejszających ich atrakcyjność, by poprawnie odwzoro-
wać zachowania komunikacyjne. Typowym przy progno-
zach jest używanie podwójnych ograniczeń w motywa-
cjach związanych z pracą oraz edukacją przez ustalenie 
stałej wartości dla produkcji i atrakcji poszczególnych 
rejonów (trip ends) oraz pojedynczego ograniczenia dla po-
zostałych motywacji, gdzie jedynie produkcja rejonów 
jest ustalana na stałym poziomie. Wewnętrzne procedury 
dystrybucji podróży zawierają m.in. funkcję oporu prze-
strzeni. 

Główną przeszkodą w wykorzystaniu modelu dystrybu-
cji podróży jest estymacja współczynników absorbcji po-
dróży dla każdego rejonu w wiarygodny sposób i określenie 
parametrów, które pozwolą na miarodajną predykcję liczby 
podróży. Jest to o tyle problematyczne, że określane na rok 
bazowy parametry odwzorowują zaobserwowane schematy 
na szerokim obszarze, gdzie zachowania uzależnione są od 
wielu czynników historycznych oraz socjoekonomicznych, 
które nie mogą być w prosty sposób ujęte we współczynni-
kach. W konsekwencji przyjmuje się, że możliwość predyk-
cji przyszłości przez modele dystrybucji jest generalnie nie-
potwierdzona [6]. Dlatego tak ważne jest bazowanie na jak 
największej rzeczywistej próbie danych w celu jak najlep-
szego odzwierciedlenia tendencji w zachowaniu użytkowni-
ków sieci. 

Przedział czasowy [6] – pozwala zamodelować wybór 
godziny rozpoczęcia podróży zarówno w makro przedziale 
czasu (szeroki wybór między interwałami, np. 2–3 godziny, 
wybór pomiędzy godzinami analiz), jak i w skali mikro 
(wybór pomiędzy 1 h–15 min wewnątrz analizowanego 
przedziału). W Wielkiej Brytanii zwykle modeluje się od 8 
do 16 godzin w dobie, z uwzględnieniem okresów szczyto-
wych i międzyszczytowych. Zdefiniowane w modelu prze-
działy czasu powinny być zgodne z tymi zakodowanymi 
w modelu popytu. Model wyboru przedziału powinien róż-
nić się w zależności od motywacji, ponieważ podróże obli-
gatoryjne zwykle nie mogą rozpoczynać się w dowolnie 
wybranej godzinie. Jest mało prawdopodobnym, by model 
popytu zmieniał godziny rozpoczęcia podróży w całym 

Rys. 3. Schematy podziału zadań przewozowych 
Źródło: opracowanie własne
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okresie analiz, jednak w niektórych przypadkach i wybra-
nych godzinach takie przesunięcie może wpłynąć na koszty 
podróży w sieci. 

W analizie można wziąć pod uwagę także inne kroki 
decyzyjne. Składowe te mogą być uwzględnione poprzez 
wielomianowy model logitowy, zaniedbując jednak wpływ 
czułości poszczególnych decyzji na końcowy rezultat. 
Dlatego też koniecznym jest ustawienie hierarchii kolej-
nych wyborów w modelu popytu. Budowa modelu często 
różni się w zależności od motywacji podróży, a przedział 
czasu w skali makro wykorzystywany jest bardzo rzadko. 
Należy podkreślić, że model niekoniecznie musi odzwier-
ciedlać proces decyzyjny użytkownika [6]. Jedną z możli-
wości układu kroków obrazuje rysunek 4. 

Uogólniony koszt dla podróży samochodem osobowym 
zawiera zwykle następujące czynniki:

•	 koszty eksploatacji (w tym paliwo),
•	 czas podróży,
•	 koszt parkowania,
•	 czas dojścia i odejścia od pojazdu,
•	 opłaty za przejazd.

Przy uwzględnieniu tych wskaźników postać kosztu uogól-
nionego może być następująca:

(3)

gdzie:
Gcar – uogólniony koszt podróży samochodem
twalk – całkowity czas dojścia do i od samochodu

vwalktime – waga dla czasu dojścia
tride – czas spędzony w pojeździe

VOC – koszt eksploatacji pojazdu na kilometr, zależny 
od motywacji

occ – liczba osób w pojeździe (pozwala podzielić koszty 
eksploatacji)

VOT – odpowiedni koszt czasu według motywacji
cpark – koszt parkowania.

Zwyczajowo uogólniony koszt podawany jest w jednostce 
czasu, jednak jest możliwe podanie go również w spieniężonej 
postaci poprzez przemnożenie całego równania przez VOT. 

Hierarchia sekwencji kroków decyzyjnych powinna być 
determinowana przez ich wrażliwość na złożony koszt po-
dróży (ang. composite costs) [6]. Im decyzja znajduje się wyżej 
na schemacie, tym powinna być mniej wrażliwa na koszt, 
więc mniej podatna na zmiany. Parametryzowane jest to 
przez współczynnik l. Decyzje znajdujące się wyżej w hierar-
chii funkcjonują jako ograniczenia dla późniejszych decyzji. 
Dlatego też, jeżeli wrażliwość kolejnych kroków malałaby 
(zamiast rosnąć), istniałoby zagrożenie, że byłyby one zbyt 
mocno ograniczone wcześniejszymi wyborami, a cała proce-
dura nie działała prawidłowo. Złożony koszt podróży wyra-
żany jest poniższym wzorem:

(6)

gdzie: 
 – złożony koszt zsumowany dla możliwych wybo-

rów x w kroku y
 – uogólniony koszt dla wyboru x w kroku y
 – parametr wrażliwości dla wyborów podejmowa-

nych w kroku y.

Koszt ten jest obliczany dla każdego z kroków jako średnia 
z kosztów bardziej wrażliwych kroków (rys. 4). Wartość ta nie 
może być określana za pomocą średniej arytmetycznej, lecz 
odpowiednio ważona. Jeżeli podział zadań przewozowych 
jest mniej wrażliwy (czyli znajduje się wyżej w schemacie) niż 
dystrybucja podróży, wtedy złożony koszt podróży (wzór 6) 

Rys. 4. Przykładowy schemat VDM 
źródło: [6]

Uogólniony koszt podróży (ang. generalised cost) jest ko-
nieczny dla prawidłowego działania modelu popytu. Koszt 
powinien zależeć zarówno od czasu, jak wydatków, dlatego 
tak ważnym jest stworzenie odpowiedniej kombinacji tych 
dwóch grup czynników wyrażającą, jak bardzo wykonanie 
konkretnej podróży jest zniechęcające (ang. disutility) [6]. 
By określić te koszty i ich wpływ na zmianę popytu w mo-
delu, konieczne jest stworzenie odpowiednich wag dla cza-
su i wydatków, które dotykają podróżnych. Pozwala to na 
analizę przypadków, gdy możliwy jest wybór droższego, ale 
szybszego środka przewozowego lub tańszego ale jednak 
wolniejszego. 

Uogólniony koszt może być modyfikowany dwoma ty-
pami zmiennych:

•	 zmienne odnoszące się do rozważanych podróży,
•	 zmienne odnoszące się do indywidualnych cech po-

dróżnego.

Te dwa czynniki pozwalają określić różnorodność w po-
pulacji na analizowanym obszarze. W pierwszej grupie 
mogą znajdować się czynniki dotyczące środków przewozo-
wych (czas przejazdu, opłaty za autostrady), a w drugiej 
odnoszące się do użytkownika (przychody, motywacja po-
dróży). Struktura uogólnionego kosztu pozwala na rozwa-
żanie różnic w zachowaniu i decyzjach użytkowników, co 
wpływa także na przebieg budowania prognoz.
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samochodem z rejonu i obliczany jest jako logsum podróży 
samochodem (krok y) do wszystkich możliwych docelowych 
rejonów (wybór x). Na etapie dystrybucji do rejonów z wyso-
kim kosztem podróży zostaje wyznaczona mała liczba podróży 
samochodem, a użytkownicy chętniej wybiorą podróże do 
bliższych rejonów. Jednak poprzez przypisanie niskiej wagi dla 
tych kosztownych podróży będzie to stanowiło mały udział 
w koszcie złożonym dla etapu będącego wyżej, czyli podziału 
zadań przewozowych [6]. Jeżeli zaś dystrybucja podróży jest 
mniej wrażliwa niż podział zadań przewozowych, do jej okre-
ślenia wykorzystuje się złożony koszt dla wszystkich możli-
wych dostępnych środków transportowych dla każdej pary 
początek–koniec podróży [6].

Gdy rozważa się najbardziej wrażliwy (najniższy, poprze-
dzający rozkład na sieci) krok, złożony koszt dla każdej z opcji 
będzie miał przypisaną wagę odpowiadającą proporcji atrak-
cji dla rejonów – pozwala to uniknąć sytuacji, w której po-
dróże są kierowane do łatwo dostępnych rejonów, które 
w rzeczywistości mają bardzo niską lub zerową atrakcję.

Udokumentowano, że wrażliwość popytu na uogólnio-
ny koszt maleje wraz ze zwiększaniem się długości podróży 
[3]. Jeżeli zakres projektu dotyczy dużego obszaru, zaapli-
kowanie takiej metody może być konieczne dla uzyskania 
wysokiej zgodności modelu z rzeczywistością. Zjawisko to 
nazywane jest tłumieniem kosztu (ang. cost damping). Jako 
że modele w Wielkiej Brytanii zawierają często sieć drogo-
wą całej wyspy (z odpowiednim stopniem szczegółowości, 
najwyższym w obszarze zainteresowania projektu i bardzo 
niskim w obszarach najbardziej oddalonych), koniecznym 
jest użycie modelu tłumienia, by zbyt duże koszty nie unie-
możliwiały wykonywania najdłuższych podróży. 

Zarządzanie iteracyjnym modelem popytu w połączeniu 
z iteracyjnym procesem rozkładu ruchu na sieć jest możliwe 
dzięki wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania. 
Jednym z tego typu programów jest DIADEM (Dynamic 
Integrated Assignment and DEmand Modelling) [6]. 
Został on specjalnie przygotowany, by ułatwić naprzemien-
ny proces iteracyjny, doprowadzając do zbieżności modelu 
popytu. Pozwala również ocenić aktualną zbieżność mode-
lu poprzez badanie różnicy pomiędzy popytem a podażą 
(GAP, w j. ang. przerwa) wyrażoną wzorem:

(7)

gdzie:
– komórka a w macierzy podróży z poprzednie-

go rozkładu ruchu dla iteracji n-tej
– komóra a w macierzy ugólnionych kosztów 

powstała z rozkładu macierzy
– komórka a w macierzy podróży powstałej po 

rozkładzie ruchu opartym na koszcie . 
W przypadku VDM jest to równoznaczne z ozna-
czeniem 
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kosztownych podróży, będzie to stanowiło mały udział w koszcie złożonym [6].Jeżeli 
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zwiększaniem się długości podróży [3]. Jeżeli zakres projektu dotyczy dużego obszaru, 
zaaplikowanie takiej metody może być konieczne dla uzyskania wysokiej zgodności modelu 
z rzeczywistością. Zjawisko to nazywane jest tłumieniem kosztu (ang. cost damping). Jako, że 
modele w Wielkiej Brytanii zawierają często sieć drogową całej wyspy (z odpowiednim 
stopniem szczegółowości, najwyższym w obszarze zainteresowania projektu i bardzo niskim 
w obszarach najbardziej oddalonych), koniecznym jest użycie modelu tłumienia, by zbyt duże 
koszty nie uniemożliwiały wykonywania najdłuższych podróży.  
 Zarządzanie iteracyjnym modelem popytu w połączeniu z iteracyjnym procesem 
rozkładu ruchu na siećjest możliwe dzięki wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania. 
Jednym z tego typu programów jest DIADEM (Dynamic Integrated Assignment and DEmand 
Modelling) [6]. Został on specjalnie przygotowany, by ułatwić naprzemienny proces 
iteracyjny, doprowadzając do zbieżności modelu popytu. Pozwala również ocenić aktualną 
zbieżność modelu poprzez badanie różnicy pomiędzy popytem a podażą (GAP, ang. przerwa) 
wyrażoną wzorem: 
 
 
 

 

 

 

gdzie: 

𝑋𝑋𝑎𝑎𝑛𝑛  – komórka a w macierzy podróży z poprzedniego rozkładu ruchu dla iteracji n-tej, 

𝐶𝐶(𝑋𝑋𝑎𝑎𝑛𝑛) – komóra a w macierzy ugólnionych kosztów powstała z rozkładu macierzy, 

𝐷𝐷(𝐶𝐶(𝑋𝑋𝑎𝑎𝑛𝑛)) – komórka a w macierzy podróży powstałej po rozkładzie ruchu opartym 
na koszcie 𝐶𝐶(𝑋𝑋𝑎𝑎𝑛𝑛). W przypadku VDM jest to równoznaczne z oznaczeniem 𝑋𝑋𝑎𝑎𝑛𝑛+1. 

𝑎𝑎 – reprezentuje każdą możliwą kombinację początku i końca podróży, motywacji, 
przedziału czasowego i wybranego środka przewozowego.  

Przyjmuje się, że zbieżność modelu jest osiągnięta wtedy, gdy wynik powyższego 
równania wynosi 0, co oznacza, że nie ma zmian pomiędzy poprzednią a nowopowstałą 
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– reprezentuje każdą możliwą kombinację począt-

ku i końca podróży, motywacji, przedziału cza-
sowego i wybranego środka przewozowego. 

Przyjmuje się, że zbieżność modelu jest osiągnięta wtedy, 
gdy wynik powyższego równania wynosi 0, co oznacza, że 
nie ma zmian pomiędzy poprzednią a nowo powstałą więźbą 
ruchu. Proces zbieżności dla jednego potoku prezentuje rysu-
nek 5. Krzywa S jest krzywą podaży, gdzie koszt wzrasta wraz 
ze wzrostem liczby podróży w sieci. Krzywa D jest krzywą 
popytu, która prezentuje spadek liczby podróży w sieci wraz 
ze wzrostem kosztów. Zakreślony obszar pokazuje przestrzeń 
będącą różnicą pomiędzy podażą a popytem według powyż-
szego wzoru. Z kolejnymi krokami iteracyjnymi przestrzeń ta 
się zmniejsza, aż pozostaje punktem na przecięciu obu krzy-
wych, co oznacza pełną zbieżność modelu. 

Zwykle modele popytu opierają się na podróżach (ang. 
trip). Istnieje jednak bardziej złożone podejście związane 
z łańcuchem podróży (ang. tour) zaczynającym się i kończą-
cym w rejonie komunikacyjnym będącym domem dla oso-
by podróżującej. Wszystkie podróże pomiędzy są automa-
tycznie rozpoznawane jako części składowe większej cało-
ści. Podejście to charakteryzuje się wyższą dokładnością 
w reprezentacji zachowań w konkretnych modelach, np. 
odzwierciedlających model miejsca do parkowania lub też 
system opłat za wjazd uzależniony od konkretnej godziny. 
Zaleca się obserwowanie zmian w GAP w kolejnych itera-
cjach, by prześledzić proces zbieżności modelu. 

Wartym podkreślenia jest, że pojazdy ciężarowe są wy-
łączone z tej metody, ponieważ ich ruch jest oparty na zło-
żonym łańcuchu logistycznym, co uniemożliwia modelo-
wanie każdego przemieszczenia z osobna. Dlatego też 
w przypadku ruchu towarów przyjmuje się prostą metodę 
przemnażania macierzy przez współczynniki w progno-
zach. Podobne podejście przyjmuje się, jeżeli w modelu wy-
stępuje ruch zewnętrzny spoza obszaru modelu. 

Podsumowanie
Opisane metody przedstawiają aspekty jednej z metod bu-
dowy modelu popytu. Duży nacisk położono w nich na 
szczegółowy opis zjawisk zachodzących w układach trans-
portowych. Wykorzystując szeroką bazę danych dostępną 
w Wielkiej Brytanii, istnieje możliwość użycia metod wycho-
dzących poza ramy klasycznego modelu czterostadiowego. 

Rys. 5. Proces zbieżności pomiędzy popytem a podażą 
Źródło: saturn

a

Dokończenie tekstu na stronie 13
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Streszczenie: W artykule przedstawiono charakterystykę wybra-
nych programów służących do modelowania ruchu na skrzyżowaniach 
sterowanych sygnalizacją świetlną. Opisano sposoby wprowadza-
nia danych, niezbędne założenia oraz specyfikę pracy z programami 
Vissim i Synchro na przykładzie jednego z warszawskich skrzyżowań. 
Dokonano również oceny i porównania możliwych do uzyskania wy-
ników symulacji oraz oceniono ich przydatność praktyczną w ocenie 
projektowanych rozwiązań.
Słowa kluczowe: ruch drogowy, symulacja mikroskopowa, Vissim, Synchro

Charakterystyka wybranych programów 
do mikrosymulacji ruchu drogowego1

Wprowadzenie
W dzisiejszych czasach coraz większą uwagę przykłada się 
do modelowania ruchu drogowego. Standardem jest wy-
maganie od projektantów udokumentowania efektywności 
proponowanego rozwiązania. Coraz częściej projektanci się-
gają po oprogramowanie komputerowe pozwalające w spo-
sób szybki i kompleksowy przedstawić zamawiającemu 
efekty pracy. Często też projektanci z własnej inicjatywy 
stosują wyspecjalizowane oprogramowanie, by zweryfiko-
wać przyjęte rozwiązanie.

W niniejszym artykule podjęto próbę scharakteryzowa-
nia wybranego oprogramowania służącego do mikroskopo-
wej symulacji ruchu drogowego. Szczegółowej analizie 
poddano dwa programy komputerowe stosowane po-
wszechnie przez osoby wykonujące projekty w zakresie in-
żynierii ruchu drogowego na terenie miasta stołecznego 
Warszawy. Pierwszym z nich jest program Vissim niemiec-
kiej grupy PTV, będący częścią dużo większego pakietu  
Vision Traffic Suite zapewniającego pełen zestaw narzędzi 
inżynierskich od planowania strategicznego (Visum) i inży-
nierii ruchu, aż do symulacji ruchu pieszych (VisWalk). 
Drugi z programów to program Synchro amerykańskiej 
firmy Trafficware, będący częścią pakietu Synchro Green, 
prosty program pozwalający szybko ocenić efektywność 
różnych wariantów organizacji ruchu.

Jako studium przypadku do opisu zagadnienia wybrano 
istniejące skrzyżowanie sterowane alei Niepodległości i ulicy 
Ksawerów zlokalizowane na warszawskim Mokotowie. Jest 
to skrzyżowanie czterowlotowe, wloty skrzyżowania mają 
odpowiednio 2 lub 3 pasy na kierunku głównym oraz po 
jednym pasie na kierunku podporządkowanym, na każdym 
z nich znajduje się przejście dla pieszych. Z ulicy Ksawerów 
możliwe jest poruszanie się w każdym kierunku, na ciągach 
głównych, zakazane jest skręcanie w lewo. Skrzyżowanie ste-
rowane jest programem stałoczasowym, na każdym z wlo-
tów zastosowano sygnalizatory S-2, dopuszczające skręcanie 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2016.

w prawo (tzw. zielona strzałka), przy wyświetlonym sygnale 
czerwonym. W celu przeprowadzania analizy postanowiono 
dobrać najlepszy program komputerowy do wizualizacji wy-
konanego rozwiązania modernizacji sygnalizacji świetlnej.

Chcąc porównać możliwości dwóch wybranych progra-
mów, wykonano w każdym z nich model tego samego 
skrzyżowania. W obu przypadkach do wykonania modelu 
potrzebne będą podstawowe dane o geometrii skrzyżowa-
nia, natężeniu ruchu oraz programie sygnalizacji, jednak 
sposób wprowadzania tych danych, a co za tym idzie wy-
magana forma, znacząco różnią się od siebie.

Zakres wprowadzanych danych

Program Vissim
Dane o geometrii skrzyżowania do programu Vissim najła-
twiej jest wprowadzać na podstawie wczytanego wcześniej 
planu sytuacyjnego. Rysunek ten może być dowolnym 
plikiem graficznym, także w wektorowym formacie *dwg 
lub *dxf. Skalowania podkładu dokonuje się na podsta-
wie dowolnego, znanego wcześniej wymiaru na obrazie 
(np. linijka skali nałożona na mapę lub szerokość przej-
ścia dla pieszych). Następnie całe skrzyżowanie wyryso-
wuje się, dopasowując kształty pasów ruchu do podkładu. 
Dzięki temu nie są potrzebne szczegółowe dane geome-
tryczne (choć ich znajomość znacząco przyspiesza pracę, 
gdyż eliminuje konieczność zgadywania i dopasowywania 
wymiarów). Odcinki dróg w programie budowane są za 
pomocą linii prostych i krzywych, dzięki czemu użytkow-
nik posiada pełną dowolność w kształtowaniu geometrii 
skrzyżowania. 

