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Streszczenia angielskie – Abstracts in English
Maciej Kruszyna
Relationships between the functionality of the interchange node and planning of 
connections in the transport network
Abstract: The requirements to improve the functionality of the in-
terchange node in above-ground urban public transport (integrating 
trams, buses or trolleybuses) are the starting point for the considera-
tions. The improvement of functionality is to be mainly related to 
increasing the capacity of the node (enabling the servicing of a larger 
number of courses / vehicles) and limiting delays by reducing de-
tentions and unjustified stops, while maintaining its compactness 
and convenience for travelers. This part of the article is based on the 
analysis of functioning nodes and publications regarding them (in-
cluding author’s). Recommendations are formulated regarding the 
desired form of the node (as a target solution). The possible directions 
and ways of transforming existing objects are also indicated. One of 
the recommendations is to simplify the number of relations within 
the node, which affects the planning of the entire public transport 
network in the scale of the city or even the agglomeration. This ap-
plies to the layout of the line, the number of courses, the location 
and layout of nodes, etc. These aspects of the impact of changing 
the form of individual nodes on planning and modeling of transport 
throughout the network are the main part of the article. General 
comments and an example of specific transformations of the selected 
node in Wrocław are presented. The goal of the proposed activities 
(solutions) is to enable an increase in the number of connections in 
the network, reduction of delays and, as a consequence, acquisition 
of a larger number of passengers (changes in the modal split). The 
discussion on how the conditions described above can be taken into 
account in travel modeling is initiated in the final part of the article.
Key words: interchange node, transport planning, travel modeling.

Jan Aleksandrowicz
Usefulness of automatic passenger counting systems for prediction of demand for 
transport services
Abstract. The article is a summary of research conducted at the 
end of 2017 aimed at verifying the correctness of collected data by 
an automatic passenger counting system used by the  MPK S.A. 
in Krakow. It is also a first step towards larger studies to develop 
models for forecasting demand in urban public transport using data 
from an automated system. The article  presents the results of com-
parative analysis of data from measurements collected using the 
classical observation method and data from vehicle I/O sensors col-
lected automatically. In addition, there are formulas for functions 
presented allowing to convert automatically collected results into 
the real data. The analysis was summarized by linear regression 
charts and a table of matching measurement results from an au-
tomatic passenger counting system. At the end the diagram of the 
model of demand forecast for transport services using data from an 
automatic passenger counting system  was presented. The useful-
ness of using this type of data for forecasting purposes has been 
assessed and the tools that will be used to create the model have 
been proposed. The article also presents the stages of activities that 
will be undertaken in order to create the models of demand forecast 
for transport services. The article was completed with a summary 
and a plan of further research aimed at increasing knowledge on the 
topic described in the paper.
Key words: prediction of demand, automatic passenger counting sys-
tem, forecasting.

Mariusz Dudek,  Hendrik Weiss
Analysis of the quantities describing bicycle traffic based on the results of trans
port behavior research in German cities
Abstarct: Modeling traffic in many cities in the absence of compre-
hensive traffic research is very often based on general models. This 
article attempts to show the impact on the size of bicycle traffic and 
its parameters of urban factors (such as the size of the city expressed 
in both the number of inhabitants and the city surface, as well as 
population density) and economic (GDP level, income in the house-
hold). The impact of the motorization index for passenger cars on the 
travel parameters in bicycle traffic was also analyzed. In addition, the 
influence of the city’s elevation on the volume of bicycle traffic was 
examined, because it is widely recognized that the large fold of the 
city is a disincentive to using bicycles on trips. The above analyzes 
were carried out on the basis of the results of research on traffic be-
havior in German cities „Mobility in Cities” (2013).
Key words: urban transport, bicycle transport, modeling of the bicycle 
traffic.

Mariusz Kieć, Sylwia Pogodzińska
Assessment of speed for various types of bicycle infrastructure based on GPS data
Abstract: The article presents the cyclists’ speed on selected elements 
of the bicycle infrastructure in Krakow, including: bicycle paths sepa-
rated from the roadway, bicycle paths in curb, bicycle crossings. Cyclist’s 
speed has been estimated on the basis of empirical research and GPS 
data from the bike sharing system Wavelo and Strava application. The 
results indicate differences in cyclists’ speed for different standards of 
bicycle infrastructure and data sources. A high variability of cyclists’ 
speed for measurement sites was recorded. It is characterized by a value 
of standard deviation in the research samples. Speed obtained from the 
Strava application is approximately 5.5% higher than the speed record-
ed in empirical research. In the case of bike sharing system, the speed 
is around 74.5% of the speed observed in empirical research. Greater 
consistency of results was obtained when comparing the speed from two 
GPS data sources. The speed of Wavelo is approximately 71% of the 
Strava users speed. The presented results indicate the possibility of using 
GPS data to evaluate the speed of cyclists.
Key words: bicycle, speed, GPS, Strava, Wavelo.

Michał Drzał,  Piotr Ostaszewski
Unconventional measuring techniques in traffic modeling
Abstract: The aim of the article is to present the original project of in-
troducing an algorithm based on neural networks in application to meas-
urements performed in transport. The quality, quantity and method of 
obtaining data directly translate into the results of the simulation models 
created. Various systems (both commercial and proprietary) have been an-
alyzed, which are used to obtain data for modeling. As a result of various 
doubts, system maladjustments or excessive costs, alternative solutions 
have been proposed that can eliminate the presented problems. As part 
of its work, solutions have been proposed that limit some of the problems 
reported by the authors in this regard. Test work justified the use of neural 
networks in measurements in transport. Test results with sufficient com-
pliance with real observations were obtained and compared to the results 
of systems available on the market. The authors also analyze further re-
quired work and the possibilities of improving the solutions used.
Key words: measurement techniques, modeling, data acquisition, 
neural networks, machine learning, automatic measurement of traffic 
in transport.
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Innowacyjny transport

Emisyjność (pośrednia) pojazdów elektrycznych 
w Polsce i na świecie

Pośrednia emisyjność gazów cieplarnianych przez pojazdy elektryczne (z założenia bezemisyjne) zależy w kon-
kretnym kraju od stopnia wykorzystywania, przy produkcji energii elektrycznej, zasobów paliw kopalnych i źró-
deł energii odnawialnej.

Decydujący wpływ na pośrednią emisyjność gazów cieplarnianych 
(GHG) przez pojazdy elektryczne ma źródło pozyskiwania energii elek-
trycznej. Analiza porównawcza emisji GHG przez pojazdy elektryczne 
i tradycyjne spalinowe przeprowadzona została dla 143 krajów (M. Si-
vak, B. Schoettle „Fuel sources for electricity in the individual countries 
of the world and the consequent emissions from driving electric vehic-
les”, Nov. 2017). Bardzo zróżnicowana w zależności od źródła prądu:
• Węgiel – 29, 
• Ropa naftowa – 29,
• Gaz ziemny – 58,
• Energia geotermalna – 310,
• Energia słoneczna – 350,
• Energia jądrowa – 2300,
• Energia wiatrowa – 2500,
• Hydroelektrownie – 5100;
efektywność środowiskowa pojazdu elektrycznego oznacza, że emisja po-
średnia e-pojazdu napędzanego energią pochodzącą ze spalania węgla czy 
ropy naftowej jest aż 176 razy wyższa niż w przypadku korzystania wyłącz-
nie z energii wodnej (R. Nealer „Cleaner cars from cradle to grave”, 2015).

Polska znalazła się w tym zestawieniu na bardzo odległym 125. miej-
scu, z EŚ = 32,4, co oznacza, że pojazd elektryczny w warunkach 
polskich emituje tyle gazów cieplarnianych, co przeciętny samochód 
spalinowy, zużywający średnio 7,3 litra paliwa na 100 km, w podróżach 
miejskich i pozamiejskich. Ten wynik wydaje się niestety podważać ce-
lowość wdrażania programu elektromobilności bez radykalnej zmiany 
polskiego mixu energetycznego.

Kraje zostały uszeregowane w zależności od ich mixu energetycznego, 
z podaniem efektywności środowiskowej (EŚ) i w przeliczeniu na od-
powiadające jej zużycie litrów benzyny na 100 km. Światowym liderem 
okazała się być Albania (5100 EŚ i 0,05 l/100 km), kraj produkujący 
energię elektryczną wyłącznie w hydroelektrowniach. Ostatnie miejsce 
przypadło Botswanie i Gibraltarowi (29,0 EŚ i 8,1 l/100 km), gdzie ener-
getyka bazuje na ropie naftowej.