Możliwe jest również wykonanie modelu bez wczytywa-
nia podkładu mapowego, jednak wymaga ono posiadania 
dokładnej wiedzy o geometrii skrzyżowania. Wyrysowując 
kolejne odcinki i łączniki, należy znać: liczbę i szerokość pa-
sów ruchu, odległość linii zatrzymania od krawędzi drogi 
poprzecznej, długości wydzielonych pasów do skrętu, sze-
rokość pasów dzielących oraz promienie łuków poziomych. 
Ze względu na złożoność procesu odzwierciedlania dokład-
nej geometrii skrzyżowania zaleca się wykonywanie mode-
lu w oparciu o podkład mapowy.

Poza geometrią do programu należy również wprowa-
dzić dane o natężeniu ruchu pojazdów. W programie Vissim 
podaje się wielkości zagregowane do sumarycznych natężeń 
pojazdów na wlotach wraz ze strukturą rodzajową, wyrażoną 
procentowym udziałem poszczególnych typów pojazdów. 
Aby zdefiniować strukturę kierunkową pojazdów na wlocie 
należy zaplanować „trasy”, polega to na zdefiniowaniu 
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punktów decyzyjnych i możliwych do wyboru w tych 
punktach tras oraz nadaniu poszczególnym kierunkom 
procentowego udział w strumieniu. Jest to operacja dość 
pracochłonna i wymagająca przeliczania proporcji udziału 
poszczególnych relacji w ogóle ruchu z danego wlotu. Przy 
budowaniu modelu należy również pamiętać o nadaniu za-
sad pierwszeństwa lub zdefiniowaniu pól kolizji, w prze-
ciwnym razie pojazdy będą się „przenikać”, co wpłynie na 
zafałszowanie wyników analizy.

Wprowadzanie programu sygnalizacji odbywa się na 
zasadzie programowania wbudowanego w oprogramowa-
nie sterownika, zatem nie powinno stwarzać użytkowniko-
wi większych problemów. Do wykonania modelu będą nam 
potrzebne podstawowe dane, takie jak przypisanie grup 
sygnalizacyjnych do strumieni oraz program sygnalizacji 
świetlnej.

Tak wykonany model gotowy jest do przeprowadzenia 
symulacji i dokonania oceny projektowanego rozwiązania. 
Należy jednak wspomnieć, że nie jest to jedyna możliwość 
odtworzenia symulacji. W programie Vissim możliwy jest 
również import sterownika zewnętrznego lub całego go-
towego skrzyżowania wykonanego w innym oprogramo-
waniu do projektowania rozwiązań skrzyżowań sterowa-
nych np.: z pakietu Sitraffic Office firmy Siemens, z pro-
gramu Synchro, albo z innych programów pakietu firmy 
PTV.

Tworzenie modelu w programie Synchro
Technika tworzenia modelu skrzyżowania w programie 
Synchro zdecydowanie odbiega od pracy z programem 
Vissim. Do programu wprowadza się bowiem bardzo uprosz-
czoną geometrię, co pozwala znacząco skrócić czas potrzebny 
na wykonanie modelu.

W programie Synchro również jest możliwe tworzenie 
skrzyżowania na podstawie planu sytuacyjnego, jednak 
możliwości w tym zakresie są ograniczone. Schemat skrzy-
żowania musi być wczytany w formacie *jpg, *bmp, lub 
*dxf, dodatkowo należy znać skalę załączanego obrazu, 
gdyż jedynym sposobem na wyskalowanie podkładu jest 
podanie z klawiatury skali (osobno w płaszczyźnie x i y) 
odnoszącej się do liczby pikseli na 1 punkt obrazu. Takie 
rozwiązanie jest mało wygodne, a dodatkowo geometria 

modelu jest na tyle uproszczona, że jedyne wartości, jakie 
możemy wyrysować na podstawie podkładu to odległości 
pomiędzy skrzyżowaniami oraz długości pasów na wlocie 
i ich kierunek. Stworzenie modelu skrzyżowania bez pod-
kładu nie powoduje znaczącego zwiększenia nakładu pracy. 
Niezbędne dane można odczytać z rysunków w postaci 
elektronicznej bądź papierowej.

Do wprowadzenia geometrii skrzyżowania niezbędna 
jest znajomość położenia poszczególnych wlotów skrzyżo-
wania oraz ewentualne odległości pomiędzy skrzyżowania-
mi, jeśli modelowany jest ciąg lub sieć dróg. Pozostałe dane 
wprowadzane są w formie liczbowej do tabel. Na ich pod-
stawie rysowany jest model skrzyżowania. Dla każdego 
wlotu ustala się kolejno liczbę pasów, poprzez definiowanie 
struktury kierunkowej na wlocie, szerokość pasów, długość 
wydzielonych pasów do skrętu. Taki sposób wprowadzania 
danych znacznie skraca czas wykonywania modelu, jednak 
z powodu uproszczeń ciężko jest tu odwzorować bardziej 
złożoną geometrię jak powierzchnia akumulacji na środku 
skrzyżowania, skrzyżowanie z wyspą centralną lub niektóre 
ronda.

Do przygotowanego podkładu należy wprowadzić natę-
żenia ruchu pojazdów, osobno dla każdej relacji kierunko-
wej. Dodatkowo dla każdej z nich można określić procen-
towy udział pojazdów ciężkich, a także szereg dodatkowych 
danych, jak pochylenie niwelety drogi czy dopuszczenie 
skrętu w prawo na sygnale zabraniającym.

Wprowadzanie programu sygnalizacji może stanowić 
problem dla początkującego użytkownika programu. 
Program sygnalizacji jest tutaj definiowany w sposób stoso-
wany w USA, czyli nie poprzez fazy i czasy międzyzielone, 
ale za pomocą splitów, czyli podziału czasu trwania cyklu 
na poszczególne wloty. Split jest to czas sygnału zezwalają-
cego wraz z czasem międzyzielonym następującym po kon-
kretnej fazie, wyrażonym w postaci sygnału żółtego oraz 
odpowiednio brakującego czasu sygnału czerwonego tak, 
by spełniony był czas międzyzielony. Wadą tego rozwiąza-
nia jest to, że czas międzyzielony jest tutaj „na sztywno” 
przypisany do konkretnej grupy niezależnie od grupy roz-
poczynającej w fazie następnej. Może to powodować błędy 
i wymaga szczegółowego sprawdzenia ostatecznego roz-
wiązania.

Rys. 1. Okno programu Vissim z odwzorowaną geometrią skrzyżowania Rys. 2. Okno programu Synchro. Wprowadzanie danych o natężeniach ruchu
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Metody obliczeniowe

W programie Vissim
Symulacja ruchu pojazdów w programie Vissim opiera się 
na modelu jazdy za liderem stworzonym przez profesora 
Wiedemanna [7,9] w 1974 roku. Opisuje on zachowanie 
kierowcy w terenie miejskim w odniesieniu do poprzedza-
jącego go pojazdu. W zależności od sytuacji na drodze po-
jazd może znajdować się w jednym z czterech stanów: ha-
mowaniu, podążaniu, zbliżaniu się lub jeździe swobodnej. 
Przynależność pojazdu do poszczególnych stanów determi-
nowana jest przez odległość od poprzedzającego pojazdu 
oraz pożądanej prędkości zgodnie ze schematem przedsta-
wionym na rysunku 3. Uzupełnieniem programu są do-
datkowe modele: stworzony przez profesora Wiedemanna 
w 1999 roku model jazdy na odcinkach zamiejskich oraz 
model zmiany pasa ruchu i model „zachowania bocznego 
w obrębie pasa” [5] opisujący zachowanie kierowcy podczas 
omijania niewielkich przeszkód bocznych lub rowerzystów.

Metody obliczeniowe wykorzystywane w programie są 
modelami empirycznymi, co oznacza, że wymagają każdo-
razowego kalibrowania na podstawie rzeczywistych cha-
rakterystyk obserwowanych dla ruchu lokalnego w danym 
terenie [6]. Częste pomijanie tego elementu skutkuje uzy-
skiwaniem niepoprawnych, zawyżonych wyników przepu-
stowości niewspółmiernych do rzeczywistości [1] i [3]. 
Dobranie właściwych parametrów modelu jest najbardziej 
czasochłonnym elementem pracy, jednak to element nie-
zbędny, jeśli chcemy porównywać wyniki z innym oprogra-
mowaniem lub zależy nam na precyzyjnych danych.

W programie Vissim wszystkie obliczenia wykonywane 
są bezpośrednio na wygenerowanym modelu na podstawie 
„bieżących reakcji” zaistniałych pomiędzy pojazdami. 
Wyniki uzyskujemy poprzez „zliczanie” kolejnych pojaz-
dów w danym punkcie pomiarowym. Determinuje to ko-
nieczność kilkukrotnego wykonania symulacji tak, aby za-
pewnić odpowiednio liczną próbę i wiarygodne wyniki sy-
mulacji.

W programie Synchro
W przeciwieństwie do wcześniej opisywanego programu 
Vissim w programie Synchro symulacja jest tylko wizuali-
zacją wcześniej obliczonych parametrów. Wszystkie wskaź-
niki wyznaczane są na podstawie podanych wcześniej da-
nych wejściowych, a wyniki pojawiają się od razu i zmienia-
ją każdorazowo przy zmianie parametrów. 

Parametry obliczane w programie Synchro są to podsta-
wowe parametry opisujące efektywność sterowania ru-
chem, takie jak stopień obciążenia, przepustowość czy stra-
ty czasu. Mogą być one obliczane przy użyciu różnych mo-
deli. Domyślną i podstawową jest autorska metoda 
Intersection Capacity Utilization 2003 (ICU), opracowana 
specjalnie na potrzeby oprogramowania, opierająca się na 
porównywaniu aktualnego natężenia ruchu pojazdów do 
przepustowości skrzyżowania. Inną z kilku możliwości jest 
przełączenie oprogramowania na popularną metodę 
Highway Capacity Manual 2000 (HCM 2000). Metody te 
nieco różnią się od siebie sposobem obliczania wskaźników, 
dlatego też poniżej przedstawiono dwa wybrane wskaźniki 
stosowane w metodzie ICU znacząco różniące się od meto-
dy HCM [4].

Poziom swobody ruchu według metody ICU określa się 
poprzez stopień wykorzystania przepustowości skrzyżowa-
nia i wylicza jako sumę czasów potrzebnych do obsługi 
wszystkich pojazdów w stanie nasycenia podzieloną przez 
długość cyklu i wyraża się wzorem:

(3)

gdzie: 
 CL – długość cyklu [s] 
 tL  – czas tracony [s] 
v/s  – stosunek natężenia do intensywności nasycenia [-]
tmin  

– minimalny sygnał zielony 

Rys. 3. Model jazdy za liderem 
Źródło: [1]

Podstawowymi parametrami modelu opracowanego 
w 1974 roku są zmienne AX i BX. AX oznacza odległość 
między stojącymi pojazdami, natomiast BX jest podstawo-
wym parametrem wyznaczającym minimalną (ABX) 
i maksymalną odległość podążania (SDX). W programie 
Vissim parametry te są obliczane ze wzorów [1]:

(1)
(2) 

gdzie: 
AXadd, BXadd, BXmult – parametry kalibrujące modelu 

(zadawane w programie)
Z

N(m, n)
 – liczba losowa rozkładu normal-

nego o średniej m i odchyleniu 
standardowym n

v
i-i 

– mniejsza z prędkości – lidera 
albo pojazdu poruszającego się 
w kolumnie

L
p
 – długość pojazdu lidera.
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Losowe straty czasu zależą od wahań ruchu, okresowych 
przeciążeń i faktu, że kolejka pojazdów nie zawsze zostaje 
rozładowana na końcu sygnału zielonego. W Synchro, dla 
wlotów działających na granicy przeciążenia, oblicza się je 
według empirycznego wzoru [8]:

(4)

gdzie: 
D2

 – losowe straty czasu [s]
T – okres analizy [h] 
X – stopień obciążenia 
r

S 
– współczynnik uwzględniający rodzaj sterowania 

w
S 
– współczynnik uwzględniający pojazdy z sąsiednich 

skrzyżowań z sygnalizacją
c – przepustowość obliczeniowej grupy pasów ruchu 

[poj/h]. 

Dodatkowym wskaźnikiem, nie występującym w meto-
dzie HCM, jest wskaźnik Performance Index (PI), uwzględ-
niający straty czasu, liczbę zatrzymań pojazdów i długości 
kolejek na wlocie. Jest on podsumowaniem funkcjonowa-
nia całego ciągu i bardzo dobrze sprawdza się jako ostatecz-
na ocena jakości obsługi uczestników ruchu drogowego. 
Jest to wielkość niemianowana, obliczana według empi-
rycznego wzoru [8]:

(5)

gdzie: 
PI – wskaźnik jakości sterowania 
D – całkowite straty czasu [s] 
St – liczba zatrzymań [poj/h]. 

Wartość wskaźnika znacząco różni się w zależności od 
wielu czynników wprowadzanych jako dane do modelu 
(np. okres analizy, natężenia ruchu), dlatego też wskaźnik 
jakości sterowania można wykorzystać tylko do porówny-
wania wariantów sterowania w obrębie tego samego skrzy-
żowania lub ciągu [2], a nie nadaje się do oceny i porówny-
wania różnych obiektów[4]. 

Sposób prezentacji wyników

W programie Vissim
Podstawowym sposobem prezentacji wyników w progra-
mie Vissim jest symulacja. Na podstawie obserwacji symu-
lacji projektant jest w stanie dokonać oceny sytuacji ru-
chowej na zasymulowanym skrzyżowaniu. Program został 
skonstruowany w taki sposób, aby nawet niedoświadczony 
obserwator mógł szybko i trafnie ocenić przydatność pre-
zentowanego rozwiązania organizacji ruchu, bez potrzeby 
zagłębiania się w złożone wskaźniki.

Bardziej zaawansowanym użytkownikom program 
Vissim umożliwia wykonanie szeregu analiz z wygenerowa-
nych danych zbieranych przez dowolne punkty pomiarowe. 

Punkty te należy wcześniej umieścić w modelu i zdefinio-
wać, jakie parametry mają być mierzone lub wyznaczone. 
Po wykonaniu symulacji zostaną one zapisane w pliku wy-
nikowym sformatowanym jako baza danych. Możliwe jest 
również wyświetlenie wyników bezpośrednio w oknie pro-
gramu w postaci tabeli lub wykresu. Należy tu zauważyć, 
że ze względu na złożoną procedurę definiowania poszcze-
gólnych parametrów z dużej liczby możliwości i propono-
wanych wskaźników generowanie danych wynikowych 
(zwłaszcza dla niewprawnego użytkownika) nie jest łatwe 
ani szybkie. Dodatkowo konieczna jest dobra znajomość 
pojęć związanych z oceną jakości ruchu na skrzyżowaniach 
tak, aby dobrze umieścić punkty pomiarowe i właściwie 
zdefiniować wskaźniki do analiz.

W programie Synchro
Wyniki obliczeń przeprowadzanych przez program Synchro 
są przedstawiane w postaci obszernych raportów. Po doko-
naniu wyboru odpowiedniego zestawu wskaźników okre-
ślających warunki ruchu możliwe jest wygenerowanie pli-
ku pdf zawierającego wskaźniki w podziale na poszczegól-
ne strumienie ruchu, jak i zagregowane dla całego wlotu, 
skrzyżowania lub sieci.

Dodatkowo, dzięki aplikacji SimTraffic dołączonej do 
programu, możliwe jest graficzne wyświetlenie modelu 
skrzyżowania, prezentującego wcześniej uzyskane wyniki 
w postaci symulacji ruchu na skrzyżowaniu.

Rys. 5. Wizualizacja skrzyżowania w programie Vissim

Rys. 6. Wizualizacja skrzyżowania w programie Synchro

Podsumowanie i ocena praktycznej przydatności programów
Zarówno w programie Vissim, jak i w Synchro uzyskano sy-
mulację obrazującą ruch na skrzyżowaniu po wprowadze-
niu projektowanych rozwiązań. Uzyskano także wskaźniki 
liczbowe oceniające efektywność sterowania na skrzyżowaniu. 
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Oba modele spełniły swoje zadania, jednak wykonano je 
zupełnie innym nakładem pracy. Przygotowanie modelu 
w programie Vissim zajęło czterokrotnie więcej czasu niż 
w przypadku pracy z programem Synchro, zaowocowało 
to jednak symulacją o wiele bardziej zbliżoną do sytuacji 
rzeczywistej i dużo lepiej przemawiającą do niedoświadczo-
nego obserwatora.

Podsumowując: gdy mamy możliwość poświęcenia cza-
su na kalibrację modelu, chcemy przedstawić wyniki naszej 
pracy szerszej publiczności lub rozwiązanie projektowe 
będą oceniać osoby nieposiadające specjalistycznej wiedzy, 
zaleca się wybrać do przedstawienia wyników program 
Vissim. Oprogramowanie firmy PTV sprawdzi się również 
w przypadku, gdy chcemy odwzorować obiekt o złożonej 
geometrii lub nietypowych rozwiązaniach inżynierii ruchu. 
Jeśli natomiast mamy niewiele czasu na wykonanie analizy 
i zależy nam na szybkim wyznaczeniu wskaźników oceny 
warunków ruchu, a skrzyżowanie nie jest skomplikowane, 
zaleca się użycie programu Synchro, który bardzo dobrze 
sprawdza się przy ilościowej ocenie efektywności sterowa-
nia i przy wykonywaniu porównań różnych wariantów tego 
samego skrzyżowania.

Podejmuje się w nich próbę opisu zachowań komunikacyj-
nych oraz relacji pomiędzy popytem a podażą na wysokim 
poziomie dokładności. 

Dzięki rozwojowi metod pracy na tzw. Big Data, 
w ostatnich latach pojawiła się możliwość opracowywa-
nia więźby na bazie danych komórkowych. Przy wyko-
rzystaniu specjalistycznych algorytmów i znajomości 
m.in. punktów zatrzymań i prędkości przemieszczeń 
określa się motywacje i wybrane środki przewozowe w sys-
temie transportowym. Taka metoda pozwala pominąć 
kosztowne badania i ankiety, jednak wiąże się z nią nie-
pewność przy określeniu kolejnych elementów macierzy. 
Dlatego tak ważna jest gruntowna weryfikacja powsta-
łej więźby.

Kalibracja więźby ruchu jest dopuszczalna głównie 
w celu poprawy zgodności modelu na obszarach, które 
w niewystarczający sposób były objęte badaniami. Ten ite-
racyjny proces skupia się na dopasowaniu wielkości popytu 
do pomiarów zgodnie z wybranymi ścieżkami, przy czym 
jest ograniczany m.in. przepustowością odcinka. Zmiany 
w więźbie ruchu nie mogą być znaczne i są weryfikowane 
wielowskaźnikowo. 

Variable Demand Model pozwala na tworzenie modelu 
popytu dla prognoz z uwzględnieniem wielu czynników 
i etapów planowania podróży. Przy opracowywaniu tego 
iteracyjnego modelu, który jest skorelowany bezpośred-
nio z rozkładem ruchu, wymagany jest szeroki zakres da-
nych dotyczących ruchliwości mieszkańców i tego, jak 
podróżują. Pozwala badać, jak w przypadku zmiany kosz-
tów podróży zmienia się nie tylko podział zadań przewo-
zowych, ale także częstotliwość podróży czy lokalizacja 
docelowa.
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Streszczenie. Artykuł prezentuje metodę obliczania oporu relacji skręt-
nych na skrzyżowaniach dla makroskopowych miejskich modeli ruchu. 
Pokazano, jak na podstawie dostępnej bazy danych o warszawskiej sieci 
drogowej można zbudować model sieciowy wraz z określeniem prze-
pustowości i czasów traconych na relacjach skrętnych. Wykorzystano 
w nim podstawowe formuły inżynierii ruchu (Gaca i in., 2008) pozwala-
jące obliczyć przepustowość (poprzez oszacowanie natężenia nasycenia, 
udziału efektywnego sygnału zielonego, potoku nadrzędnego) oraz cza-
sy przejazdu (swobodny oraz tracony) dla skrzyżowań sygnalizowanych, 
niesygnalizowanych i rond. Proponowana metoda jest uogólnieniem 
dostosowanym do dostępnej bazy danych i potrzeb makroskopowego 
modelu ruchu dużego obszaru (np. Aglomeracja Warszawska). Nie 
uwzględnia wszystkich czynników wpływających na przepustowość, 
jednak pozwala zbudować model sieciowy, w którym, tak jak w rze-
czywistości, o czasie przejazdu i  powstawaniu kolejek decyduje ogra-
niczona przepustowość skrzyżowań, a nie odcinków. Metoda może być 
zastosowana w budowie modelu sieciowego dla dużego miasta przy 
użyciu dostępnej bazy danych bez znacznego zwiększenia czasów ob-
liczeń. Wyniki metody ilustrują przykłady dla wybranych skrzyżowań 
w Warszawie.
Słowa kluczowe: model sieci drogowej, funkcja oporu, metoda obli-
czania przepustowości, makroskopowy model podróży

Modelowanie oporu skrzyżowań  
w modelach makroskopowych1

Wprowadzenie
W miejskich sieciach drogowych przyczyną zatłoczenia 
i strat czasu niemal zawsze jest wyczerpana przepusto-
wość na skrzyżowaniach, a nie na odcinkach drogowych 
(Gieroliminis i Daganzo, 2008); utrudnienia wynikają więc 
z ograniczonej przepustowości skrzyżowań i zależą od ich 
geometrii, planów sygnalizacji, organizacji ruchu. Stoi to 
w sprzeczności z praktyką modelowania ruchu w obszarach 
miejskich, gdzie model sieci drogowej jest parametryzowa-
ny głównie przez przepustowość odcinków i parametry ich 
funkcji oporu (spadek prędkości wraz ze wzrostem potoku) 
(Hu i in., 2008).

W artykule przedstawiono metodę modelowania sieci 
drogowej tak, by uwzględniała ograniczenia przepusto-
wości na skrzyżowaniach. Zaproponowany model powstał 
w trakcie prac nad Warszawskim Badaniu Ruchu (WBR, 
2015) i został zbudowany na podstawie bazy danych wej-
ściowych dostępnej przy budowie modelu. Celem przed-
stawianej metody jest jak najwierniejsze oszacowanie strat 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2016. Wkład autorów w publikację: R. Kuchar-
ski 70%, A. Drabicki 20%, A. Szarata 10%.

czasu związanych z przejazdem przez relacje skrętne. Z ko-
nieczności zaproponowane metody są uproszczone i nie 
uwzględniają szeregu czynników wpływających na prze-
pustowość, oraz na czas przejazdu. Proponowane metody 
zostały dobrane do bazy danych dostępnej w trakcie bu-
dowy modelu sieciowego (typ sygnalizacji, klasa i liczba 
wlotów, oznakowanie) przy jednoczesnym braku innych 
istotnych danych (o geometrii, planach sygnalizacji, licz-
bie pasów, czasach międzyzielonych, liczbie faz itp.) ko-
niecznych do dokładnego odwzorowania. Zaproponowana 
metodyka bazuje na Metodach Obliczania Przepustowości 
(MOP). Wykorzys tano metody i wzory zebrane w (Gaca 
i in. 2008) i użyto ich w budowie makroskopowego mo-
delu sieciowego.

Kluczowym zadaniem było określenie, jaki jest czas 
przejazdu i przepustowość relacji skrętnych. Czas przejazdu 
dla skrzyżowań niesygnalizowanych zależy głównie od ro-
dzaju relacji (prawo, lewo, na wprost), hierarchii wykony-
wania manewrów (z pierwszeństwem, podporządkowana) 
i potoków nadrzędnych. Dla skrzyżowań sygnalizowanych 
czas zależy, z kolei, od planu sygnalizacji i wynikającego z nie-
go czasu efektywnego zielonego. Na całkowity czas prze-
jazdu składa się czas swobodny (czas przejazdu przez skrzy-
żowanie przy założeniu braku innych zakłóceń) oraz czas 
tracony – opóźnienie wynikające z zatłoczenia (czas pomię-
dzy dotarciem do końca kolejki a opuszczeniem skrzyżowa-
nia). Czas tracony zależy od potoku relacji i jej przepusto-
wości. Dla relacji podporządkowanych niesygnalizowanych 
– zależy od potoku nadrzędnego, a dla sygnalizowanych – 
od przyjętego planu sygnalizacji. W artykule założono, że 
rzeczywiste plany sygnalizacji obliczane są przy użyciu 
pewnego rodzaju formuły Webstera (1958), a więc propor-
cjonalnie do potoku relacji i jego wagi w całym skrzyżowa-
niu (można, upraszczając, przyjąć, że zarówno sygnalizacje 
stałoczasowe, akomodacyjne, jak i działające w ramach ITS, 
działają w oparciu o pewne rozwinięcia formuły Webstera).

W artykule kolejno przedstawiono oznaczenia użyte w re-
feracie, zaprezentowano bazę danych wejściowych, a następ-
nie wprowadzono formuły na: czas swobodny, przepusto-
wość oraz czas tracony. Następnie prezentowane są tabele 
podsumowujące proponowane formuły oraz sposób zastoso-
wania metod w budowie modelu podróży. Artykuł kończą 
przykłady skrzyżowań z wynikami obliczeń, oraz podsumo-
wanie.
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Oznaczenia
W artykule użyto następujących oznaczeń zmiennych:
C przepustowość [poj./h]
t0  średni czas przejazdu nieobciążonej relacji  [s]
tCur średni czas przejazdu obciążonej relacji  [s]
T długość cyklu  [s]
ge  udział efektywnego zielonego relacji [-]
Q potok relacji [poj./h]
tg graniczny odstęp czasu  [s]
ts czas tracony w cyklu [s]
tf odstęp czasu pomiędzy pojazdami  
 wjeżdżającymi z kolejki  [s]
S natężenie nasycenia relacji na skrzyżowaniu 
  sygnalizowanym [poj./h]
Uc udział pojazdów ciężkich w potoku [%]
n liczba pasów w relacji [-]
R promień skrętu w metrach [m]

Dane wejściowe
Przy budowie modelu sieciowego autorzy mieli dostęp do 
pełnej sieci drogowej Warszawy, wraz z podstawową klasy-
fikacją, oraz do bazy danych eDIOM (z pełną inwentaryza-
cją sieci drogowej, np. oznakowanie poziome, sygnalizatory, 
tarcze skrzyżowań). Przy tak dokładnej sieci drogowej węzły 
grafu agregowano w obrębie skrzyżowań, traktując je da-
lej jako jeden obiekt (skrzyżowanie). Dzięki temu możliwe 
było określenie typu każdego skrzyżowania oraz typu relacji 
skrętnej w obrębie skrzyżowania. Typy skrzyżowań przedsta-
wiono w tabeli 1, a typy relacji skrętnych w tabeli 2.

Tabela 1
Klasyfikacja modelowanych skrzyżowań

numer rodzaj

0 niesklasyfikowany

1 węzły

9 zawracanie na drogach ślepych

10 ronda niesygnalizowane

20 skrzyżowania trójwlotowe niesygnalizowane

21 skrzyżowania czterowlotowe niesygnalizowane

30 ronda sygnalizowane

40 skrzyżowania trójwlotowe sygnalizowane

41 skrzyżowania czterowlotowe sygnalizowane

42 węzły sygnalizowane

50 sygnalizowane przejścia dla pieszych

Tabela 2

Klasyfikacja modelowanych relacji skrętnych
numer rodzaj

0 niesklasyfikowana

1 prawo niesygnalizowane

2 na wprost niesygnalizowane

3 lewo niesygnalizowane

4 zawracanie niesygnalizowane

5 prawo sygnalizowane

6 na wprost sygnalizowane

7 lewo sygnalizowane

8 zawracanie sygnalizowana

Prezentowana metoda wymaga określenia dla typów 
odcinków dodatkowo:

•	 liczby pasów w przekroju odcinka i na wylocie (na 
wlocie skrzyżowania na końcu odcinka) – odczyta-
nych z warstwy znaków poziomych eDIOM,

•	 zakazów i nakazów skrętu na końcu odcinka – odczy-
tanych z warstwy znaków pionowych eDIOM,

•	 średniego oczekiwanego wykorzystania przepusto-
wości oraz udziału pojazdów ciężkich (metoda eks-
percka – używane tylko w pierwszej iteracji algo-
rytmu),

•	 wagi odcinka przy projektowaniu programu sygnali-
zacji świetlnej (metoda ekspercka – używane tylko 
w pierwszej iteracji algorytmu).

Taka parametryzacja pozwala opisać relacje w obrębie 
węzłów i klasyfikować je pod względem:

•	 typu skrzyżowania (tab.1),
•	 typu relacji  (tab. 2),
•	 liczby wlotów skrzyżowania (3 lub 4),
•	 liczby pasów relacji (odczytana bezpośrednio lub sza-

cowana na podstawie liczby pasów na wlocie, na wy-
locie oraz na linii zatrzymania),

•	 hierarchii relacji – za programem PTV Visum stoso-
wana jest tu następująca notacja: pierwszeństwo rela-
cji z i do (+ nadrzędna; – podrzędna; ? dowolna), np. 
`-+` z podrzędnej w nadrzędną, `++` w ciągu 
nadrzędnym, ‘-?’ dowolna z podrzędnej.

W wyniku tego powstała lista kilkudziesięciu relacji 
skrętnych. Dla każdego typu relacji skrętnej określono jej 
czas przejazdu w ruchu swobodnym, przepustowość, funk-
cję oporu i jej parametry.

Czas przejazdu w ruchu swobodnym (t0)
Czas przejazdu w ruchu swobodnym t0 określony jest jako 
średni dodatkowy czas związany z wykonywaniem manew-
ru skrętu przy założeniu braku wpływu innych pojazdów. 
Dla skrzyżowań sygnalizowanych t0 uwzględnia dodatko-
wo średnie straty czasu wynikające z zatrzymań na świetle 
czerwonym. Czasy przejazdu w ruchu swobodnym dla re-
lacji skrzyżowań niesygnalizowanych przyjęto metodą eks-
percką w oparciu o wyniki badań (Chodur i  Ostrowski, 
2012; Gondek, 2007) i podano w tab. 3. 

Tabela 3

Czasy przejazdu w ruchu swobodnym  
dla podstawowych relacji skrętnych

t0 [s] hierarchia: ◄ ▲ ► ▼

niesygnalizowane

rondo wszystkie 6 2 4 10

4 wloty
z pierwszeństwem 4 0 3 -

podporządkowana 6 4 3 -

3 wloty
z pierwszeństwem 4 0 3 -

podporządkowana 6 [-] 3 -

sygnalizowane wszystkie wszystkie 6 4 2 10
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Natomiast, czasy przejazdu w ruchu swobodnym dla re-
lacji skrzyżowań niesygnalizowanych liczone są na podsta-
wie wzoru (1), przy oszacowaniu następujących niewiado-
mych: 

•	 T  – cykl sterowania (założono tu, że w godzinach 
szczytu wszystkie sygnalizacje są przeciążone i pracu-
ją w stałym cyklu 120 s);

•	 ge – czas efektywnego zielonego określany w przyję-
tej metodzie proporcjonalnie do potoków i natężeń 
nasycenia. W praktyce jest wynikiem przyjętego pro-
gramu sterowania, również adaptacyjnego czy działa-
jącego w ramach systemu ITS. Zaproponowano 
uproszczone wzory (2) dla relacji na wprost i w prawo 
i (3) dla relacji w lewo;

•	 Ge – suma czasów międzyzielonych w cyklu, uprosz-
czona dla całej sieci metodą ekspercką na 10 s;

•	 Q  – potoki w relacjach na skrzyżowaniu (we wzorze 
2) używane jako wagi w formule Webstera;

•	 fk – współczynnik koordynacji.

Udział efektywnego zielonego jest zmienny w ciągu 
doby i na większości skrzyżowań adaptuje się do warunków 
ruchowych, wobec tego nawet mając dostęp do pełnych da-
nych o planach sygnalizacji, musiałyby być one uśrednione 
w statycznym modelu makroskopowym. Dlatego propo-
nuje się następującą heurystykę będącą uproszczeniem for-
muły Webstera w oparciu o sumę potoków na skrzyżowa-
niu, potok relacji oraz typ relacji skrętnej: wzór (2) dla re-
lacji na wprost i w prawo oraz wzór (3) dla relacji w lewo. 
We wzorze (1) uwzględniono wpływ koordynacji (jeśli wy-
stępuje) na podstawie tabeli 6–7 z [3] przy dodatkowym 
rozróżnieniu na skrzyżowania objęte ZSZR, wzór (4). 

•	 dla wjazdów z drogi podporządkowanej dana jest 
wzorem (6).

      
   (5)

(6)

Przepustowość rond niesygnalizowanych dana jest wzo-
rem (7), gdzie relacja Qnwl nadrzędna przybliżona jest sumą 
potoków na wszystkich wlotach pomniejszoną o potok z da-
nego wlotu.

  
(7)

Przepustowość skrzyżowań sygnalizowanych dana jest 
wzorem (8) wykorzystującym:

•	 udziału efektywnego sygnału zielonego (1)
•	 natężenie nasycenia S dla relacji na wprost obliczone 

wzorem (9) przy założeniu typowych szerokości pa-
sów, zerowego nachylenia, i standardowy dla danego 
typu odcinka udział pojazdów ciężkich Uc

•	 dla relacji skrętnej obliczone jest wzorem (10) przy za-
łożeniu promienia skrętu w prawo 10 m, w lewo 35 m.

        
       (8)

(9)

(10)

  

Czas tracony (opóźnienie)
Czas przejazdu przez relację skrętną na skrzyżowaniu za-
leży od czasu swobodnego, przepustowości oraz funkcji 
oporu. Funkcja oporu pozwala oszacować czas przejazdu 
dla zadanego wykorzystania przepustowości. Zazwyczaj 
określana i obliczana jest dla odcinków, w przyjętej meto-
dzie użyto jej dla relacji skrętnych. Wynika ona głównie 
z czasu obsługi kolejki i dana jest wzorami (11) dla relacji 
niesygnalizowanych i (12) dla sygnalizowanych. Kształt 
taki zaproponowany został przez Akcelik (1981). Funkcja 
ta ma podwójne zastosowanie: przede wszystkim jej celem 
jest obliczenie faktycznego średniego czasu przejazdu przez 
relację skrętną dla zadanego wykorzystania przepustowości 
(z tego powodu musi być realistyczna), dodatkowo służy 
ona do obliczenia funkcji celu w problemie rozkładu ru-
chu (z tego powodu powinna być ciągła, różniczkowalna, 
wklęsła, łatwo całkowalna). Proponowana w (Gaca i in., 
2008) formuła Akcelik jest co prawda ciągła i różniczko-
walna, ale w domyślnej parametryzacji bardzo gwałtownie 
rośnie po przekroczeniu przepustowości, co stanowi pro-
blem w zbieżności algorytmu rozkładu ruchu. Autorzy za-
stosowali więc łagodniejszą parametryzację (a=0.2, b=20) 
w formule dostępnej w programie Visum (13). Na rysun-

(1)

(2)

(3)

(4)
nieskoordynowane oraz w lewo

skoordynowane na wprost i w prawo

skoordynowane w ZSZR na wprost i w prawo

Przepustowość
Przepustowość relacji dla skrzyżowań niesygnalizowanych:

•	 nie jest dodatkowo ograniczana na relacjach nadrzęd-
nych skrzyżowań niesygnalizowanych;

•	 dla skrętu w lewo z relacji nadrzędnej jest dana wzorem 
(5), gdzie tf i tg przyjęto na podstawie (Gaca i in., 2008);
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ku 1 pokazano kształt funkcji (4) przy przyjętej parametry-
zacji. Obliczanie czasu traconego ma sens tylko dla relacji 
skrętnych, dla których przepustowość jest ograniczona, dla 
pozostałych czas tracony jest zawsze zerowy.

   
   (11)
  

(12)
 

(13)

Algorytm
Proponowana metoda została wdrożona w makroskopowym, 
statycznym modelu rozkładu ruchu na sieć. W pierwszej fa-
zie czasy przejazdu i przepustowości obliczane są na podsta-
wie wartości typowych: typowe wykorzystanie przepusto-
wości dla relacji niesygnalizowanych we wzorach (5) do (7), 
przewidywane wagi wlotów zamiast potoków w obliczeniach 
planu sygnalizacji  we wzorach (1) do (3). Po takiej wstępnej 
parametryzacji sieć jest gotowa do obliczeń rozkładu ruchu 
z wykorzystaniem oporu na relacjach skrętnych. Na pod-
stawie parametrów sieci potoki określone w modelu popy-
tu obciążają ścieżki najkrótsze, aż do osiągnięcia równowagi 
w sensie Wardopa. Algorytm wybiera ścieżki najkrótsze na 
podstawie czasów przejazdu obliczonych przy użyciu formuł 
zaproponowanych powyżej, następnie obciąża je i aktuali-
zuje czas na podstawie wykorzystania przepustowości przy 
użyciu wzoru (13). Po obliczeniu rozkładu ruchu na sieć for-
muły pozwalające obliczyć czasy przejazdu i przepustowości 
są aktualizowane z użyciem potoków obliczonych w rozkła-
dzie ruchu (potok nadrzędny dla relacji niesygnalizowanych 
i efektywne zielone dla relacji sygnalizowanych). Pętla taka 

powtarzana jest aż do uzyskania równowagi pomiędzy cza-
sami obliczonymi w metodzie a wynikającymi z obciążenia 
sieci. W pierwotnej wersji algorytmu założono, że proces 
taki będzie zbieżny do punktu stałego (kontrakcja w sensie 
Banacha), jednak dla zagwarantowania stabilizacji procesu 
zastosowano metodę kolejnych uśrednień (MSA), która gwa-
rantuje zbieżność. 

Do obliczenia czasów przejazdu oraz przepustowości 
w proponowanej metodzie konieczne jest przybliżenie poto-
ków nadrzędnych (dla skrzyżowań niesygnalizowanych), 
oraz potoków we wszystkich relacjach na węźle (do oszaco-
wania efektywnego zielonego na skrzyżowaniach sygnalizo-
wanych). Proponowana jest tutaj metoda iteracyjna, w której 
w pierwszej iteracji wartości potoków przyjmowane są arbi-
tralnie (na podstawie przyjętych wartości typowych), a w ko-
lejnych iteracjach wykorzystano faktyczne natężenia uzyska-
ne w modelu. Korzystano z zapytań bazodanowych, używa-
jąc relacji obiektów w bazie danych, dzięki temu możliwe 
było określenie potoku nadrzędnego dla większości relacji 
(przykładowo zapytanie do bazy danych modelu sieciowego: 
[FROMLINK\REVERSELINK\VOL] zwróci potok w kie-
runku przeciwnym – nadrzędny dla relacji w lewo z drogi 
podporządkowanej na skrzyżowaniu niesygnalizowanym). 
Niestety takie zapytania nie są możliwe dla wszystkich relacji 
(np. potok nadrzędny na rondzie czy potok nadrzędny w re-
lacji podporządkowanej na wprost); wynika to z ograniczeń 
zapytań bazodanowych, wówczas konieczne jest stosowanie 
przybliżeń. W szacowaniu długości sygnału zielonego użyto 
faktycznych potoków w relacji i sumy potoków na skrzyżo-
waniu, korzystając z uproszczonej formuły Webstera. 

Tabele przepustowości, czasów przejazdu i wartości  
potrzebnych do ich obliczenia dla typowych relacji skrętnych.
W zbiorczych tabelach poniżej podsumowano prezentowa-
ną metodę. W trzech kolejnych tabelach dla poszczegól-
nych typów skrzyżowań podano proponowane w metodzie 
wartości zmiennych i sposoby ich obliczania. W tabeli 4 
przedstawiono sposób obliczania oporu na węzłach bezko-
lizyjnych i skrzyżowaniach niesklasyfikowanych, w tabeli 5 
dla skrzyżowań niesygnalizowanych i rond wraz z określe-
niem potoku nadrzędnego i przepustowości, w tabeli 6 dla 
skrzyżowań sygnalizowanych wraz z określeniem efektyw-
nego zielonego oraz natężenia nasycenia.