Emisje węglowej EC Siekierki w Warszawie, 5.02.2018
Dla celów porównawczych warto przytoczyć dane dotyczące wybranych 
krajów, mogących stanowić dla nas interesujący punkt odniesienia, 
z powodu bliskości geograficznej lub zaangażowania w rozwój elektro-
mobilności (w kolejności miejsc zajmowanych w rankingu):
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• Szwajcaria i Norwegia (miejsca 6. i 7.) – emisyjność pojazdów elek-
trycznych na poziomie 0,1 l/100 km,

• Francja (14) – 0,4 l/100 km
• Słowacja (26) – 1,5 l/100 km
• Węgry (41) – 2,5 l/100 km
• Ukraina (50) – 3,1 l/100 km
• Wielka Brytania (56) – 3,5 l/100 km
• USA (87) – 4,2 l/100 km
• Niemcy (91) – 4,5 l/100 km
• ŚREDNIA ŚWIATOWA – 4,6 l/100 km
• Czechy (95) – 4,7 l/100 km
• Holandia (103) – 5,3 l/100 km
• Chiny (109) – 5,9 l/100 km.

Wykres zamieszczony poniżej przedstawia (w terawatogodzinach/
rok) światowe trendy pozyskiwania energii z ropy, węgla, gazu, z elek-
trowni jądrowych i ze źródeł energii odnawialnej (BP, Statistical review 
of world Energy, 2016).

Różnice w mixie energetycznym Polski i dwóch sąsiadujących z nami 
krajów (Czech i Niemiec – też znajdujących się w ogonie stawki, ale 
z wynikiem daleko lepszym) pokazują dobitnie, jak przewaga węgla, 
brak elektrowni jądrowych i niski udział OZE wpływa na niską efek-
tywność środowiskową elektromobilności w Polsce. Kolory od czarnego 
w prawo oznaczają: węgiel kamienny, węgiel brunatny, energię jądrową, 
ropę, gaz, spalarnie śmieci i energię odnawialną z biomasy, wody, wia-
tru i słońca. Według późniejszych danych z końca roku 2016 OZE sta-
nowiło już w Polsce 13,4% mixu energetycznego (K. Szydłowski, Teraz 
Środowisko, 22.02.2018).

Korzystne zmiany w Polsce zapowiada zamieszczona poniżej pro-
gnoza (z roku 2015) na rok 2050. Warto tu jednak zaznaczyć, że obecnie 
rząd zwleka z nowelizacją ustawy o OZE, co uniemożliwia proces au-
kcyjny i grozi niewykonaniem zobowiązań wobec Komisji Europejskiej. 
Na początku lutego br. Europejski Trybunał Obrachunkowy zapowiedział 
kontrolę czterech państw członkowskich: Polski, Niemiec, Hiszpanii 
i Grecji, pod względem wykorzystywania funduszy unijnych (45 mld € 
na lata 2014–2020) na wspieranie rozwoju energii wiatrowej i sło-
necznej tłumacząc, że już wkrótce mogą to być najtańsze źródła energii 
elektrycznej (Teraz Środowisko, 22.02.1018).

Pewną nadzieją dla Polski mogą stać się energetyczne inicjatywy 
lokalne. Gmina Kisielice, laureat nagrody Komisji Europejskiej Manag-
Energy Award 2014, stanowi wyspę energetycznej samowystarczalno-
ści, bazując na energii wiatrowej i pozyskiwanej z biomasy. 