Rys. 1.  
Funkcja oporu Akcelik  
przy parametrach a=0.2, b=20

Zestawienie zmiennych i wzorów do obliczania przepustowości i czasu przejazdu na węzłach bezkolizyjnych  
i skrzyżowaniach niesklasyfikowanych (poza Warszawą lub na drogach niskich klas) 

lp. typ węzła (tab.1) opis relacji typ relacji (tab.2) hierarchia2 czas swobodny t0 (tab. 3) przepustowość C [zapytanie bazodanowe]

1

01 – węzły bezkolizyjne

włączenie podporządkowane ? –+

0s

przepustowość pasa włączenia [TOLINK\CAPPRT]
/[TOLINK\NUMLANES]

2 relacja w ciągu nadrzędnym na węźle ? ++ nieograniczane

3 na wprost na węźle 2   ▲ ?? nieograniczane

11

00 – niesklasyfikowane 
(poza Warszawą lub 
nieistotne w Warszawie)

skręt w prawo z drogi z pierwszeń-
stwem przejazdu 1   ► +? 2s

nieograniczane12 na wprost z drogi z pierwszeństwem 
przejazdu 2   ▲ +? 0s

13 skręt w lewo z drogi z pierwszeństwem 
przejazdu 3  ◄ +? 6s

14 nawracanie na skrzyżowaniu 4  ▼ ?? - zablokowane

15 09 – nawracanie nawracanie na drodze ślepej ? ?? 15s 60

Tabela 4
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Zestawienie zmiennych i wzorów do obliczania przepustowości i czasu przejazdu na rondach i skrzyżowaniach  
niesygnalizowanych trójwlotowych i czterowlotowych

lp. typ węzła (tab.1) opis relacji
typ 

relacji 
(tab.2) 

hierar- 
chia2

czas swo-
bodny t0 
(tab. 3)

przepustowość C
[wzór, lub zapytanie bazo-

danowe]

potok nadrzędny relacji Qn
[zapytanie bazodanowe]

funkcja 
oporu 
(wzór)

101 10 – ronda niesy-
gnalizowane

w prawo na rondzie niesygnalizowanym 1 ► ?? 2s
całkowity potok na rondzie minus 
potok wlotu (przybliżenie) [VIANODE\
VOL]-[VOL]

(13)

102 na wprost na rondzie niesygnalizowanym 2 ▲ ?? 4s (13)

103 w lewo na rondzie niesygnalizowanym 3 ◄ ?? 6s (13)

104 zawracanie na rondzie niesygnalizowanym 4 ▼ ?? 10s (13)

204

20 i 21 – trójwloto-
we i czetrowlotowe 
niesygnalizowane

nawrotka niesygnalizowana 4 ▼ ?? – zablokowane – brak

211 skręt w prawo z drogi z pierwszeństwem 
przejazdu 1 ► +? 3s przepustowość wylotu

[TOLINK\CAPPRT] – (13)

212 na wprost z drogi z pierwszeństwem 
przejazdu 2 ▲ +? 0s przepustowość wylotu

 [TOLINK\CAPPRT] – (13)

213 skręt w lewo z drogi z pierwszeństwem 
przejazdu 3 ◄ +? 4s potok w kierunku przeciwnym 

[FROMLINK\ REVERSELINK\ VOL] (13)

221 skręt w prawo z wlotu podporządkowanego 
niesygnalizowanego 1 ► -? 3s

potok na wylocie (na pas) 
([TOLINK\VOL]– VOL]) / [TOLINK\ 
NUMLANES]

(13)

222 na wprost z wlotu podporządkowanego 
niesygnalizowanego 2 ▲ -? 4s

dwukrotność najbardziej obciążonego 
wlotu (przybliżenie) 
2*[FROMLINK\MAX: OUTMAINTURNS\ 
TOLINK\VOL]

(13)

223 skręt w lewo z wlotu podporządkowanego 
niesygnalizowanego 3 ◄ -? 6s potok na wylocie minus potok relacji  

[TOLINK\VOL]-[VOL] (13)

Tabela 5

Tabela 6
Zestawienie zmiennych i wzorów do obliczania przepustowości i czasu przejazdu na skrzyżowaniach sygnalizowanych trójwlotowych  

i czterowlotowych oraz skrzyżowaniach z wyspą centralną

id. typ relacji typ węzła 

długość efektywnego sygnału zielonego ge  
– jeśli nie podano ręcznie.

(przybliżone heurystyki na podstawie 
formuły Webstera)

czas przejazdu t0
heurystyka liczby pasów n 
(jeśli nie podano ręcznie)

natężenie nasycenia S  
(do wzoru (8))swobodny związany z sygnalizacją

1105 5 ►

40 i 41
sygnalizowane 
trój- i cztero- 

wlotowe

2s 1

1106 6 ▲ 4s

poniżej 4 pasów na wlocie:
min z pasów na wlocie i wylocie
MIN([FROMLINK\
NUMLANES],[TOLINK\NUMLANES]

4 i więcej pasów na wlocie:
liczba pasów minus 2
[FROMLINK\ SO_LICZBA_PASOW_
NA_KONCU_ODCINKA]-2

1107 7  ◄ 6s

poniżej 4 pasów:
min z pasów na wlocie i wylocie 
minus 2
MAX(1,MIN([FROMLINK\
NUMLANES],[TOLINK\
NUMLANES])-2)

4 i więcej pasów:
dwa pasy
MIN(2,MIN([FROMLINK\
NUMLANES],[TOLINK\
NUMLANES]))

1108 8  ▼  10s 1
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Przykłady skrzyżowań
W przykładach zamieszczonych poniżej zaprezentowano 
wyniki zastosowanej metody dla kilku wybranych skrzyżo-
wań: niesygnalizowanego (dla którego pokazano obliczone 
przepustowości C) oraz sygnalizowanego (dla którego po-
kazano obliczone czasy przejazdu t0, efektywne zielone e_g 
i przepustowości C).

Podsumowanie
Bogata baza danych dostępna w Warszawie pozwoliła na 
szczegółowy opis sieci drogowej. Podjęto próbę zastosowa-
nia formuł do obliczenia przepustowości i czasu przejazdu 
na relacjach skrętnych skrzyżowań. Wymagało to pewnych 
arbitralnych założeń i uproszczeń, jednak w efekcie otrzy-
mano realistyczny model sieci drogowej. Zaproponowane 
rozwiązanie wdrożono w rozsądnym czasie, w przeciwień-
stwie do metody dokładnej, w której konieczne jest odwzo-
rowanie geometrii skrzyżowań oraz planów sygnalizacji 
(które w większości  są adaptacyjne, więc nie da się ich za-
modelować statycznie). Przy zaproponowanej parametry-
zacji udało się odwzorować faktyczne wąskie gardła w sieci 
i oszacować ich przepustowość. Dzięki temu wyniki obcią-
żenia sieci są oparte na realistycznych założeniach: podróżni 
wybierają trasy najkrótsze, a czas przejazdu zależy głównie 
od czasu przejazdu przez skrzyżowania. Zaproponowana 
metoda wymaga dodatkowych testów i analiz. W kolej-
nych etapach prac należy z jednej strony zwiększać dokład-
ność, by uwzględnić istotne elementy wpływające na czas 
przejazdu przez skrzyżowania w miastach, z drugiej weryfi-
kować uzyskane wyniki z rzeczywistymi czasami przejazdu 
oraz oceniać przydatność i zasadność takiego rozbudowania 
modelu sieciowego.
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Streszczenie: Artykuł przedstawia model wyboru środka transportu 
przez podróżnych. Zaproponowano model wyboru dyskretnego: dwu-
mianowy model logitowy, który określa prawdopodobieństwo wyboru 
w danej sytuacji jednego z dwóch rozważanych środków transportu (na-
zywanych dalej opcjami): komunikacji zbiorowej (KZ) i indywidualnej 
(KI). Sytuację, w której dokonywany jest wybór, opisuje odpowiednio 
zdefiniowana dla każdej z opcji użyteczność obejmująca m.in. dostęp 
do samochodu, czas przejazdu, liczbę przesiadek, częstotliwość kurso-
wania. W artykule przetestowano kilka postaci modelu i oceniono ich 
dopasowanie do wyników prawie 7 tysięcy podróży do i z pracy, zba-
danych w Warszawskim Badaniu Ruchu 2015 (WBR 2015). Parametry 
modelu szacowano przy użyciu pakietu do kalibracji modeli dyskret-
nych BIOGEME (Bierlaire, 2003), który szukał postaci gwarantują-
cej największą zgodność modelu z faktycznymi wyborami podróżnych. 
Zaproponowano formuły o najwyższej zgodności uzyskanej przy użyciu 
zmiennych dostępnych w modelu i łatwo prognozowalnych. Efektem jest 
model, który objaśnia kiedy i dlaczego w dojazdach do pracy w Warszawie 
wybierana jest komunikacja zbiorowa, a kiedy indywidualna.
Słowa kluczowe: model wyboru dyskretnego, podział zadań przewo-
zowych, BIOGEME, model logitowy

Model wyboru środka transportu  
w dojazdach do i z pracy w Warszawie1

Wprowadzenie
Podróżny, aby dotrzeć do celu, wybiera optymalny dla sie-
bie w danej sytuacji środek transportu. Jego wybór zależy 
od: kontekstu (np. czy ma dostęp do pojazdu, czy posiada 
bilet miesięczny, w jakim jest wieku), parametrów podróży, 
jaką chce wykonać (np. czas przejazdu, koszt parkowania, 
czas oczekiwania, liczba przesiadek) oraz indywidualnych 
preferencji (czy woli podróżować samochodem niż tramwa-
jem, czy przesiadki są dla niego uciążliwe). Dla planistów 
kluczowa jest odpowiedź na pytanie, jaki środek transportu 
wybierają podróżni i dlaczego. W szczególności istotna jest 
odpowiedź na pytanie, jak zmiana w systemie transporto-
wym (nowa linia komunikacji zbiorowej, nowa taryfa, płat-
ne parkowanie) wpłynie na wybory podróżnych.

W Warszawskim Badaniu Ruchu (WBR 2015) zebrano 
informacje o ponad 30 tysiącach podróży. O każdej z nich 
wiadomo, w jakiej sytuacji była wykonana i jaki środek 
transportu został wybrany. Dodatkowo, na podstawie mo-
delu sieciowego, można opisać, jakie możliwości wyboru 
miał podróżny i z jakimi czasami i uciążliwością się one wią-
zały. Takie informacje pozwalają sformułować i sparametry-

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2016. Wkład autorów w publikację: R. Kucharski 
70%, T. Kulpa 20%, A. Szarata 10%.

zować model wyboru dyskretnego, a więc taki, który obja-
śnia, jakich wyborów dokonują podróżni i dlaczego. Przy 
formułowaniu modelu wybrano spośród dostępnych zmien-
nych objaśniających te, które istotnie wpływają na wybór 
środka transportu. Przy parametryzacji oszacowano współ-
czynniki w formułach użyteczności tak, by wyniki modelu 
były zgodne z rzeczywistością.

Model logitowy
Modele wyboru dyskretnego są szeroko opisane  w litera-
turze. Czytelnika chcącego zgłębić tematykę warto odesłać 
do (Ben-Akiva i Lerman, 1985), a w szczególnym kontek-
ście wyboru środka podróży do (Kucharski i in., 2015). 
Celem tego referatu jest głównie omówienie metody kali-
bracji modelu i skalibrowanych modeli, więc poniżej wpro-
wadzono jedynie skrótowy opis wybranego w tym referacie 
modelu wyboru dyskretnego – modelu logitowego.

Model logitowy określa użyteczność dla każdej opcji 
z osobna i na podstawie różnicy między nimi określa praw-
dopodobieństwo wyboru. Użyteczność opcji definiowana 
jest jako suma dwóch składowych: mierzalnej V oraz loso-
wej ε – zgodnie ze wzorem (1). Część mierzalna jest okre-
ślona na podstawie zmiennych danej sytuacji, natomiast 
o części losowej zakłada się jedynie, że jest to zmienna loso-
wa o zadanym rozkładzie prawdopodobieństwa. Wyrażenie 
użyteczności w postaci funkcji losowej pozwala na uchwy-
cenie po pierwsze różnych preferencji użytkowników i ich 
subiektywnych, odczuwalnych użyteczności każdej z opcji 
(np. nie dla każdego przesiadka jest tak samo uciążliwa), po 
drugie pozwala uwzględnić błędy użytkowników w ocenie 
użyteczności (niedoszacowanie, przeszacowanie). Użytecz-
ność mierzalna jest określona jako kombinacja liniowa 
zmiennych opisujących opcję w danej sytuacji i stałej (2). 
Warto przy tym podkreślić, że liniowość dotyczy jedynie 
współczynników β (muszą one być stałe), podczas gdy same 
zmienne mogą być przekształcone nieliniowo (np. logaryt-
miczny wzrost uciążliwości czasu, skokowy wzrost uciążli-
wości przesiadki itp.). 

W modelu logitowym zakłada się, że losowa część uży-
teczności jest zmienną o rozkładzie logistycznym, który jest 
zbliżony do normalnego, ale bardziej praktyczny przy for-
mułowaniu modelu logitowego. Dystrybuanta rozkładu 
logistycznego jest opisana wzorem (3)  z parametrem μ. 
W modelu zakłada się, że użytkownik podejmuje racjonal-
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ną decyzję i wybierze opcję o największej subiektywnej uży-
teczności spośród zbioru dostępnych mu opcji A. Jednak po 
zdefiniowaniu użyteczności jako sumy dwóch składowych 
(mierzalnej i losowej) użyteczność staje się funkcją zmiennej 
losowej. Wobec czego również wybór opcji staje się funkcją 
zmiennej losowej i wyrażony jest jako (4), czyli prawdopodo-
bieństwo, że użyteczność danej opcji jest największa spośród 
wszystkich dostępnych opcji. Założenie o logistycznym roz-
kładzie części losowej pozwala określić prawdopodobieństwa 
w formie modelu logitowego (5). Dla dwóch środków trans-
portu (w tym artykule rozważany jest wybór pomiędzy ko-
munikacją zbiorową KI a indywidualną KZ) prawdopodo-
bieństwo wyboru jednej z nich wyrażone jest jako (6), co 
upraszcza postać modelu logitowego do postaci (7)2. 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

gdzie:
– opcja w zbiorze dostępnych opcji (w tym refe-

racie rozważamy A = {KZ, KI})
Ua, Va – użyteczność opcji a i jej mierzalna część

 xi – zmienna opisująca użyteczność opcji w danej 
sytuacji

– estymowane współczynniki przez które mno-
żone są zmienne, oraz wyraz wolny

F, μ – dystrybuanta rozkładu logistycznego i jego 
parametr skali

pa – prawdopodobieństwo wyboru opcji a

Zgodność modelu
W kalibracji modelu logitowego wykorzystuje się każdą 
obserwację o ∈ 0 z osobna. W przykładzie prezentowanym 
w artykule do kalibracji posłużyło ponad 30 tysięcy zba-
danych podróży, z czego prawie 7 tysięcy dotyczyło dojaz-
dów do i z pracy w godzinach szczytu. Celem kalibracji 
jest sformułowanie takiego modelu, w którym prawdopo-
dobieństwa obliczone w modelu  są jak najbliższe wybo-

2  Zwyczajowo (Ben-Akiva i Lerman, 1985) dodawany w modelu logitowym para-
metr skali μ w praktyce jest zazwyczaj pomijany, w tym artykule uwzględnia się 
go pośrednio, poprzez zmianę współczynników βi.

rom zaobserwowanym w badaniu. Takie podejście wymaga 
określenia miary określającej dopasowanie modelowane-
go prawdopodobieństwa do zaobserwowanego wyboru. 
Zaobserwowane prawdopodobieństwo (faktyczny wybór 
użytkownika w danej obserwacji, oznaczony jako ) może 
przyjmować tylko dwie wartości: zero lub jeden. Podczas 
gdy model logitowy określa prawdopodobieństwo w cią-
głym zakresie od zera do jedynki, z tego powodu wygod-
nie jest określać dopasowanie pojedynczej obserwacji przez 
odwzorowanie logarytmiczne. Powszechnie w szacowaniu 
modeli dyskretnych wykorzystuje się w tym celu tzw. mia-
rę log-likelihood. Dopasowanie pojedynczej obserwacji jest 
funkcją zbioru parametrów modelu (β), zgodnie ze wzorem 
(8). Miara ta jest ujemna, bo logarytm dla liczb mniejszych 
od jedynki jest ujemny. Na podstawie dopasowania poje-
dynczej obserwacji można sformułować miarę dopasowania 
modelu o parametryzacji β do całej próby. Miara ta liczona 
zgodnie ze wzorem (9); im jest bliższa zeru, tym lepsze do-
pasowanie modelu. W praktyce, aby możliwe było porów-
nywanie modeli stosuje się miarę ρ2, obliczaną na podsta-
wie wzoru (10). Miara ta porównuje dopasowanie modeli 
o dwóch parametryzacjach: 1) dla modelu losowego w któ-
rym użyteczności są zerowe, a więc prawdopodobieństwo 
wynosi 50% niezależnie od wybieranej opcji i sytuacji, oraz 
2) dla modelu z ocenianą parametryzacją β. Miara ta do-
datkowo korygowana jest o liczbę stopni swobody modelu 
n (liczbę estymowanych parametrów), im jej wartość jest 
bliższa jedynce, tym lepsze dopasowanie modelu3. 

(8)

(9)

(10)

gdzie:
– opcja wybrana w obserwacji o i wynikające 

z modelu (7) prawdopodobieństwo tego wy-
boru

o ∈ 0 – obserwacja w zbiorze zaobserwowanych po-
dróży

	– zbiór estymowanych wartości parametrów 
modelu

 – parametryzacja, w której wszystkie współ-
czynniki są różne od zero

 – liczba estymowanych parametrów (liczba 
stopni swobody)

– miara dopasowania modelu (log-likelihood)
 ρ2 – porównawcza miara dopasowania modelu.

3 Niskie wartości ρ2 świadczą nie tyle o słabym wyniku estymacji, co o dużej losowo-
ści zachowania (brak silnej zależności pomiędzy użytecznością a prawdopodobień-
stwem wyboru), wysokie wartości z kolei świadczą o małej losowości w wyborach 
i o tym, że model dobrze opisuje te wybory. Miara ta jest pewną modyfikacją 
korelacji r2 używanej w modelach regresji liniowej, ale ze względu na specyfikę 
modelu logitowego, który jest losowy, powinna być interpretowana inaczej.

,o o
a ap p  opcja wybrana w obserwacji o i wynikające z modelu (7) 

prawdopodobieństwo tego wyboru, 

oO  obserwacja w zbiorze zaobserwowanych podróży, 

β  zbiór estymowanych wartości parametrów modelu, 

0β  parametryzacja w której wszystkie współczynniki są różne zero, 

n  β  liczba estymowanych parametrów (liczba stopni swobody), 

( )L β  miara dopasowania modelu (log-likelihood), 

2  porównawcza miara dopasowania modelu. 
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ogólny opis zaobserwowanych podróży i zmiennych  
użytych w modelu 
W procesie kalibracji użyto tych podróży, które odpowia-
dały zaproponowanej strukturze modelu. Pod uwagę nie 
wzięto:
1. Obserwacji, dla których podróż nie była wykonana;
2. obserwacji wykonanych innymi środkami transportu;
3. podróży wykonanych poza obszarem modelu; 
4. podróży, dla których nie znaleziono połączenia komuni-

kacją zbiorową; 
5. podróży wykonywanych poza godzinami szczytu.

Po selekcji:
1. liczba obserwacji użytych w kalibracji wyniosła 6773; 
2. w 61,5% przypadków podróżni wybierali KZ, a w 38,5% 

KI;
3. 80,8% podróżnych zadeklarowało dostęp do samochodu;
4. średni wiek wyniósł 40,7 lat;
5. ich średnia ruchliwość (liczba podróży w dobie) wynio-

sła 2,30; 
6. miara L(β0) dla modelu losowego wyniosła -4522,634.

Zmienne, jakie były rozważane w modelu to (w nawia-
sie podano oznaczenia zmiennych użytych w prezentowa-
nych modelach):
1. Uzyskane w badaniu informacje o osobie dokonującej 

wyboru:
a.  wiek,
b.  dostęp do samochodu, 
c.  główne zajęcie (pracujący, student, itp.).

2. Ogólny kontekst podróży:
a.  godzina rozpoczęcia podróży,
b.  liczba podróży wykonanych w ciągu danego dnia,
c.  płatne parkowanie na początku i końcu podróży,
d.  motywacja, z powodu jakiej wykonywana była podróż. 

3.  Dokonany wybór środka transportu.
4.  Rejon źródłowy i docelowy podróży.
5.  Odczytane z modelu atrybuty połączenia pomiędzy re-

jonami w KI:
a.  odległość,
b.  czas przejazdu w ruchu swobodnym,
c.  czas przejazdu po obciążonej sieci.

6. Odczytane z modelu atrybuty połączenia pomiędzy re-
jonami w KZ:
a.  czas podróży,
b.  czas jazdy,
c.  czas spędzony w pojazdach komunikacji zbiorowej,
d.  czas przejść pieszych,
e.  odczuwalny (ważony) czas podróży,
f.  liczba połączeń w dobie (częstotliwość),
g.  odległość,
h.  prędkość względem odległości po prostej,
i.  udział metra w całości podróży.

Propozycje sformułowania modelu i ich dopasowanie
W tej zasadniczej części artykułu pokazano proces kali-
bracji modelu i zgodność kolejno proponowanych modeli. 

Analizowano coraz bardziej złożone modele, kolejno do-
dając zmienne, które mogą opisywać proces wyboru, oraz 
usuwając zmienne o słabej istotności statystycznej, dużym 
błędzie lub nielogicznym znaku (np. im więcej przesiadek 
tym większa użyteczność KZ). Pokazano kolejno: 
1. model ze stałą (model pierwotny), 
2. model opisany dostępem do samochodu, 
3. model z dodatkowym kontekstem podróży,
4. model z uwzględnieniem opłat za parkowanie,
5. model uwzględniający czasy przejazdu,
6. model z dodatkowym opisem połączenia w KZ,
7. model z czasami po stronie KI i pełnym opisem po stro-

nie KZ (proponowany),
8. tradycyjny model ilorazowy.

Model ze stałą
W modelu tym estymowana jest jedna stała (βKI). Druga 
(βKZ) jest zawsze równa zero (inaczej problem estymacji 
staje się niedookreślony). Ujemna wartość stałej po stronie 
KI zmniejsza prawdopodobieństwo wyboru samochodu. 
Ogólne dopasowanie modelu jest słabe – świadczy to o du-
żej zmienności wyborów. Wyniki dopasowania zamieszczo-
no w tabeli poniżej.

Wyniki estymacji modelu ze stałą
1 Model ze stałą

użyteczność KI

zmienna x współczynnik β test-t test-p

βKI -0.470 -17.04 0

użyteczność KZ

zmienna x współczynnik β test-t test-p

βKZ 0 0 0

zgodność L(β) ρ2

-4347.186 0.039

Model, w którym posiadanie pojazdu jest zmienną
Dostęp do samochodu (dostKI) opisuje dużą część losowo-
ści, jest zmienną istotnie wpływającą na wybór. Użycie tej 
zmiennej w modelu znacznie zwiększa jego dopasowanie.

Wyniki estymacji modelu, w którym posiadanie pojazdu jest zmienną
2 Model, w którym posiadanie pojazdu jest zmienną

użyteczność KI

zmienna x współczynnik β test-t test-p

βKI -4.50 -17.06 0

βdostKI 4.48 16.85 0

użyteczność KZ

zmienna x współczynnik β test-t test-p

βKZ 0 0 0

zgodność L(β) ρ2

-3595.905 0.205

Tabela 1

Tabela 2
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Model z dodatkowymi zmiennymi kontekstu
Dostępne zmienne kontekstu są istotne statystycznie. 
Liczba podróży (l. podróży) oraz wiek są pozytywnie skore-
lowane z prawdopodobieństwem wyboru KI.

Wyniki estymacji modelu z dodatkowymi zmiennymi kontekstu
3 Model z dodatkowymi zmiennymi kontekstu

użyteczność KI

zmienna x współczynnik β test-t test-p

βKI -5.09 -16.86 0

βdostKI 4.49 16.44 0

βwiek 0.0125 3.64 0

βl. podrozy 0.152 4.59 0

użyteczność KZ

zmienna x współczynnik β test-t test-p

βKZ 0 0 0

zgodność L(β) ρ2

-3574.606 0.210

Uwzględnienie opłat za parkowanie
Kara za parkowanie zwiększa użyteczność KI, co jest 
sprzeczne z intuicją.  Użycie tej zmiennej w modelu ze zna-
kiem takim jak estymowany, znaczyłoby, że poszerzenie 
strefy płatnego parkowania zwiększy udział KI w podró-
żach. Zmienna ta nie będzie dalej używana.

Wyniki estymacji modelu
4 Uwzględnienie opłat za parkowanie

użyteczność KI

zmienna x współczynnik β test-t test-p

βKI -5.11 -16.93 0

βdostKI 4.49 16.45 0

βparkowanie 0.110 1.97 0.05

βwiek 0.0124 4.53 0

βl. podrozy 0.154 3.68 0

użyteczność KZ

zmienna x współczynnik β test-t test-p

βKZ 0 0 0

zgodność L(β) ρ2

-3572.024 0.210

Uwzględnienie czasów przejazdu
W modelu tym użyto czasu przejazdu w KI (tKI), oraz 
komunikacji zbiorowej (tKZ) Czasy przejazdu są negatyw-
nie skorelowane z użytecznościami, co jest intuicyjne. Ich 
istotność statystyczna jest wysoka. Małe współczynniki nie 
świadczą o małej istotności; czasy są wyrażone w minutach, 
więc przyjmują znacznie większe wartości niż pozostałe 
zmienne. Wyniki modelu są jest znacznie bardziej wrażliwe 
na zmianę czasów przejazdu KI niż KZ.

Wyniki estymacji modelu  uwzględniającego czas przejazdu
5 Uwzględnienie czasu przejazdu

użyteczność KI

zmienna x współczynnik β test-t test-p

βKI -5.29 -17.39 0

βtKI -0.0299 -4.94

βdostKI 4.49 16.36 0

βwiek 0.135 4.95 0

βl. podrozy 0.154 3.70 0

użyteczność KZ

zmienna x współczynnik β test-t test-p

βKZ 0 0 0

βtKZ -0.00771 -7.35 0

zgodność L(β) ρ2

-3547.212 0.216

Dodatkowy opis połączenia komunikacją zbiorową
W modelu tym połączenie KZ opisano poza czasem 
przez określenie czasu przejść w miejscach przesia-
dek (PRZEJŚCIA), procentowy udział metra w podróży 
(METRO), liczbę połączeń w ciągu doby (CZĘST.) oraz   
informację, czy dostępne jest połączenie bezpośrednie 
(BEZPOŚREDN). Dodanie zmiennych szerzej opisujących 
podróż KZ zwiększa jakość modelu, jednak niektóre z nich 
okazują się statystycznie nieistotne lub obarczone błędem 
(bezpośredniość, czas przejść). W modelu niewątpliwie 
istotny jest udział metra w podróży, czas przejazdu i czę-
stotliwość. Bezpośredniość (brak przesiadek) ma znak atry-
butów zgodnych z intuicją, ale są nieistotne statystycznie 
(zbyt wysoka wartość p).

Wyniki estymacji modelu z dodatkowym opisem połączenia KZ
6 Dodatkowy opis połączenia KZ

użyteczność KI

zmienna x współczynnik β test-t test-p

βKI -4.58 -14.49 0

βdostKI 4.44 16.24 0

βwiek 0.140 5.08 0

βl. podrozy 0.154 3.67 0

βtKI -0.0019 -0.69 0.49

użyteczność KZ

zmienna x współczynnik β test-t test-p

βKZ 0 0 0

βtKZ -0.0133 -2.82 0

βBEZPOŚREDN. 0.0702 0.89 0.37

βCZĘST. 0.002 9.81 0

βMETRO 0.574 5.14 0.00

βPRZEJŚCIA -0.027 -0.52 0.60

zgodność L(β) ρ2

-3468.449 0.233

Tabela 3

Tabela 4

Tabela 5

Tabela 6
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Proponowany model o największej zgodności
W tej konfiguracji użyto czasu po obciążonej sieci dla KI, 
a KZ opisano udziałem metra, bezpośredniością i czasem. 
Uzyskano zadowalającą zgodność i intuicyjne wartości pa-
rametrów.

Wyniki estymacji dla proponowanej postaci modelu
7 Model proponowany

użyteczność KI

zmienna x współczynnik β test-t test-p

βKI -4.63 -14.88 0

βdostKI 4.44 16.24 0

βwiek 0.0141 5.09 0

βl. podrozy 0.155 3.68 0

βtKI -0.0011 -0.62 0.54

użyteczność KZ

zmienna x współczynnik β test-t test-p

βKZ 0 0 0

βtKZ -0.0141 -3.11 0

βPRZEJŚCIA -0.0389 -0.74 0.46

βMETRO 0.564 5.05 0.00

βCZĘST 0.00198 9.81 0

zgodność L(β) ρ2

-5881.319 0.224

Tradycyjny model ilorazowy
W modelu tym wybór objaśnia jedynie iloraz czasów prze-
jazdu KI i KZ. Ten tradycyjnie używany model ma bardzo 
niską zgodność z wynikami badań.  Co prawda iloraz jest 
statystycznie istotny i nieobarczony błędem, ale nie opisuje 
on w sposób wyczerpujący procesu wyboru. Jeśli miałby 
być używany to jako jedna z wielu zmiennych, choć wy-
daje się, że zastosowane wyżej różnice pomiędzy czasami 
są bardziej zasadne. Wyniki byłyby znacznie dokładniejsze, 
gdyby dodano stałą.

Wyniki estymacji dla tradycyjnego modelu ilorazowego
8 Tradycyjny model ilorazowy

użyteczność KI

zmienna x współczynnik β test-t test-p

βKI 0 0 0

użyteczność KZ

zmienna x współczynnik β test-t test-p

βKZ 0 0 0

βtKI/tKZ 0.762 17.32 0

zgodność L(β) ρ2

-7339.385 0.021

Podsumowanie wyników estymacji
W kolejnych propozycjach modeli sprawdzono istotność sta-
tystyczną zmiennych, które mogą wpływać na wybór środka 
transportu. W większości przypadków uzyskiwane wyniki 
były zgodne z intuicją (odpowiedni znak współczynnika β), 
jednak niektóre zmienne, które wydawały się być istotne, 

okazały się albo obarczone dużym błędem (np. czas w po-
jeździe), albo nieistotne statystycznie (np. prędkość w KZ 
liczona względem odległości po prostej). Dla niektórych 
zmiennych uzyskano wyniki poprawne statystycznie, ale nie-
zgodne z intuicją, np. fakt podróży do strefy płatnego par-
kowania sparametryzowany został z dodatnim współczynni-
kiem 0.0110, co znaczyłoby, że płatne parkowanie zwiększa 
atrakcyjność KI. Najistotniejszą zmienną wpływającą na wy-
bór środka transportu jest dostęp do samochodu. Niestety 
pytanie o dostępność samochodu zostało niefortunnie sfor-
mułowane: „Czy ma Pani w gospodarstwie dostęp do samo-
chodu?”, dla potrzeb kalibracji modelu wyboru pytanie to 
powinno brzmieć: „Czy mógł Pan wykonać tę podróżą samo-
chodem”. W wyniku tego 80% podróżnych deklarowało do-
stęp do samochodu. Dodatkowo podróżni deklarujący brak 
dostępu do samochodu podróżowali samochodem (podwo-
żenie lub błędy w deklaracjach), pomimo wątpliwości użyto 
tej istotnej zmiennej. Dzięki temu można w spójnej formule 
opisywać zachowania całej populacji i prognozować wpływ 
dostępu do samochodu na zachowanie (alternatywą byłoby 
stworzenie modelu jedynie dla podróżnych z dostępem do 
samochodu, co dałoby podobne wyniki). Spośród zmiennych 
kontekstu zarówno liczba podróży (ruchliwość), jak i wiek 
były pozytywnie skorelowane z wyborem KI. Zmienne te 
można określić dla makrorejonów komunikacyjnych (100 
rejonów w Warszawie) i prognozować. Wątpliwość budzi 
zmienna dzieci; w badaniu jedynie 10% respondentów dekla-
rowało posiadanie dzieci poniżej 12 roku życia, wobec tego 
pomimo dobrych wyników estymacji i statystycznej istotno-
ści zrezygnowano z użycia tej zmiennej.

Podróż komunikacją zbiorową można opisać bardzo do-
kładnie za pomocą kilkunastu macierzy kosztów. Spośród 
nich istotne okazały się czas przejazdu, czas oczekiwania, 
liczba połączeń w dobie oraz udział metra w odległości po-
dróży. Metro w istotny sposób zwiększa atrakcyjność ko-
munikacji zbiorowej, bardziej niż wynika to z samych cza-
sów przejazdu. Wiele zmiennych, które wydają się istotne: 
liczba przesiadek, prędkość, wydłużenie – okazały się nie-
istotne statystycznie. We wstępnych próbach badano 
wpływ odległości i uzyskano pozytywną korelację z odle-
głością i wyborem KI, wpływ ten był jeszcze większy, gdy 
użyto kwadratu odległości. W późniejszych analizach za-
stąpiono jednak odległość czasami przejazdu. Podróż KI 
dobrze opisuje czas przejazdu po obciążonej sieci, który jed-
nocześnie jest zmienną zagadnienia punktu stałego: 

… → czas przejazdu zależy od obciążenia sieciŕ obciążenie 
sieci zależy od liczby podróżnych wybierających KI → wybór KI 
zależy od czasu przejazdu → czas przejazdu zależy od obciążenia 
sieci → …

W modelu ruchu proces taki jest silnie zbieżny, stabilizuje 
się w punkcie stałym już po kilku iteracjach. Po każdej z takich 
iteracji czasy przejazdu po obciążonej sieci są aktualizowane 
i używane w ponownym procesie kalibracji. W artykule poka-
zano wyniki estymacji dla roboczego modelu, w dalszych eta-
pach kalibracji modelu sieciowego i pozostałych elementów 
popytu, czasy przejazdu w KI mogą się zmieniać, pociągając za 
sobą inną wartość współczynnika βtKI.

Tabela 7

Tabela 8



25

TransporT miejski i regionalny 08 2016

Podsumowanie
Zaproponowany model pozwala zrozumieć i opisać, jak 
podróżni dokonują wyborów i co w największym stopniu 
wpływa na ich wybory. Użycie miary log-likelihood i specjali-
stycznego oprogramowania do kalibracji pozwoliło rozwią-
zać problem dopasowania modelu dwumianowego. Dzięki 
temu udało się określić istotność statystyczną zmiennych 
na wybór oraz oszacować współczynniki przy zmien-
nych. Sformułowanie użyteczności opcji poprzez kombi-
nację liniową pozwala na szybką interpretację wyników. 
Współczynniki β określają wprost wrażliwość użyteczności 
na zmianę każdej ze zmiennych. Z właściwości modelu lo-
gitowego wynika z kolei, że prawdopodobieństwo zależy 
wprost od różnicy między użytecznościami – pozwala to na 
czytelną interpretację i ocenę, które czynniki istotnie wpły-
wają na wybór środka transportu. 

Zaproponowany model pozwala rozszerzyć wyniki zba-
danej w WBR2015 próby na całą populację Warszawy. 
Możliwe jest określenie dla każdej pary źródło-cel w mode-
lu podróży (800x800 par rejonów w Warszawie) udział po-
dróży KZ i KI. Prawdopodobieństwo uzyskane w modelu 
można wprost zastosować do określenia liczby podróży 
(używając prawdopodobieństwa jako oczekiwanego udziału 
podróży KZ i KZ w podróżach). Obliczenie więźb ruchu 
w podróżach dom-praca dla całej Warszawy wymaga okre-
ślenia zmiennych kontekstu dla każdego rejonu (średnia 

ruchliwość, średni wiek, wskaźnik motoryzacji) oraz przy-
gotowania macierzy kosztów (czasy przejazdu, liczby prze-
siadek, odległości itp.). Poprawność modelu sprawdzono 
poprzez porównanie udziału KZ z ankiet (61,5%) i w mo-
delu (60,5%) oraz dodatkowo na poziomie histogramów 
odległości podróży i wyrywkowego sprawdzenia wyników 
dla wybranych par rejonów (o dobrej i o złej ofercie KZ), 
analiza taka nie wykazała błędów.

Model zaproponowany w referacie można wykorzystać 
do prognozowania wpływu zmian w systemie transporto-
wym na wybór środka transportu. Zmiany te można symu-
lować zarówno na poziomie arbitralnym (prognozowana 
zmiana wskaźnika motoryzacji, prognozowana zmiana w ru-
chliwości), jak i poprzez zmiany w parametrach sieci (czasy 
przejazdu wynikające z nowych inwestycji drogowych, no-
wych linii komunikacji zbiorowej, przyśpieszenia przejaz-
dów itp.). W dalszych etapach prac planuje się sformuło-
wać analogiczne modele dla pozostałych motywacji, oraz 
dla mieszkańców aglomeracji.
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Streszczenie: Ograniczenia przepustowości sieci transportu zbioro-
wego są przedmiotem wielu prac badawczych z zakresu modelowania 
podróży, a jednocześnie były dotąd w niewielkim stopniu wdrożone 
w modelach symulacyjnych – przykładowo, funkcjonalność ta została 
zastosowana dopiero w najnowszych wersjach programu PTV VISUM 
(z ang. public transport capacity constraints). W artykule pokazano zmia-
ny zachodzące w rozkładzie ruchu w przykładowych modelach makro-
skopowych, w których system komunikacji zbiorowej podlega ograni-
czeniom przepustowości wynikającym z pojemności pojazdów, a także 
podjęto próbę oceny wiarygodności otrzymanych wyników i możliwości 
dalszej kalibracji modelu. Model wyboru ścieżki jest domyślnie wy-
padkową czasów podróży i częstotliwości kursowania, a dodatkowym 
istotnym czynnikiem może być także zróżnicowanie pojemności (pasa-
żerskiej) pojazdów transportu zbiorowego – np. w przypadku uwzględ-
nienia w modelach ruchu systemów transportowych o zróżnicowanych 
możliwościach przewozowych (kolej aglomeracyjna, metro, monorail).
Słowa kluczowe: transport publiczny, rozkład ruchu, ograniczenia 
przepustowości, zatłoczenie pasażerskie, PTV VISUM

Zastosowanie ograniczeń przepustowości 
sieci transportu publicznego  
w makroskopowym modelu rozkładu ruchu1

Wprowadzenie
Ograniczenia przepustowości sieci transportu zbiorowego (z 
ang. public transport capacity constraints) stanowią coraz istot-
niejsze zagadnienie we współczesnych sieciach transporto-
wych, zwłaszcza dużych miast i aglomeracji. Narastające 
zatłoczenie pasażerskie w transporcie publicznym dotyczy 
nie tylko pojedynczych wydarzeń (np. imprez masowych 
czy tymczasowego zamknięcia sieci), ale jest także widocz-
nym i nawracającym problemem w codziennym funkcjono-
waniu sieci transportowych, przybierając na sile regularnie 
w godzinach ruchu szczytowego. W [2] zauważono cie-
kawą analogię do zjawiska dobrze rozpoznanego w syste-
mach transportu indywidualnego: inwestycje w transport 
zbiorowy, mające na celu podniesienie jego atrakcyjności 
i możliwości przewozowych, skutkują wzrostem potoków 
pasażerskich, co przekłada się na wzrost zatłoczenia w sie-
ci (i co za tym idzie, dyskomfortu pasażera). Co ważne, 
w przypadku największych metropolii często zauważa się, 
że w dłuższej perspektywie powoduje to pełne wykorzysta-
nie przepustowości systemu transportu zbiorowego – który 
mimo znacznie wyższej wydajności niż transport drogowy 
nie jest w stanie podołać stale rosnącemu zapotrzebowaniu 

1  ©Transport Miejski i Regionalny, 2016. Wkład autorów w publikację: A. Drabicki 
70%, R. Kucharski 20%, A. Szarata 10%.

(np. wskutek ruchu wzbudzonego) – i konieczna jest dalsza 
rozbudowa sieci. 