Upowszechnienie takich inicjatyw może wpłynąć na wzrost środo-
wiskowej efektywności elektromobilności przynajmniej w wybranych 
regionach naszego kraju.
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Streszczenie: Punktem wyjścia rozważań są wymagania poprawy funk-
cjonalności węzła przesiadkowego w naziemnym miejskim transporcie 
publicznym (integrującego tramwaje, autobusy, ewentualnie trolejbu-
sy). Poprawa funkcjonalności ma tu dotyczyć przede wszystkim zwięk-
szenia przepustowości węzła (umożliwienia obsługi większej liczby kur-
sów/pojazdów) i ograniczenia strat czasu poprzez redukcję zatrzymań 
i nieuzasadnionych postojów, przy zachowaniu jego zwartości i wygody 
podróżnych. Ta część artykułu bazuje na analizie funkcjonujących wę-
złów oraz publikacji ich dotyczących (w tym autorskich). Sformułowane 
są zalecenia odnośnie pożądanej formy węzła (jako rozwiązanie doce-
lowe). Wskazuje się także możliwe kierunki i sposoby przekształceń 
istniejących obiektów. Jednym z zaleceń jest uproszczenie liczby rela-
cji w ramach węzła, co ma wpływ na planowanie całej sieci transportu 
publicznego w skali miasta czy nawet aglomeracji. Dotyczy to układu 
linii, liczby kursów, lokalizacji i rozplanowania węzłów itp. Te aspekty 
wpływu zmian formy poszczególnych węzłów na planowanie i modelo-
wanie przewozów w całej sieci są główną częścią artykułu. W artykule 
przedstawiono uwagi ogólne oraz przykład konkretnych przekształceń 
wybranego węzła we Wrocławiu. Celem proponowanych działań (roz-
wiązań) jest umożliwienie zwiększenia liczby połączeń w sieci, redukcja 
strat czasu i, w konsekwencji, pozyskanie większej liczby pasażerów 
(zmiany w podziale zadań przewozowych). W końcowej części artykułu 
zainicjowana jest dyskusja nad tym, jak wyżej opisane uwarunkowania 
można uwzględnić w modelowaniu podróży.
Słowa kluczowe: węzeł przesiadkowy, planowanie przewozów, modelo-
wanie przewozów.

Powiązanie funkcjonalności węzła  
przesiadkowego z planowaniem  
przewozów w sieci transportowej1

Wprowadzenie
Węzły przesiadkowe są istotnym elementem systemu trans-
portu publicznego miasta i aglomeracji. Efektywność łań-
cucha podróży zależy między innymi od sprawnej, szybkiej, 
wygodnej i bezpiecznej przesiadki. W zależności od loka-
lizacji węzła i typu integrowanych środków lokomocji (ro-
dzajów linii) wyróżnić można kilka kategorii węzłów o od-
miennych zasadach kształtowania (por. [1]). Specyficzny 
charakter mają na przykład węzły „zewnętrzne” realizujące 
przesiadkę z linii podmiejskiej na miejską. W szczególności 
mogą to być węzły pomiędzy tramwajami (często kończą-
cymi bieg na pętlach) a koleją lub autobusem. W węzłach 
takich można realizować przesiadkę najwyższej jakości 
o charakterze „drzwi w drzwi” ([2], [3]).

Węzły sytuowane w centralnych częściach aglomeracji, 
najczęściej w ramach skrzyżowań ulic, nie pozwalają za-
zwyczaj na integrację typu „drzwi w drzwi”. Czasami moż-
liwa jest koncentracja dużej liczby przystanków (zob. opis 
w dalszej części artykułu), ale częściej, z uwagi na uwarun-

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2018.

kowania przestrzenne, muszą być one „rozrzucone” na wlo-
ty lub wyloty skrzyżowania. Obniża to w oczywisty sposób 
jakość przesiadki, samego węzła i całego systemu transpor-
tu publicznego.

Przedmiotem rozważań w artykule są węzły przesiadko-
we sytuowane w obszarach skrzyżowań położonych w cen-
tralnych częściach dużych miast. Wskazano uwarunkowa-
nia kształtowania takich węzłów również względem do-
tychczas formułowanych kryteriów. Uwypuklony jest 
problem kształtowania węzła jako elementu całego syste-
mu połączeń. Celem proponowanych działań (rozwiązań) 
jest umożliwienie zwiększenia liczby połączeń w sieci, re-
dukcja strat czasu na węzłach i w konsekwencji pozyskanie 
większej liczby pasażerów (zmiany w podziale zadań prze-
wozowych) przy zapewnieniu jak najwyższej jakości węzła 
przesiadkowego. Rozważania ograniczono do rozwiązań 
jednopoziomowych. Nie obejmują zatem problematyki wę-
złów przy stacjach metra lub innej kolei podziemnej (ew. 
nadziemnej).