W tym miejscu można przywołać przykład sieci transpor-
towej Londynu – a ściślej rzecz biorąc jego dużych projektów 
inwestycyjnych, w których uwzględnienie pojawiającego się 
efektu zatłoczenia pasażerskiego zasadniczo zmienia wyniki 
analiz transportowych. Kosztem ok. 17 miliardów funtów 
powstaje tzw. Crossrail (kolej średnicowa), która ma na celu 
zwiększyć przepustowości całej sieci transportu zbiorowego 
aż o 10% – jednakże przewiduje się, że już w 1. roku funk-
cjonowania pociągi kolei średnicowej będą całkowicie „wy-
pełnione” w godzinach szczytu2, a po 10 latach od jej urucho-
mienia zatłoczenie w skali sieci transportu publicznego 
Londynu będzie na gorszym poziomie niż obecnie, stąd już 
teraz należy planować budowę następnej linii (Crossrail 2) 
[1]. Zauważono także, że rozbudowa najbardziej ruchliwej 
linii metra Northern Line i zwiększenie możliwości przewozo-
wych o ok. 30% nie przyniesie poprawy w kontekście pozio-
mów zatłoczenia – które tuż po otwarciu będą na gorszym 
poziomie niż obecnie [13]. Z badań ankietowych wynika, że 
zatłoczenie pasażerskie stanowi istotny powód rezygnacji 
z podróżowania w godzinach szczytu w motywacjach nie-
obligatoryjnych (w centrum Londynu), a dla 22% podróż-
nych powoduje to długofalowo zmianę trasy i środka podró-
ży [9]. Co ciekawe, pewna część regularnie podróżujących 
koleją z obszaru aglomeracji przyznaje, że jest gotowa prze-
jechać 1–2 stacje w przeciwnym kierunku – tylko po to, żeby 
zająć miejsce siedzące w pociągu w kierunku celu podróży.

Problem zatłoczenia sieci w transporcie publicznym (co 
prawda w mniejszej skali niż powyżej) można także obser-
wować w systemach transportowych miast Polski, np. w kon-
tekście rozwijanych systemów kolei aglomeracyjnych czy 
metra. Problem też może dotyczyć rozwijanych i moderni-
zowanych linii autobusowych oraz tramwajowych, w któ-
rych zwiększenie atrakcyjności podróżowania (nowoczesne 
składy, bilet aglomeracyjny, kampania promocyjna) skut-
kuje większym przepływem pasażerów niż wynika to z kon-
wencjonalnych modeli transportowych. Doświadczenia ze-
brane z systemów transportowych polskich aglomeracji 
pokazują, że podniesienie standardu komfortu podróżowa-
nia jest istotnym i powracającym postulatem wśród pasaże-

2 Cyt. za sir Peter Handy, wówczas jednego z głównych planistów transportowych 
Londynu (Commissioner of Transport for the Metropolis)
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rów – który można opisać funkcją wpływu na dodatkowy 
przyrost potoków pasażerskich, niewynikającegoz samego 
tylko polepszenia czasów podróży [11].

W tym kontekście poważnym zagadnieniem jest właści-
we odwzorowanie środków transportu publicznego w mo-
delach symulacyjnych, a zwłaszcza ich możliwości przewo-
zowych uwarunkowanych pojemnością pojazdów oraz 
(w pewnym stopniu) zróżnicowania stopnia atrakcyjności, 
warunkowanego m. in. poziomem (dys)komfortu pasażera. 
Zagadnienie to, dotychczas pomijane w modelach symula-
cyjnych, jest obecnie przedmiotem wielu prac badawczych, 
w ramach których jest wdrażane pilotażowo w algorytmach 
i testowane na pojedynczych sieciach – jednakże w po-
wszechnie używanych i dostępnych modelach symulacyj-
nych jest ono dotychczas pomijane lub uwzględnione 
w sposób relatywnie uproszczony. 

Przedmiotem publikacji jest analiza odwzorowania ogra-
niczeń przepustowości transportu zbiorowego w programie 
PTV VISUM. W pierwszej części przedstawiono w zarysie 
przegląd literatury związanej z metodą tzw. implicit capacity 
constraints, zastosowaną w algorytmie; w dalszej – wyniki 
własnych prac symulacyjnych na przykładzie modeli trans-
portowych Rzeszowa i Krakowa; w końcowym etapie podję-
to próbę sformułowania wniosków dotyczących wiarygodno-
ści i możliwości zastosowania modelu ograniczeń przepusto-
wości transportu zbiorowego (oraz ewentualnej kalibracji) 
w makroskopowych modelach ruchu w PTV VISUM.

Przegląd literatury
Ograniczenia przepustowości stanowią mniej rozpozna-
ne zagadnienie w modelach sieci transportu zbiorowego, 
w których są one często pomijane lub uwzględniane w spo-
sób uproszczony. W powszechnie stosowanych modelach 
symulacyjnych (np. PTV VISUM) wybór ścieżki przez pa-
sażera jest wypadkową czasu podróży (i częstotliwości kur-
sowania), natomiast pomija się kwestie fizycznej pojemno-
ści pojazdów transportu zbiorowego. Jest to na tyle istotne, 
że w przeciwieństwie do modeli sieci drogowych modele 
podaży transportu zbiorowego są bardziej dyskretne (nie-
ciągłe) w kontekście opisujących ich ograniczeń dostępno-
ści przestrzennej (punktowo – stacje i przystanki) i czaso-
wej (punktowo – odjazdy pojedynczych pojazdów). Wpływ 
zatłoczenia pasażerskiego (z ang. public transport congestion 
lub passenger overcrowding) na wybór trasy przejazdu można 
opisać według trzech głównych kategorii [6]:

•	 ograniczenia fizyczne pojazdów transportu zbiorowego,
•	 sprzężenie zwrotne między potokami podróży (modelu 

popytu) a funkcjonowaniem sieci (modelu podaży),
•	 dyskomfort pasażera w warunkach narastającego za-

tłoczenia.

W obecnie stosowanych makroskopowych modelach 
sieci transportu zbiorowego dostępna jest przede wszyst-
kim możliwość odwzorowania ograniczeń przepustowości 
w sposób uproszczony („niejawny”), tzw. implicit capacity 
constraints. Metoda ta opiera się na analogicznym algoryt-
mie obliczeniowym jak funkcja VDF (volume-delay function) 

dla sieci drogowych – w procedurze iteracyjnej wylicza 
koszt ścieżki pasażera jako funkcję potoków pasażerskich 
w stosunku do możliwości przewozowych danych elemen-
tów sieci (tzw. volume-to-capacity ratio), a ostateczny rozkład 
ruchu jest wynikiem relatywnych kosztów ścieżek alterna-
tywnych w momencie osiągnięcia stanu równowagi sieci 
[8]. Funkcja kosztów umożliwia uwzględnienie wpływu 
zatłoczenia sieci na wybór ścieżki w modelu pod 2 aspekta-
mi – dyskomfortu pasażera (crowding discomfort) oraz progu 
możliwości przewozowych (crush capacity).

W pierwszej kolejności przyrost potoków pasażerskich 
powoduje stopniowy wzrost kosztu ścieżki, co odzwierciedla 
rosnący dyskomfort pasażera w warunkach większego zatło-
czenia pojazdów transportu publicznego. Uwzględ nienie 
czynnika dyskomfortu służy m.in. pokazaniu tendencji 
wśród pasażerów do wyboru (w dłuższej perspektywie) mniej 
zatłoczonych i mniej popularnych połączeń w transporcie 
zbiorowym, a także dostosowania czasu podróżowania (od-
jazdu) do przedziałów czasowych, w których pojazdy nie są 
aż tak wypełnione potokami pasażerskimi (np. wybór wcze-
śniejszych połączeń) [4]. Co więcej, dyskomfort może mieć 
wpływ nie tylko na wybór ścieżki, ale długofalowo także i na 
wybór środka podróży – co pokazują badania prowadzone 
wśród pasażerów systemów kolei aglomeracyjnej [12], [15]. 
Zasadniczo wpływ dyskomfortu uwzględnia się jako dodat-
kowy mnożnik czasu przejazdu (tj. sumy czasów spędzonych 
w pojazdach). Wartość mnożnika dyskomfortu w literaturze 
podaje się w przedziale około 1,2–1,7 czasu przejazdu [7], 
[11], a jej wartość rośnie stopniowo wraz z potokiem pasa-
żerskim. W szczegółowych analizach [12] podkreśla się, że 
współczynnik dyskomfortu należy różnicować m.in. osobno 
dla pasażerów siedzących i stojących, a także ze względu na 
długość i odległość podróży. 

Powyżej wartości progowej równej możliwości przewo-
zowej danego odcinka sieci transportu publicznego nastę-
puje gwałtowny przyrost kosztu ścieżki, często o rząd wiel-
kości większy niż w poprzednim przedziale funkcji; próg 
ten w literaturze nazywany jest crush capacity. Osiągnięcie 
progu możliwości przewozowej nie blokuje możliwości po-
jawienia się kolejnych pasażerów, ale w takim przypadku 
koszt ścieżki powinien osiągnąć wartość na tyle „zaporo-
wą”, że jej atrakcyjność (oraz prawdopodobieństwo wyboru 
przez każdego kolejnego pasażera) gwałtownie spadnie – 
„zmuszając” niejako pasażerów do wyboru innej alternaty-
wy podróży. [14] podaje przykładowo wartość mnożnika 
kosztu ścieżki równą 10,0. Wartość crush capacity jest przyj-
mowana umownie dla każdego typu pojazdu i określana 
najczęściej w odniesieniu do liczby miejsc siedzących w po-
jeździe ([3], [14]). 

W pracach badawczych podkreśla się różnice w wynikach 
rozkładu ruchu na sieć transportu zbiorowego pomiędzy mo-
delami niewrażliwymi na zatłoczenie pasażerskie a modelami 
uwzględniającymi ograniczenia przepustowości. W [12] za-
uważono, że brak uwzględnienia czynnika dyskomfortu 
skutkuje pominięciem istotnego wpływu zatłoczenia na 
udział danego środka transportu w codziennych podróżach 
i podaje przykład kolei aglomeracyjnej w Sydney: w modelu 
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niewrażliwym (tj. bez dyskomfortu) udział w podróżach wy-
nosi niezmiennie około 5,5%, podczas gdy w modelu wrażli-
wym na dyskomfort waha się od 2,5% do 8% w zależności 
od wartości opisującej tzw. volume-to-capacity ratio. Wyniki 
przedstawione przez [14] dla systemu transportowego Hagi 
wskazują na ważne różnice pojawiające się przy zastosowaniu 
ograniczeń przepustowości metodą implicit capacity constraints 
i wprowadzenia zróżnicowanej pojemności pojazdów auto-
busowych i tramwajowych. W pierwszym przykładzie 
zwiększenie częstotliwości kursowania linii tramwajowej (z 6 
do 8 pojazdów/godz.) prognozowany przyrost potoków wy-
nosi 240 pasażerów/godzinę (tj. z funkcją zatłoczenia) za-
miast dotychczasowych 165 pasażerów/godzinę (bez zatło-
czenia). W drugim przypadku założono zastąpienie linii au-
tobusowej połączeniem tramwajowym i spadek częstotliwości 
kursowania w korytarzu z 8 do 6 pojazdów/godzinę i poka-
zano ciekawą korelację: w modelu symulacyjnym bez zatło-
czenia obserwuje się nieznaczny spadek popytu w wysokości 
50 pasażerów w ciągu dnia roboczego, jednakże w przypad-
ku uwzględnienia możliwości przewozowych taboru – poto-
ki pasażerskie nieznacznie wzrastają w godzinach szczytu, 
a sumaryczny wzrost wynosi 260 pasażerów w ciągu dnia 
roboczego. Wyższa pojemność tramwaju kompensuje spa-
dek częstotliwości kursowania, a także wykazuje większą 
atrakcyjność dla potencjalnych pasażerów w kontekście 
komfortu podróżowania. W przeprowadzonych analizach 
dla systemu kolei w Szwajcarii [8] przy uwzględnieniu stop-
nia zatłoczenia pasażerskiego wyniki symulacji wykazują do-
datkowy przepływ potoków między koleją regionalną i dale-
kobieżną w godzinie szczytu a zastosowanie algorytmu impli-
cit capacity constraints zmniejsza skalę przeszacowania 
poten cjału pasażerskiego o 30%, dając rezultat bliższy stano-
wi rzeczywistemu.

Uwzględnienie czynnika ograniczeń przepustowości sie-
ci transportu zbiorowego wprowadza zatem kolejną istotną 
zmienną w wyborze ścieżki i środka podróży w modelach 
symulacyjnych. Jak pokazują powyższe przykłady, zastoso-
wanie nawet relatywnie uproszczonego podejścia w mode-
lach większych sieci transportowych, jakim jest metoda 
implicit capacity constraints, pozwala odwzorować pewne róż-
nice pojawiające się w przepływach podróży – w zależności 
od użytego algorytmu symulacyjnego.

Model ograniczenia przepustowości transportu zbiorowego 
w PTV ViSuM
Ograniczenie przepustowości sieci transportu zbiorowego 
metodą implicit capacity constraints zostało udostępnione 
w najnowszych wersjach modelu makroskopowego PTV 
VISUM (tj. począwszy od wersji 12.5) i możliwa jest do 
zastosowania tylko dla modelu bazującego na rozkładach 
jazdy, tzw. timetable-based assignment. W procedurze tej 
ograniczenie przepustowości sieci pojawia się na kolejnym 
etapie po wyszukiwaniu i preselekcji dostępnych połączeń 
źródło-cel (connection search), kiedy obliczany jest opór (impe-
dance) indywidualnych ścieżek – jako dodatkowy mnożnik 
w funkcji oporu ścieżki opisywany w odniesieniu do sto-
sunku potoków pasażerskich do zakładanej przepustowości 

danego połączenia tzw. Vol/Cap ratio-dependent impedan-
ce. Parametr ten oznaczony jest w dalszej części algoryt-
mu symbolem WV i obliczany jest jako iloraz AV potoku 
pasażerskiego do możliwości przewozowej (w pas.) na da-
nym odcinku pojedynczego kursu (tj. vehicle journey item). 
W kolejnym etapie tak wyliczona wartość oporu ścieżki 
jest podstawą obliczenia modelu wyboru ścieżki (connection 
choice). W tym miejscu w algorytmie uwzględniającym ca-
pacity constraints pojawia się procedura iteracyjna analogicz-
na do funkcji VDF w modelach transportu indywidualnego 
przebiegająca w następujących krokach:

•	 na etapie wyszukiwania połączeń opcjonalnie można 
założyć ponowne przeszukanie sieci, z uwzględnie-
niem współczynnika Vol/Cap ratio w koszcie ścieżki – 
pozwala to zaktualizować sieć wyszukanych połączeń 
o alternatywy wcześniej niewidoczne, które teraz 
mogą być bardziej „atrakcyjne”;

•	 opór ścieżki jest wyliczany najpierw niezależnie od funk-
cji ograniczenia przepustowości, a następnie zwięk  szony 
w odniesieniu do bieżącej wartości W

V
 w danej iteracji; 

dodatkowa opcja algorytmu pozwala na zniwelowanie 
efektu oscylacji pomiędzy najbardziej zatłoczonymi 
ścieżkami w kolejnych iteracjach – m.in. metodą inter-
polacji lub metodą kolejnych średnich;

•	 na etapie wyboru ścieżki następuje rozkład potoków 
pasażerskich na sieć zgodnie z przyjętą funkcją pro-
babilistyczną – i w oparciu o zaktualizowane parame-
try zatłoczenia sieci W

V 
;

•	 następuje sprawdzenie kryterium zbieżności wyni-
ków potoków pasażerskich na połączeniach w sieci: 
jeżeli różnice wartości A

V
, W

V
 w porównaniu do po-

przedniej iteracji są większe od zadanej wartości pro-
gowej lub nie osiągnięto wymaganej liczby iteracji, 
algorytm powraca do etapu obliczania oporu ścieżki.

Ostateczne potoki pasażerskie w modelu sieci transpor-
tu zbiorowego otrzymuje się po osiągnięciu wymaganego 
stanu równowagi w kolejnych iteracjach. 

W algorytmie PTV VISUM dostępne są trzy funkcje opi-
sujące wartość mnożnika WV

 w stosunku do poziomów za-
tłoczenia sieci transportu zbiorowego A

V
. Funkcja DB oraz 

funkcja liniowa (rysunek 1) pozwalają zamodelować pojawia-
jący się efekt dyskomfortu w stosunku do zwiększającego się 
poziomu napełnienia pojazdu, natomiast nie pozwalają na 
wprowadzenie skokowej zmiany wartości w celu potencjal-
nego „odcięcia” potoków pasażerskich powyżej danej warto-
ści. Ponadto, jak pokazują wyniki symulacji przeprowadzo-
nych przez jednego z autorów na przykładowej sieci [5], za-
stosowanie funkcji liniowej może skutkować proporcjonalnie 
zbliżonym przyrostem potoków na wszystkich alternaty-
wach – tj. wynik rozkładu ruchu może być bardziej zbliżony 
do modelu bez ograniczeń przepustowości sieci. 

Dodatkowa funkcjonalność pojawia się w funkcji SBB, 
w której możliwe jest opisanie trzech następujących prze-
działów przyrostu mnożnika WV

 [8]:
•	 powolny, ale stopniowy (wykładniczy) wzrost pozio-

mu dyskomfortu w pierwszym interwale;
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•	 skokowy wzrost wartości W
V
 w interwale środko-

wym (przejściowym);
•	 stała wartość mnożnika dyskomfortu w końcowym 

interwale – niezależnie od A
V 
.

Wprowadzenie dwóch ostatnich przedziałów w funkcji 
SBB pozwala teoretycznie na zamodelowanie efektu tzw. crush 
capacity i drastyczne zwiększenie kosztu dyskomfortu w wa-
runkach nominalnego przekroczenia możliwości przewozo-
wych sieci – a także powolny przyrost funkcji kosztu jeszcze 
w warunkach nieprzekroczonej pojemności pojazdu. Z tego 
względu parametry funkcji SBB wydają się najbardziej zbliżo-
ne do założeń implicit capacity constraints w innych pracach na-
ukowych i odpowiednie do odwzorowania efektu ograniczeń 
przepustowości w modelu makroskopowym PTV VISUM. 

Wyniki symulacji w modelach miejskich sieci transportowych 
– Kraków, Rzeszów
W celu określenia wpływu uwzględnienia dyskomfortu 
i ograniczeń przepustowości sieci transportu zbiorowego 
przeprowadzono badania symulacyjne na modelach trans-
portowych miast Krakowa i Rzeszowa zakodowanych 
w PTV VISUM. Dla obydwu miast przeanalizowano trzy 
warianty stanu (rozwoju) sieci transportowej, w których 
podstawowym celem była obserwacja zmian w rozkładzie 
ruchu na sieć miejskiego transportu zbiorowego, a ściślej 
mówiąc – różnic w przepływie potoków pasażerskich po-
między poszczególnymi systemami transportu (autobus, 
tramwaj, metro lub monorail) dla przyjętych wartości po-
jemności przewozowej taboru komunikacji zbiorowej (ta-
bela 1) oraz zmian sumarycznych parametrów funkcjono-
wania sieci (prace przewozowe, czas podróży). 

Rys. 1. Krzywe funkcji zatłoczenia sieci typu DB oraz liniowej (Linear) w modelu PTV VISUM 
Źródło: [10]

Rys. 2. Przyjęta parametryzacja funkcji zatłoczenia sieci typu SBB w modelu PTV VISUM 
Źródło: opracowanie własne na podst. [10]

Pojemności pojazdów transportu zbiorowego przyjęte w modelach 
PTV VISUM dla Krakowa i Rzeszowa

Max. 
pojemność 

(pas.)

Autobus zwykły Autobus przegubowy Tramwaj Tramwaj wydłużony

100 180 200 250

Pociąg (kolej) Mikrobus Pociąg (metro) Kolej nadziemna 
(monorail)

1050 50 1400 70

Źródło: opracowanie własne

Tabela 1

W każdym z wariantów sieci oceny dokonano na pod-
stawie porównania wyników symulacyjnych pomiędzy:

•	 modelem rozkładu ruchu niewrażliwego na zatłocze-
nie pasażerskie (tj. standardowa procedura symula-
cyjna PTV VISUM),

•	 modelem rozkładu ruchu wrażliwym na zatłoczenie 
pasażerskie – metodą implicit capacity constraints – 
funkcja kosztów (dyskomfortu) SBB.

W rozkładzie ruchu na sieć transportu zbiorowego 
uwzględnienie zatłoczenia sieci możliwe jest tylko w proce-
durze bazującej na rozkładach jazdy (timetable-based assign-
ment), którą zastosowano w każdym wariancie symulacji. 
W równaniu oporu ścieżki przypisano dwukrotną „karę” dla 
czasów oczekiwania oraz czasów przejścia pieszego (pozosta-
wiając jednokrotność dla czasów przejazdu), a także zmniej-
szono „karę” czasową przypisaną do liczby przesiadek. 