Wymagania poprawy funkcjonalności węzła przesiadkowego
W literaturze fachowej dość cyklicznie publikowane są 
studia dotyczące funkcjonalności węzłów przesiadkowych. 
Formułowane są różnorodne kryteria, wśród których wyróż-
nić można zagadnienia: zwartości, czytelności i dostępności 
węzła, wygody i jakości informacji ([4], [5]). Często akcen-
towany jest także aspekt bezpieczeństwa (wyżej wymienio-
ne źródła oraz [6]). Wydaje się, że mniej uwagi poświęcano 
dotąd powiązaniom struktury węzła (w sensie relacji linii 
prowadzonych przez węzeł) z jego sprawnością (rozumianą 
jako przepustowość, czyli zdolność do przeprowadzenia du-
żej liczby kursów w jednostce czasu oznaczającą między in-
nymi redukcję strat czasu). Straty czasu w ramach węzłów 
były już co prawda wielokrotnie analizowane (m.in. przez 
autora w [7]), nie wiązano jednak tego z koncepcją i ko-
niecznością stosownego programowania przebiegów linii 
w skali całej sieci. Przyczynek do powiązania problematy-
ki kształtowania węzłów z logiką systemu połączeń zawarł 
Rychlewski w [8], koncentrując się jednak na analizie i oce-
nie zidentyfikowanych „koniecznych” przesiadek.

Zderzyć tu należy kryteria funkcjonalności transportu 
publicznego w skali sieci (np. Rudnicki [9], Starowicz [10]) 
z wyżej przywoływanymi kryteriami dotyczącymi pojedyn-
czych węzłów. Należy wyważyć oczekiwania odnośnie mak-
symalizacji liczby połączeń bezpośrednich (braku przesia-
dek), a chęci szybkiej podróży, dużej dostępności czasowej 
połączeń wyrażonej liczbą kursów na danej trasie i redukcji 
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strat czasu (zatrzymań nie powiązanych z wymianą pasaże-
rów). Ta druga grupa oczekiwań wymaga sprawnej siatki 
połączeń, braku blokowania się pojazdów, dużej prędkości 
podróży. Nie da się stworzyć sieci o dużej liczbie połączeń 
bezpośrednich i jednocześnie dużej liczbie kursów na każ-
dym z takich połączeń. Postulat (czy raczej konieczność?) 
częstego kursowania (co 6 lub 5 minut na danej linii) 
oznacza ograniczanie liczby połączeń bezpośrednich. Nie-
 o dzowność przesiadki nakazuje umiejętne kształtowanie 
przebiegów linii, w tym prowadzenie ich przez węzły, na 
których przesiadka jest jak najwyższej jakości (w miarę 
możliwości na tym samym przystanku).

Powyższy problem można przedstawić odwrotnie. Uwa-
run kowania ukształtowania sprawnego węzła (np. z minima-
lizacją relacji skrętnych) oznaczać mogą specyficzne wytycz-
ne dla modyfikacji przebiegów linii w całej sieci. Poprawa 
funkcjonalności ma tu dotyczyć przede wszystkim zwiększe-
nia przepustowości węzła (umożliwienia obsługi większej 
liczby kursów / pojazdów) i ograniczenia strat czasu poprzez 
redukcję zatrzymań i nieuzasadnionych postojów, przy za-
chowaniu jego zwartości i wygody dla podróżnych. 

zalecenia odnośnie pożądanej formy węzła
Zaprezentowane są dwa przykładowe węzły z Wrocławia: 
plac Grunwaldzki (niezbyt fachowo nazwany rondem 
Reagana) – rysunek 1 i plac Dominikański – rysunek 2. 
Mapy prezentowane na tych i na pozostałych rysunkach zo-
rientowano w kierunku północnym (góra strony). Na placu 
Grunwaldzkim niemal udało się skoncentrować wszyst-
kie przystanki w zespole sytuowanym w centralnej części 
skrzyżowania. Plac Dominikański reprezentuje bardziej 
typowy układ z lokalizacją przystanków tramwajowych 
na wyspach przy torowisku prowadzonym w osi jezdni (z 
tym, że tylko przy północnym i wschodnim wlocie), a przy-
stanków autobusowych w zatokach przy skrajnych pasach 
ruchu. Sumaryczne dane o liczbach kursów korzystających 
z przystanków na węzłach zestawiono w tabeli 1. Niektóre 
linie autobusowe kończą bieg na węźle, z tym że w przy-
padku placu Grunwaldzkiego zazwyczaj dwukrotnie ko-
rzystają z przystanków na węźle – zawracanie zorganizowa-
no w sąsiedztwie skrzyżowania. W tabeli 1 uwzględniono 
również trzeci węzeł – przy dworcu kolejowym, opisywany 
w dalszej części artykułu. W zestawieniu nie ujmowano au-
tobusowych linii podmiejskich (numeracja zaczynająca się 
„6” lub „9”) i nocnych (numeracja zaczynająca się „2”).

Rozplanowanie geometryczne węzła, w sensie sytuowa-
nia przystanków oraz przejść pomiędzy nimi, w dużej mie-
rze określone jest lokalnymi uwarunkowaniami przestrzen-
nymi. Koncentracja przystanków zrealizowana na placu 

Zestawienie liczby kursów na opisywanych węzłach  
w okresie 7–8 dnia roboczego (stan na 01.03.2018)

węzeł tramwaje autobusy razem

Plac Grunwaldzki (rys. 1) 70 94 164

Plac Dominikański (rys. 2) 110 37 147

Dworzec główny (rys. 3) 95 47 142

Tabela 1

Rys. 1. Węzeł na placu Grunwaldzkim we Wrocławiu – stan obecny 
Źródło: mapa z portalu gis.um.wroc.pl

Rys. 2. Węzeł na placu Dominikańskim we Wrocławiu – stan obecny 
Źródło: mapa z portalu gis.um.wroc.pl

Grunwaldzkim nie jest możliwa na placu Dominikańskim 
(abstrahując od propozycji ograniczania przestrzeni dla ru-
chu kołowego poprzez likwidację nadmiernej liczby pasów 
ruchu w tym tuneli – rozważana do realizacji w odległej 
perspektywie czasowej). Na placu Dominikańskim możli-
we jest usprawnienie poruszania się pomiędzy przystanka-
mi poprzez dobudowę naziemnych przejść dla pieszych na 
wlocie północnym skrzyżowania (obecnie funkcjonuje tam 
przejście podziemne). Przyczynkiem do tej realizacji jest 
wykonany już naziemny przejazd dla rowerzystów. 
Integrację przystanków na placu Grunwaldzkim „rozbija” 
linia tramwajowa numer 1 o przebiegu uniemożliwiającym 
zatrzymywanie się na przystankach w centralnej części wę-
zła. Linia ta korzysta z indywidualnych przystanków (i in-
dywidualnych odcinków torowisk) usytuowanych przy po-
łudniowo-wschodnim wlocie skrzyżowania. Przemieszczanie 
się pomiędzy tymi przystankami a centralną częścią węzła 
ułatwiono, realizując niedawno dodatkowe, naziemne przej-
ście dla pieszych (wcześniej dojście na wyspę centralną 
możliwe było wyłącznie z przejścia podziemnego).

Sprawność węzłów, w tym czas postoju pojazdów na 
wjeździe oraz przed odjazdem, ograniczają liczne relacje 
poszczególnych linii. Obserwuje się wysokie straty czasu. 
Szczególnie na placu Dominikańskim nakładanie się relacji 
skrętnych oraz na wprost (wlot wschodni i północny) przy 
stałoczasowym programie sygnalizacji znacznie wydłuża 
postój w obrębie przystanków. Dla wlotu północnego  
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dodatkowo niekorzystny jest fakt organizacji przystanku 
jako pojedynczego. Powyższe problemy można minimali-
zować poprzez skracanie długości cyklu, wprowadzanie sy-
gnalizacji z możliwością zamiany kolejności faz lub poprzez 
nieznaczne korekty geometrii celem realizacji przystanku 
podwójnego. Cenne i warte przytoczenia tu są uwagi z [11]: 
„tramwaje na węzłach (…) powinny być sterowane dys-
kretnie, według zasady włączenia sygnału «jedź» wtedy, 
gdy jest potrzebny (…). Dyskretna obsługa tramwajów 
wymaga sterowania grupowego”.