W symulacjach uwzględniających efekty zatłoczenia na 
etapie rozkładu ruchu w sieci przyjęto funkcję kosztów za-
tłoczenia typu SBB (opisanej przez [8]), która pozwala od-
wzorować efekt analogiczny do funkcji VDF ograniczają-
cych przepustowość sieci drogowej w modelach makrosko-
powych. Założona parametryzacja funkcji SBB (rysunek 2) 
reprezentuje następujący wpływ wzrastających potoków 
pasażerskich na mnożnik kosztów czasu przejazdu WV 

:
•	 w niskich przedziałach napełnienia pojazdów trans-

portu zbiorowego wpływ dyskomfortu jest marginal-
ny: przy Vol/Cap ratio równym 0,50 wartość W

V
 wy-

nosi około 1,1;
•	 w wyższych przedziałach koszt dyskomfortu wzrasta 

w sposób wykładniczy: dla Vol/Cap ratio równego 
0,70 mnożnik W

V
 osiąga wartość około 1,3, a przy 

współczynniku napełnienia 0,90 wynosi już 1,7;
•	 gdy poziom potoku pasażerskiego osiąga zakładane 

możliwości przewozowe (crush capacity), wartość mnoż-
nika W

V
 wzrasta skokowo do stałej wartości 11,0.

W równaniu funkcji SBB współczynniki a, b opisują 
stopniowy, wykładniczy wzrost dyskomfortu analogicznie 
jak w funkcji DB powyżej. Współczynnik c opisuje stałą 
wartość kosztu powyżej pewnego przedziału, a przyjmowa-
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ne współczynniki progowe l
1
, l

2
 odnoszą się do wartości Vol/

Cap ratio, przy których następuje skokowa zmiana funkcji 
kosztu dyskomfortu (rysunek 2).

W opisanych poniżej wariantach symulacyjnych opisa-
no najważniejsze wyniki w rozkładzie ruchu w przypadku 
zastosowania funkcji zatłoczenia sieci transportu zbiorowe-
go – w kontekście następujących zagadnień:

•	 symulacja dla stanu istniejącego i zgodność potoków 
z wynikami pomiarów,

•	 zwiększenie popytu (macierz podróży) oraz zmniej-
szenie podaży (takt kursowania) w modelu transpor-
tu zbiorowego,

•	 wprowadzenie w danym korytarzu nowego środka 
transportowego o wysokim takcie kursowania oraz ma-
łej (monorail) lub dużej (metro) pojemności pasażerskiej.

Poniżej zestawione plansze przedstawiają pojawiające się 
różnice w potokach pasażerskich, które opisano kolorem 
zielonym (tj. spadek ruchu w modelu z zatłoczeniem sieci) 
oraz kolorem czerwonym (tj. wzrost ruchu w modelu z za-
tłoczeniem sieci). Obrazowo można te porównania inter-
pretować jako „ryzyko” niedoszacowania (kolor czerwony) 
lub przeszacowania (kolor zielony) potencjału pasażerskie-
go w przypadku nieuwzględnienia ograniczeń przepusto-
wości sieci transportu zbiorowego.

Stan obecny sieci i zmiany w rozkładzie potoków  
pasażerskich (Kraków)
Dla symulacji przeprowadzonym w modelu transporto-
wym Krakowa w stanie aktualnym na 2014 rok (rysu-
nek 3), w modelu uwzględniającym funkcję zatłoczenia sie-
ci obserwuje się spadek liczby pasażerów na najbardziej po-
pularnych ciągach autobusowych (Aleje Trzech Wieszczów, 
Opolska, Pilotów, Nowohucka). W porównaniu z mode-
lem niewrażliwym na zatłoczenie potok pasażerski spada 
na pojedynczych odcinkach maksymalnie o 200–400 pa-
sażerów – chociaż widoczne są także niewielkie przyrosty 
liczby pasażerów w korytarzu kilku linii autobusowych (29 
Listopada, Dobrego Pasterza, Księcia Józefa). Wzrasta licz-
ba pasażerów na ciągach tramwajowych, które obsługują 
bardzo podobne relacje podróży co ww. korytarze auto-
busowe – potoki pasażerskie w tramwajach wzrastają tam 
odcinkowo o 200–300 pasażerów (Wielicka, Starowiślna, 

Westerplatte, Dietla, Pokoju). Spadek liczby pasażerów 
w tramwajach widoczny jest za to na odcinku Tunel KST–
Rondo Grzegórzeckie (jeden z najbardziej obciążonych od-
cinków w sieci tramwajowej Krakowa) oraz wzdłuż ulicy 
Mogilskiej, z której duża część potoku pasażerskiego „prze-
nosi” się na równoległą aleję Pokoju. 

Można zatem zaobserwować, że na pewnych odcinkach 
z dużym natężeniem ruchu potoki podróży przenoszą się na 
odcinki równoległe o mniejszym stopniu wykorzystania – 
a także widać tendencję wzrostu udziału komunikacji tram-
wajowej, cechującej się wyższą pojemnością (pas.) niż pojaz-
dy autobusowe. Spada wykorzystanie komunikacji autobu-
sowej (o 4,0%), ale w drobnym stopniu także i tramwajowej 
(o 0,5%). Skompensowane jest to przede wszystkim wzro-
stem przemieszczeń pieszych – odległości pokonywane pie-
szo rosną aż o 32% w całym modelu, a drobne wzrosty poto-
ków pieszych można obserwować na większym obszarze 
miasta. W wartościach bezwzględnych średni czas przejścia 
rośnie o 1 minutę, co nie ma istotnego przełożenia na średni 
czas podróży (zmiana z 36 do 37 minut). Maleje także liczba 
podróży z przesiadkami, o około 8%.

Sumarycznie parametry podziału zadań przewozowych 
oraz prędkości przejazdu nie ulegają zmianie w modelu – 
zgodnie z przyjętymi założeniami funkcja zatłoczenia sieci 
pojawia się dopiero na ostatnim etapie rozkładu ruchu na 
sieć. Zmiany wynikające z przepływu potoków w sieci ko-
munikacji zbiorowej skutkują za to minimalnie lepszą ko-
relacją z wynikami pomiarów w autobusach i tramwajach 
miejskich: w modelu wrażliwym na zatłoczenie sieci para-
metr R2 rośnie z 0,82 do 0,83.

Wzrost popytu pasażerskiego (Kraków)
W kolejnym wariancie założono dwukrotny wzrost ma-
cierzy podróży pasażerskich w modelu stanu istniejącego 
sieci transportowej Krakowa (opisanej powyżej) i doko-
nano analogicznego porównania w wyniku wdrożenia 
funkcji zatłoczenia sieci. Tak jak i w modelu bazowym 
najbardziej są widoczne różnice w potokach pasażerskich 
(autobusowych, tramwajowych) oraz potokach pieszych. 
Spadki liczby pasażerów na trzech głównych ciągach au-
tobusowych sięgają maksymalnie 2000 pasażerów/godz. 
i pojawiają się teraz (w mniejszej skali) na innych liniach 
w obrębie Krakowa. Obserwuje się za to wzrost potoków 
wzdłuż alei 29 Listopada oraz ulicy. Nowohuckiej, któ-
re wydają się znacząco kompensować spadki pasażerów 
w autobusach jeżdżących wzdłuż ulicy Pilotów. Analiza 
potoków podróży w tramwajach wykazuje pewne przyro-
sty pasażerów w sieci (np. na obwodnicy Plant), ale wy-
raźna jest także skala spadków natężeń ruchu na wcze-
śniej już obserwowanych ciągach (Tunel KST–Rondo 
Grzegórzeckie, ulica Mogilska), z różnicami sięgającymi 
2500 pasażerów/godzinę. 

Wzrost popytu pasażerskiego skutkuje (w kontekście 
porównania prac przewozowych) spadkiem wykorzystania 
obydwu systemów komunikacji miejskiej w Krakowie, o 5% 
(tramwaje) i o 10% (autobusy) oraz dalszą redukcję liczby 
podróży z przesiadkami. Widoczne są jeszcze większe zmia-

Rys. 3. Zmiany potoków (pas./godz.) w sieci autobusowej (po lewej) oraz w sieci tramwajo-
wej (po prawej) w wyniku zastosowania funkcji zatłoczenia sieci – Kraków, model bazowy 
Źródło: opracowanie własne
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Rys. 4. Wzrost potoków przemieszczeń pieszych w modelu bazowym Krakowa (po lewej) oraz 
w wariancie wzrostu popytu pasażerskiego (po prawej) w wyniku zastosowania funkcji za-
tłoczenia sieci 
Źródło: opracowanie własne

Rys. 5. Zmiany potoków (pas./godz.) w sieci autobusowej (po lewej) oraz w sieci tramwajo-
wej (po prawej) w wyniku zastosowania funkcji zatłoczenia sieci – Rzeszów, model tramwa-
jowy z redukcją linii autobusowych 
Źródło: opracowanie własne

Rys. 6. Zmiany potoków (pas./godz.) w sieci autobusowej (po lewej) oraz w sieci tramwajo-
wej (po prawej) w wyniku zastosowania funkcji zatłoczenia sieci – Rzeszów, model tramwa-
jowy z pozostawieniem linii autobusowych bez zmian 
Źródło: opracowanie własne

ny w podróżach pieszych na mapie Krakowa niż w modelu 
bazowym na 2014 rok (rysunek 4), a odległości pokonywa-
ne pieszo rosną o 96% w porównaniu z modelem niewraż-
liwym na zatłoczenie sieci.

Budowa systemu tramwajowego oraz redukcja sieci 
autobusowej (Rzeszów)
W kolejnym wariancie założono budowę nowego systemu 
tramwajowego w obszarze Rzeszowa, który w modelu bazo-
wym (niewrażliwym na zatłoczenie) wykazuje duży potencjał 
przewozowy i przejmuje istotną część potoków pasażerskich 
w miejskim systemie transportowym. W celu weryfikacji 
przepływów potoków pomiędzy systemem tramwajowym 
i autobusowym przeanalizowano dwa warianty układu sieci 
autobusowej: w pierwszym dokonano redukcji operacji prze-
wozowych (w wozokilometrach) o 50% na całej sieci, w dru-
gim pozostawiono dotychczasową siatkę połączeń bez zmian.

Przy uwzględnieniu ograniczeń implicit capacity constra-
ints w pierwszym wariancie (redukcja sieci autobusowej) 
porównanie pokazuje spadek pracy przewozowej w wyso-
kości 6% dla systemu autobusowego i minimalny wzrost 
(0,5%) dla systemu tramwajowego. Widoczne są spadki 
potoków pasażerskich w autobusach na większym obszarze 
miasta, głównie na odcinkach radialnych, wzdłuż których 
wzrasta (w mniejszym stopniu) liczba pasażerów w tram-
wajach (rysunek 5). Różnice te wynoszą w skrajnym przy-

padku do 400 pasażerów/godzinę (w kierunku) i są rela-
tywnie większe na obszarach przedmiejskich. Obserwuje 
się za to spadek potoków pasażerskich w tramwajach na 
jednym z odcinków obwodnicy śródmieścia Rzeszowa – co 
w pewnym stopniu jest skorelowane z nieznacznym wzro-
stem liczby podróży pieszych, głównie skoncentrowanych 
w centrum miasta (przyrost odległości pokonywanych pie-
szo wynosi 21%).

W drugim wariancie (pozostawienie istniejącej sieci auto-
busowej) widoczna jest za to odwrotna tendencja w wyko-
rzystaniu systemów transportowych (mierzonych pracą prze-
wozową): dla autobusów wzrasta o 2%, a dla tramwajów 
maleje o 6% w porównaniu z modelem niewrażliwym na 
zatłoczenie sieci (rysunek 6). W sieci tramwajowej odnoto-
wuje się teraz niewielkie spadki na całej obwodnicy śródmie-
ścia, ale bardziej dostrzegalny jest spadek potoku pasażerów 
na odcinku wlotowym od strony zachodniej (maksymalnie 
650 pasażerów/godzinę w kierunku), który rozprowadza się 
na dwa równoległe korytarze autobusowe. Jedynie na dwóch 
odcinkach radialnych widoczne są przyrosty pasażerów na 
liniach tramwajowych. W sieci autobusowej dodatkowe 
przyrosty potoków pasażerskich (o wartości rzędu 100–200 
pasażerów) są rozproszone na większym obszarze miasta. 
Widoczny jest także efekt spadku potoku pasażerskiego na 
wysoce obciążonym korytarzu autobusowym (wlot wschodni 
do miasta) i przeniesienie się ruchu na dwie linie autobusowe 
w obszarze lokalnym. Także i w tym wariancie rośnie udział 
przemieszczeń pieszych i maleje liczba przesiadek (o 8%).

Zróżnicowanie możliwości przewozowych kolei  
naziemnej (Rzeszów) oraz metra (Kraków)
W ostatnim etapie przeprowadzono analizy symulacyjne 
dla dwóch wariantów, w których zastosowanie implicit ca-
pacity constraints wydaje się mieć najistotniejszy wpływ na 
wyniki rozkładu ruchu. Warianty te opisują rozwój nowych 
środków transportu o wysokiej częstotliwości kursowania, 
tj. co 4 minuty. Co ważne, wiąże się to także z wprowadze-
niem w danym korytarzu systemu transportowego o za-
sadniczo innej możliwości przewozowej niż dla konwencjo-
nalnych systemów transportu miejskiego. Uwzględnienie 
ograniczeń przepustowości sieci pozwoli teraz zamodelo-
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wać także wpływ pojemności pojedynczego pociągu metra 
(1500 pas.) oraz wagonu kolei monorail (70 pas.) w odnie-
sieniu do autobusów i tramwajów mieszczących jednorazo-
wo 100–250 pasażerów.

W wariancie budowy 1 linii metra w Krakowie w rela-
cji zachód–wschód (Bronowice – Centrum – Nowa Huta) 
wykorzystanie funkcji zatłoczenia sieci skutkuje wzrostem 
wykorzystania linii metra o 11%, kosztem systemu auto-
busowego (spadek o 5%) oraz tramwajowego (spadek 
o 1%). W porównaniu z modelem niewrażliwym na zatło-
czenie sieci potok pasażerski rośnie na odcinku metra do 
250 pas./godz. w jednym kierunku (rysunek 7) i wydaje się 
przede wszystkim przejmować potoki z linii autobusowych 
na równoległych trasach (Pilotów, Opolska, Armii 
Krajowej), a także z odcinków ulic, na których dotychczas 
obserwowano minimalne przyrosty liczby pasażerów (29 
Listopada, Miechowity). Mniejsze zmiany są widoczne w sys-
temie tramwajowym, w którym wprowadzenie linii metra 
nie wydaje się skutkować spadkiem liczby pasażerów, ale 
za to niweluje obserwowane wcześniej przyrosty liczby pa-
sażerów wzdłuż ulicy Mogilskiej i alei Pokoju (por. rysunki 
7 z 3). 

autobusowego minimalnie wzrasta o około 1%. Największe 
spadki potoków pasażerskich widoczne są na odcinkach 
śródmiejskich, gdzie liczba pasażerów monorail maleje 
maksymalnie o 350 pas./godz. w kierunku – kosztem nie-
wielkich przyrostów pasażerów linii autobusowych (np. 
wzdłuż al. Rejtana) oraz podróży pieszych w centrum mia-
sta. W systemie autobusowym liczba pasażerów wzrasta 
w dwóch korytarzach dojazdu z dwóch największych osie-
dli, równolegle do odcinków sieci monorail. Korelacja ta 
jest odwrócona tylko w jednym przypadku, tj. wlotu do 
Rzeszowa wzdłuż ulicy Lubelskiej – gdzie pewna liczba pa-
sażerów (do 300 pas. na odcinku) przenosi się z komunika-
cji autobusowej na linię monorail. Prawdopodobnie ma to 
związek z większym stopniem napełnienia autobusów do-
jeżdżających z obszaru podmiejskiego, wobec których rela-
tywnie puste wagony monorail stanowią konkurencyjną 
alternatywę w tym korytarzu. Wzrost przemieszczeń pie-
szych utrzymuje się na poziomie około 17%.

Podsumowanie
Powyżej opisane przykłady wskazują na pewne zmiany za-
chodzące w wynikach symulacji w przypadku zastosowa-
nia ograniczeń przepustowości sieci transportu zbiorowego 
metodą implicit capacity constraints, jaka jest dostępna w ma-
kroskopowym algorytmie PTV VISUM (tabela 2). Różnice 
te dotyczą przede wszystkim rozkładu potoków pasażer-
skich w modelu sieci, w pewnym stopniu wpływają także 
na parametry podróży (spadek liczby przesiadek i wzrost 
przemieszczeń pieszych), jednak uśredniony czas podróży 
nie ulega większej zmianie. Zmiany te pojawiają się przy 
zastosowaniu ograniczeń przepustowości w modelu bazo-
wym i mogą wykazywać inne tendencje przepływu poto-
ków w przypadku zmian po stronie modelu popytu lub 
modelu podaży w porównaniu z modelami niewrażliwymi 
na zatłoczenie w sieci. W pewnych obszarach sieci można 
zaobserwować odpływ potoków pasażerskich z najbardziej 
obciążonych korytarzy autobusowych i ich relatywny przy-
rost na równoległych, mniej popularnych alternatywach 

Rys. 8. Zmiany potoków (pas./godz.) w sieci autobusowej (po lewej) w korytarzu analizowanych 
linii monorail w Rzeszowie (po prawej) – w wyniku zastosowania funkcji zatłoczenia sieci 
Źródło: opracowanie własne

Rys. 7. Zmiany potoków (pas./godz.) w sieci autobusowej (u góry) oraz w sieci tramwajowej 
(w środku) w korytarzu analizowanej linii metra w Krakowie (u dołu) – w wyniku zastosowa-
nia funkcji zatłoczenia sieci 
Źródło: opracowanie własne

W wariancie budowy drugiej linii kolei nadziemnej 
(monorail) w Rzeszowie o przebiegu średnicowym obser-
wuje się za to odwrotny trend w przepływie pasażerów 
w systemach transportu zbiorowego (rysunek 8). Wskutek 
uwzględnienia ograniczonej pojemności wagonów wyko-
rzystanie systemu monorail maleje o 10%, a dla systemu 
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– a także przeniesienie się części podróży na linie tramwa-
jowe.

Wyraźne zmiany w rozkładzie ruchu pojawiają się 
w przypadku analiz symulacyjnych dla środków transpor-
towych o dużo bardziej zróżnicowanych możliwościach 
przewozowych od autobusu czy tramwaju. Uwzględnienie 
czynnika możliwości przewozowych w równaniu oporu 
ścieżki pokazuje, że potencjał pasażerski w korytarzu linii 
kolejowych (aglomeracyjnych, metra) lub mniej konwen-
cjonalnych systemów (monorail) może być bardziej zróżni-
cowany niż wynikałoby to tylko z samego czynnika czasu 
podróży. W powyższych symulacjach w wariancie implicit 
capacity constraints na centralnym odcinku metra przybyło 
ok. 250 pas./godz. w kierunku, tj. o dodatkowe 5% pasa-
żerów – a w systemie monorail potok na najbardziej obcią-
żonym odcinku zmalał aż o 40%. Co ciekawe, zmiany te 
nie pojawiają się tylko w elementach sieci, na których natę-
żenie podróży przekroczyło możliwości przewozowe. 
Przepływy potoków pojawiają się często w stanach wzrasta-
jącego dyskomfortu i ich zmiany są wyraźnie widoczne już 
przy osiągnięciu przez współczynnik Vol/Cap ratio wartości 
rzędu ok. 0,2–0,3. Zastosowanie funkcji zatłoczenia sieci 
wykazuje zatem pewną tendencję do wykorzystania rezerw 
przepustowości w makroskopowym modelu sieci transpor-
towej.