Interesujące wydaje się również przeorganizowanie 
przebiegów linii w skali całej sieci (wymagające czasami 
drobnych inwestycji) tak, aby redukować lub całkiem li-
kwidować relacje skrętne na węzłach. Możliwe jest to szcze-
gólnie na placu Dominikańskim, co nie oznaczałoby zmian 
w lokalizacji przystanków. Podobny problem dotyczy inne-
go wrocławskiego węzła – przy dworcu kolejowym, gdzie 
dodatkowo zmiany przebiegów linii pozwoliłyby na reloka-
cję przystanków i faktyczne wykreowanie sprawnego węzła 
przesiadkowego. Ze względu na powyższe, ten węzeł jest 
szerzej opisany w dalszej części artykułu.

uproszczenie liczby relacji w ramach węzła w kontekście 
planowania sieci transportu publicznego
Jednym z zaleceń poprawy funkcjonalności jest uproszcze-
nie liczby relacji w ramach węzła, co ma również wpływ na 
planowanie całej sieci transportu publicznego w skali miasta 
czy nawet aglomeracji. Dotyczy to układu linii, liczby kur-
sów, lokalizacji i rozplanowania węzłów itp. Duża liczba linii 
pozornie oznacza lepszy standard podróży, oferując większą 
liczbę połączeń bezpośrednich. Te połączenia bezpośrednie 
są jednak rzadkie. Oczekiwanie na konkretną linię jest dłu-
gie. Przesiadka (a tej nie da się uniknąć – nie ma możliwo-
ści zapewnienia bezpośredniej podróży w każdej relacji) jest 
kłopotliwa, ponieważ czas oczekiwania też jest długi. Jest to 
efektem rzadszego kursowania na liniach, których jest dużo.

Dużo linii to kłopot z ich synchronizacją. Liczne relacje 
na węzłach powodują straty czasu (np. tramwaj w relacji na 
wprost nie może odjechać, bo przed nim stoi tramwaj do 
skrętu, tramwaje przyjeżdżają „stadami”, po czym jest dłu-
ga przerwa). Wydłuża się czas podróży. Nie ma możliwości 
zwiększenia liczby kursów, nie ma możliwości wprowadza-
nia nowych połączeń. Duża liczba linii to kłopot dla po-
dróżnych (miejscowych i gości). System połączeń jest trud-
ny do zapamiętania. Trudno zapamiętać trasy wszystkich 
linii. Zniechęca to do korzystania z połączeń przesiadko-
wych, skazując na długie oczekiwanie na tę „jedyną właści-
wą” linię. Reasumując: wady systemu z dużą liczbą linii są 
liczne i przewyższają korzyści z oferowania (na wybranych 
trasach) połączeń bezprzesiadkowych.

Inaczej: system z mniejszą liczbą linii, ale oferujący czę-
ste kursy na tych liniach, pozwala szybciej podróżować (są 
mniejsze czasy oczekiwania na pojazd, w tym przy przesia-
daniu się). Liczne kursy plus wygodne przesiadki to możli-
wość efektywniejszej podróży. Dodatkowo pojawia się moż-
liwość zwiększenia liczby kursów dzięki redukcji strat czasu 
w węzłach.

Formułując postulat poprawy jakości w transporcie pu-
blicznym (w tym zwiększenia dostępności, liczby kursów, 
prędkości podróży), nie można bazować na systemie, który 
nie oferuje możliwości zwiększenia liczby kursów na kon-
kretnych trasach lub w węzłach. Konieczne jest usprawnie-
nie poruszania się tramwajów, w tym związane z redukcją 
liczby linii owocującą wyraźnie większą liczbą kursów.

Koncepcję optymalizacji sieci połączeń realizuje obecnie 
Kraków. We Wrocławiu przygotowywane są założenia do 
podobnych zmian wynikające m.in. z rozwijającego się pro-
gramu rozbudowy tras tramwajowych. Szczegóły planowa-
nych działań wykraczają poza ramy artykułu (i są dopiero 
w opracowywaniu). Niemniej warto podkreślić, że rozważa 
się wprowadzenie systemu linii o dużej liczbie kursów (doraź-
nie co 6 minut, a perspektywicznie co 5). Aktualnie linie 
tramwajowe kursują w szczycie co 12 minut (z wyjątkiem 
linii 33, która kursuje co 6 minut). Postulowane zmiany wy-
magają między innymi reorganizacji przebiegów linii, w tym 
redukcji relacji. Istotne są także przekształcenia węzłów.