Zgodnie z założeniami obserwowane zmiany pojawiają 
się na ostatnim etapie modelu czterostadiowego, tj. rozkła-
du ruchu na sieć. W celu właściwego modelowania efektów 
ograniczeń przepustowości sieci właściwym kierunkiem 
dalszych prac badawczych (i symulacyjnych) wydaje się być 
uwzględnienie tego aspektu już na etapie podziału zadań 
przewozowych – i opisanie go jako funkcji oporu ścieżki 
(path impedance) zamiast tylko samego czasu podróży (jour-

ney time). Wówczas możliwe byłoby uchwycenie w proce-
durze iteracyjnej wpływu popytu pasażerskiego na podział 
zadań przewozowych – obecnie tylko zmiany w podaży sys-
temu transportu zbiorowego mają przełożenie na przepły-
wy międzygałęziowe w modelu makroskopowym. W ta-
kim wypadku ważna staje się także odpowiednia kalibracja 
modelu, do której mogą być potrzebne dodatkowe dane 
np. z ankietowania podróżnych, w celu właściwego i naj-
bardziej dokładnego odwzorowania aspektów komfortu 
w podróży transportem zbiorowym. Istotnym czynnikiem 
będzie także weryfikacja wrażliwości założonej funkcji za-
tłoczenia w sieci – wyniki osiągnięte powyżej mogą wyka-
zywać pewną nadmierną wrażliwość rozkładu podróży na 
kwestię dyskomfortu – a także jej przełożenie na wyniki 
rozkładu czterostadiowego.
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Wpływ funkcji zatłoczenia sieci na wyniki rozkładu ruchu  
w transporcie zbiorowym – podsumowanie symulacji

Uśrednione parametry 
podróży (JourneyTime)

Zmiany prac przewozowych w wyniku 
zastosowania funkcji zatłoczenia sieci 

(PassTrips)

Warianty symu-
lacyjne

Czas podróży [mm:ss] Odległości 
piesze

Sieć 
autobu-
sowa

Sieć 
tramwa-

jowa

System 
metra 

lub mo-
norail

model 
bez zatło-

czenia

model 
z zatłocze-

niem
Δ [%] Δ [%] Δ [%] Δ [%]

Kraków – model 
bazowy 36:15 37:25 + 32,1% - 4,4% - 1,4% -

Kraków – wzrost 
popytu pas. 35:34 38:34 + 95,9% - 10,5% - 5,3% -

Kraków – budowa 
linii metra 36:11 37:09 + 26,2% - 4,9% - 1,5% + 10,6%

Rzeszów – system 
tramwaju 31:13 32:21 + 18,8% + 1,9% - 5,8% -

Rzeszów – system 
tramwaju, redukcja 
sieci autobusowej

30:56 32:05 + 20,6% - 5,7% + 0,6% -

Rzeszów – bu-
dowa systemu 
monorail

33:45 35:02 + 16,6% + 1,2% - - 9,6%

Tabela 2

Źródło: opracowanie własne
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Z żałobnej karty
Wspomnienie – Dr henryk Komorowski niezastąpiony serdeczny 
przyjaciel i kolega
Pierwsze moje kontakty z Nim, wtedy jeszcze anonimowe, to lata 70. ubie-
głego wieku. Zaczęły się od pewnego zdarzenia wiosną w roku 1974. Pracu-
jąc wtedy w Instytucie Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej wybrałem 
się z kolegą Andrzejem Samborem na SGPiS na publiczną obronę interesu-
jącej nas pod względem tematyki pracę doktorską z dziedziny transportu. 
Była to obrona pracy mgr Henryka Komorowskiego poświęcona prognozo-
waniu rozwoju sieci drogowej w regionie z uwzględnieniem analizy funk-
cji dróg ponadregionalnych w rozwoju gospodarczym regionu. Podejście 
funkcjonalne do dróg w sieci drogowej zamiejskiej miało wtedy charakter 
nowatorski, gdyż dominowało podejście tylko techniczne. Dowiedziałem 
się wtedy , że Henryk Komorowski jest pracownikiem Centralnego Biura 
Studiów i Projektów Dróg, Mostów i Lotnisk Transprojekt przy ul. Wileńskiej 
w Warszawie. W tym ogólnopolskim biurze zajmował się ukierunkowaniem 
rozwoju sieci drogowej i numeracja dróg w tej sieci podkreślającej ich zna-
czenie transportowe.

Następne z Nim spotkanie miało miejsce w latach osiemdziesiątych. 
Było to w Komitecie Przestrzennych Zagadnień Komunikacyjnych przy 
Zarządzie Głównym SITK. Dr Komorowski , wiedząc, że pracuję w urba-
nistycznym Biurze Planowania Rozwoju Warszawy w imieniu przewod-
niczącej Komisji koleżanki Barbary Borodzik z Transprojektu zaprosił 
mnie i kolegę Bogdana Sabelę do udziału w pracach tej Komisji. Komitet 
utrzymywał kontakty z Towarzystwem Urbanistów Polskich, do którego 
obaj należeliśmy. Komentowaliśmy m.in. prowadzone przez Transprojekt 
studia nad siecią autostradową w Polsce (w tym obsługę stolicy przez 
dwie autostrady A1 i A2) i metody ograniczania negatywnego wpływu 
tych dróg na środowisko. Były to zręby obecnej oceny oddziaływania na 
środowisko.

Zapamiętałem Go wtedy jako osobę niezwykle kontaktową i dyna-
miczną o szerokich zainteresowaniach problematyką transportową. Już 
jako Sekretarz Generalny SITK w 1994 r. wyciągnął z niebytu 3 tytuły 
czasopism technicznych transportowych – Drogownictwo, Transport 
Miejski i Przegląd Komunikacyjny. Po dwuletniej przerwie, spowodowa-
nej rezygnacją Wydawnictw Komunikacji i Łączności z wydawania tych 
tytułów, już wtedy na Jego życzenie zwracaliśmy się po imieniu – Henryk 
spowodował reedycję tych czasopism przez Zarząd Główny SITK. Za-
proponował mi wtedy objęcie funkcji naczelnego redaktora Transportu 
Miejskiego, choć pracowałem już wówczas w poza branżą transportową. 
W tym samym czasie redakcję miesięcznika Drogownictwo powierzył 
kol. Czesławowi Krzywoszowi, a prof. Tadeuszowi Basiewiczowi redakcję 
Przeglądu Komunikacyjnego. 

Zazwyczaj – jeśli Henryk przebywał w biurze Zarządu Głównego – 
uczestniczył w zebraniach kolegium redakcyjnego, chociaż nie był jego 
członkiem. Korzystaliśmy z Jego rad, których nie żałował. Zebrania redak-
cyjne były okazją do wymiany poglądów na różne tematy, nie tylko dot. 
transportu. Pamiętam, że Henryk szczególnie zwracał uwagę na dwie 
zasady w pracy redakcyjnej – aby o miejskim transporcie drogowym 
i szynowym oraz ich organizacji i znaczeniu w rozwoju myśleć racjonalnie 
oraz aby widzieć funkcjonalne związki transportu z przestrzennym zago-
spodarowaniem. Sugestie te zapewne znalazły wyraz w wielu artykułach. 
Z tego powodu w początkowym składzie redakcji pracował z nami adiunkt 
z SGPiS wyspecjalizowany w problematyce finansowania inwestycji trans-
portowych oraz usług przewozowych. Wydrukowana została seria artyku-

łów omawiająca możliwe modele organizacji transportu też w miastach. 
Tematyka ta była wówczas nowością w stosunku do poprzedniej edycji tego 
czasopisma. Ponieważ kolegium redakcyjne stanowili w większości młodzi 
inżynierowie (ale też był wśród nas doświadczony redaktor, pracujący od 
początku istnienia czasopisma tj. od 1982 r. kol. Jerzy Ostaszewicz) często 
wspominał swoje lata młodości w czasie okupacji, jak pracując w gospo-
darstwie ziemskim pod Skierniewicami wstawał regularnie o 4 rano przez 
cały rok. To ranne wstawanie zostało Mu na zawsze, co pozwoliło bez trudu 
dojeżdżać z Brwinowa na poranne spotkania. Był to uszczypliwy komentarz 
do naszych spóźnień na 10.00. Kiedy indziej wspominał wrażenia pięknych 
polskich krajobrazów i przyrody ze spływów kajakowych z wnukami po je-
ziorach mazurskich i suwalskich, po Rospudzie, Krutyni i Czarnej Hańczy. 
Spływ po Krutyni komentował w nawiązaniu do reportażu Wańkowicza pt. 
Na tropach Smętka. Była to reakcja na podobne moje i kolegi Andrzeja 
wspomnienia ze spływów.

Kolejnym, miłym rozdziałem naszych wspólnych kontaktów, było 9 je-
siennych seminariów zorganizowanych przez redakcję Transportu Miej-
skiego w latach 1994–2012 za Jego zgodą. Inicjatywa organizowania tych 
spotkań wynikała z chęci poprawy bilansu finansowego wydawcy tego cza-
sopisma. Większość z nich sekretarz redakcji Hania Kwiatkowska umie-
ściła w Kazimierzu Dolnym, ale pierwsze seminarium w 1994 r. poświę-
cone przekształceniom własnościowym i organizacyjnym przedsiębiorstw 
komunikacji miejskiej odbyło się w Ciechocinku w sanatorium Chemików. 
Z uwagi na problematykę ekonomiczną Henryk był bardzo zainteresowany 
udziałem w tym spotkaniu, które zgromadziło wielu uczestników z całej 
Polski. Dojechaliśmy tam pociągiem do Aleksandrowa Kujawskiego i da-
lej autobusem regionalnym. Przedmiotem seminarium był aktualne w tym 
okresie kwestie rozdzielać czy nie funkcje zarządcze od przewoźniczych. 
Oczywiście Henryk włączał się aktywnie do dyskusji. Wówczas aktualne 
były kwestie rozdziału funkcji organizatora transportu miejskiego od funkcji 
realizowanych przez przewoźników miejskich. Na zdjęciu – razem prowa-
dzimy obrady seminarium. 

Seminariom w Kazimierzu Dolnym towarzyszyły atrakcyjne programy 
turystyczne, organizowane przez Hanię – sekretarza redakcji. Pływali-
śmy stateczkiem z Kazimierza do Janowca na drugim brzegu Wisły (na 
zdjęciu stoimy razem z Adamem Kotuszewskim). Jeździliśmy całą gru-
pa uczestników do muzeum pałacowego w Kozłówce oraz zwiedzaliśmy 
pałac Czartoryskich w Puławach. Była to okazja do wysłuchania cieka-
wych, ilustrowanych wspomnieniami, komentarzy Henryka o historii tych 
miejsc oraz prezentowanych tam eksponatów, też herbów szlacheckich. 
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nagrody eRneST 2015
Według regulaminu przyznawania corocznych nagród „ERNESTY” za 
wyróżniającą działalność na rzecz SITK i transportu nagroda w postaci 
statuetki przyznawana jest za dużą aktywność w poprzednim roku ka-
lendarzowym:
• w działalności na rzecz transportu i Stowarzyszenia,
• w działalności organizacyjnej na rzecz SITK,
• efektywną pracę w obszarze transportu na rzecz społeczności lokalnej.
 
a w szczególności za:
• nowe inicjatywy, które mogą być rozpowszechnione,
• działania na rzecz całego Stowarzyszenia,
• promujące dobrą pracę i przyszłe efekty.

Statuetka przyznawana jest w kategoriach:
• najaktywniejszy w dziedzinie drogownictwa,
• najaktywniejszy w dziedzinie kolejnictwa, 
• najaktywniejszy w dziedzinie transportu,
• najaktywniejszy Klub (Koło),
• najaktywniejszy Klub Seniora,
• najaktywniejszy Oddział.

Nominacje do nagród w poszczególnych kategoriach ustalają zespo-
ły branżowe, a nagrody Ernest przyznaje Kapituła. Kapituła składa się 
z Prezesa SITK i przewodniczących sześciu zespołów branżowych. Prze-
wodniczącym Kapituły jest Prezes SITK. Wybór laureatów przez Kapitu-
łę odbywa się na posiedzeniu Kapituły w głosowaniu tajnym 8. Zespoły 
branżowe składają się z laureatów nagrody w danej kategorii z wszyst-
kich poprzednich edycji konkursu. Zespołom branżowym przewodniczą 
członkowie Zarządu Krajowego oraz Prezesi Honorowi. W każdej kategorii 
zespoły ustalają nie więcej niż trzy nominacje. Wybór nominowanych 
przez zespoły odbywa się w drodze głosowania z wykorzystaniem poczty 
elektronicznej.

Skład zespołów branżowych 
• w kategorii najaktywniejszy w dziedzinie drogownictwa: Wiceprezes 

SITK RP ds. drogownictwa, członkami zespołu są wszyscy dotychczaso-
wi laureaci w tej kategorii,

• w kategorii najaktywniejszy w dziedzinie kolejnictwa: Członek Zarządu 
Krajowego ds. kolejnictwa, członkami zespołu są wszyscy dotychczaso-
wi laureaci nagrody w tej kategorii,

• w kategorii najaktywniejszy w dziedzinie transportu: Wiceprezes SITK 
RP ds. komunikacji miejskiej, członkami zespołu są wszyscy dotychcza-
sowi laureaci w tej kategorii,

• w kategorii najaktywniejszy Klub (Koło): Sekretarz Generalny Stowa-
rzyszenia, członkami zespołu są wszyscy dotychczasowi laureaci w tej 
kategorii,

• w kategorii najaktywniejszy Klub Seniora: Wiceprezes SITK RP ds. ogól-
nych, członkami zespołu są wszyscy dotychczasowi laureaci w tej kate-
gorii,

• w kategorii najaktywniejszy Oddział: Prezes Honorowy SITK RP; człon-
kami zespołu są: Prezes Honorowy Senior oraz wszyscy dotychczasowi 
laureaci w tej kategorii.

Zarząd Krajowy SITK RP przyznaje dodatkowo nagrody Ernest za cało-
kształt działalności oraz dla firmy wspierającej działalność SITK.

Nagrody wręczono w dniu 2 czerwca 2016r. na Gali 70-lecia SITK. 

Kategoria: najaktywniejszy w dziedzinie drogownictwa

Skład Zespołu branżowego:
Przewodniczący: Władysław Rawski, Wiceprezes SITK
Członkowie:
Józef Pomykała – Ernest 2004 , 
Stanisław Kozieł – Ernest 2005, 
Kazimierz Strach – Ernest 2006, 
Ewa Sayor – Ernest 2007, 
Anna Zaniat – Ernest 2008, 
Jerzy Doroszkiewicz – Ernest 2009, 

Z działalności SITK

Kontakty Henryka z redakcja Transportu Miejskiego zakończyły się po 
przeniesieniu pisma do Krakowa. Potem była długa przerwa w kontak-
tach, aż do roku 2006, kiedy to zostałem wybrany do zarządu Oddziału. 
Dalsze kontakty częściej telefoniczne, były raczej sporadyczne. Razem 
jechaliśmy pociągiem do Rzeszowa na XXX Zwyczajny Delegatów SITK, 
który odbył się nad zalewem Soliny. Choć był wtedy przybity stratą syna 
w katastrofie smoleńskiej w 2010 r. niemniej jednak starał się być, jak 
zazwyczaj, pogodny. Na obradach Zjazdu Henryk widział potrzebę no-
welizacji statutu Stowarzyszenia i na ten temat wypowiadał się. Potem 
spotkania nasze stały się bardziej okazyjne. Prowadząc posiedzenie Rady 
Prezesów w maju 2015 r. składałem Mu gratulacje z okazji 93 rocznicy 
urodzin. Niestety było to ostatnie moje z Nim spotkanie.

Henryk działał w Stowarzyszeniu ponad pięćdziesiąt lat. Za działalność 
na rzecz Stowarzyszenia został wyróżniony w 1987 roku godnością Członka 
Honorowego Stowarzyszenia, a 2011 roku szczególną nagrodą – statuetką 
Ernesta za całokształt jego owocnych działań. 

Opracował:  
Stefan Sarna, były redaktor miesięcznika Transport Miejski

Zwiedzaliśmy też dom – muzeum Marii Kuncewiczowej. Przy tej okazji 
dowiedzieliśmy się, że Henryk zdawał maturę w 1940 r. w liceum Miko-
łaja Reja z jej synem Witoldem, późniejszym inżynierem mieszkającym 
w Kanadzie.



TransporT miejski i regionalny 08 2016

36

Andrzej Kollbek – Ernest 2010,
Anna Reszczyk – Ernest 2011,
Leszek Bichajło – Ernest 2012,
Tadeusz Kanas – Ernest 2013,
Anna Gieczewska – Ernest 2014.

Laureat: Tomasz Siwowski (Rzeszów),
Nominowani: Beata Toporska (Kraków), Monika Czekaj (Kielce), 

Kategoria: najaktywniejszy w dziedzinie kolejnictwa

Skład Zespołu branżowego:
Przewodniczący: Wojciech Rybak Członek Zarządu Krajowego ds. kolej-
nictwa
Członkowie:
Dorota Przybyła – Ernest 2004, 
Józefa Majerczak – Ernest 2005, 
Żaneta Bąkowska – Ernest 2006, 2008, 
Marek Błeszyński – Ernest 2007, 
Edward Kasierski – Ernest 2009, 
Włodzimierz Popczyk – Ernest 2010,
Marian Jojczuk – Ernest 2011,
Jerzy Hydzik – Ernest 2012,
Bogdan Bresch – Ernest 2013,
Bogdan Kublin – Ernest 2014,

Laureat: Mieczysław Cieszyński (Katowice).
Nominowani: Józefa Majerczak (Kraków), 

Kategoria: najaktywniejszy w dziedzinie transportu

Skład Zespołu branżowego:
Przewodniczący: Mariusz Szałkowski Wiceprezes SITK 
Członkowie:
Andrzej Krych – Ernest 2004, 
Tadeusz Kielan – Ernest 2005, 
Stefan Sarna – Ernest 2006, 
Leszek Krawczyk – Ernest 2007, 
Jolanta Żurowska – Ernest 2008, 
Andrzej Rudnicki – Ernest 2009, 
Mariusz Szałkowski – Ernest 2010,
Andrzej Szarata – Ernest 2011, 2013, 2014,
Grzegorz Sapoń – Ernest 2012.

Laureat: Tomasz Kulpa (Kraków),
Nominowani: Adam Kotuszewski (Warszawa), Łukasz Walter (Poznań), 

Kategoria: najaktywniejszy klub/koło zakładowe

Skład Zespołu branżowego:
Przewodniczący: Waldemar Fabirkiewicz Sekretarz Generalny
Członkowie (przedstawiciele kół/klubów):
Klub przy Katedrze Dróg i Mostów Politechniki Rzeszowskiej – Ernest 2004, 
2011, 

Koło przy Pol. Krakowskiej – Ernest 2005, 2006, 2008, 2010, 
Koło przy MOTA-ENGIL w Krakowie – Ernest 2007, 
Świętokrzyski Klub Drogowca – Ernest 2009,
Koło przy Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kra-
kowie – Ernest 2012, 
Koło Zakładowe nr 3 przy Biurze Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu 
– Ernest 2013,
Koło Nr 7 przy Śląskim Zakładzie Spółki PKP CARGO S.A. – Ernest 2014. 

Laureat: Koło Międzyzakładowe GDDKiA oddział w Białymstoku (Bia-
łystok),
Nominowani: Koło SITK przy Mota-Engil Central Europe SA (Kraków), Mię-
dzyuczelniane Koło Transportu (Szczecin).

Kategoria: najaktywniejszy klub/koło seniora

Skład Zespołu branżowego:
Przewodniczący: Dorota Przybyła Wiceprezes SITK
Członkowie (przedstawiciele kół/klubów seniora):
Koło Seniora w Ostrowie Wlkp. – Ernest 2005, 
Klub Seniora w Krakowie – Ernest 2006, 2014, 
Koło Seniorów w Rzeszowie – Ernest 2007, 2010, 
Koło Seniorów w Poznaniu – Ernest 2008, 2011, 
Klub Seniora w Bydgoszczy – Ernest 2009,
Klub Seniora w Łodzi – Ernest 2012,
Koło Seniorów w Gdańsku – Ernest 2013.

Laureat: Klub Seniora o/Kielce,
Nominowani: Klub Seniora O/Kraków, 

Kategoria: najaktywniejszy oddział SiTK

Skład Zespołu branżowego:
Przewodniczący: Wiesław Starowicz Prezes Honorowy SITK
Członkowie:
Andrzej Gołaszewski – Prezes Honorowy – Senior 
oraz przedstawiciele Oddziałów:
w Krakowie – Ernest 2004, 2005, 2006, 2008, 2010, 
w Katowicach – Ernest 2007, 
w Rzeszowie – Ernest 2009,
we Wrocławiu – Ernest 2011,
w Ostrowie Wielkopolskim – Ernest 2012,
w Poznaniu – Ernest 2013,
w Szczecinie – Ernest 2014.

Laureat: oddział SiTK w Warszawie,
Nominowani: Oddział SITK w Katowicach. 

ERNEST 2015 za całokształt działalności: Adam Wielądek .
ERNEST dla firmy wspierającej działalność SITK:
• PKP SA,
• PKP PLK,
• Dyrekcja Generalna Dróg Publicznych w Warszawie.

Opracował: Wiesław Starowicz