Przykład proponowanych przekształceń wybranego węzła 
we Wrocławiu
Analizie poddano węzeł przy głównym dworcu kolejowym 
we Wrocławiu sytuowany po północnej stronie dworca przy 
skrzyżowaniu ulic: Kołłątaja – Peronowa / Piłsudskiego. 
Z tego miejsca najbliżej jest do hali dworca oraz peronów, 
aczkolwiek w rejonie dworca znajdują się także inne przy-
stanki (np. sytuowane po stronie południowej). Aktualne 
rozmieszczenie przystanków przy analizowanym skrzyżo-
waniu pokazano na rysunku 3, a dane o liczbie kursów za-
mieszczono w tabeli 1. 

Dzisiejsza konfiguracja przebiegów linii powoduje okre-
ślone skutki negatywne, w tym trudność w ukształtowaniu 
zwartego węzła. Linie kursujące z północy na zachód (2, 5, 11) 
zatrzymują się w większej odległości od skrzyżowania. Linie 
w relacji północ–południe (8, 9) zatrzymują się na przystan-
ku jak wyżej oraz ponownie około 130 metrów dalej na przy-
stanku przy ulicy Peronowej. Linia w relacji zachód–wschód 
(OP) korzysta z indywidualnego przystanku położonego 
w znacznej odległości od skrzyżowania. Linie w relacji połu-
dnie–zachód (15, 31, 32) zatrzymują się na przystanku przy 
ulicy Stawowej również w oddaleniu od skrzyżowania. 

Rys. 3. Węzeł przy głównym dworcu kolejowym we Wrocławiu – stan obecny 
Źródło: mapa z portalu gis.um.wroc.pl
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Powyższe oznacza, że podróżujący z dworca w kie runku za-
chodnim nie może skorzystać z wszystkich 7 jadących tam 
linii – przystanki są w znacznych odległościach. Relacja za-
chód–południe (15, 31, 32) w ogóle nie ma przystanku przy 
analizowanym skrzyżowaniu. Przystanek dla linii na wschód 
(OL) i części linii na północ (2, 5, 11) pozwala na zatrzymanie 
się tylko jednego tramwaju w danym momencie, co przy 
braku miejsca na wydłużenie przystanku powoduje częste 
i długie oczekiwanie tramwajów przed wjazdem na przysta-
nek. Straty czasu potęgowane są dodatkowo podwójną rela-
cją z tego przystanku (na wprost i w lewo). Na północ pro-
wadzone są także dwie linie (8, 9) z innego przystanku niż 
powyższy, choć w tym przypadku możliwy jest wybór obu 
przystanków dla linii na północ z uwagi na ich bliskie poło-
żenie i nieznaczne trudności przy przejściu. Opisywany węzeł 
należy uznać za zdezintegrowany. Koniecz ne są przekształce-
nia w kierunku poprawy funkcjonalności węzła, a ta możliwa 
jest dopiero poprzez reorganizację relacji linii przebiegają-
cych przez węzeł.

Postuluje się redukcję relacji prowadzonych przez węzeł 
do wyłącznie kierunków na wprost: północ–południe, 
wschód–zachód i w przeciwne strony. Wymaga to zmian 
przebiegów linii tramwajowych w sąsiedztwie dworca rzu-
tujących na całą sieć połączeń, tak aby minimalizować ko-
nieczność przesiadek. Będzie to możliwe m.in. poprzez pro-
wadzoną już inwestycję (torowisko w ulicy Hubskiej) oraz 
realizację postulowanego połączenia pomiędzy Powstańców 
Śląskich a Ślężną. Z uwagi na ograniczone ramy niniejszego 
artykułu nie omawia się zmian w sieci połączeń, pozosta-
wiając te zagadnienia innej publikacji. W kontekście prze-
kształceń sieciowych planuje się w rejonie analizowanego 
węzła wzmocnienie relacji wschód–zachód i równoważenie 
liczby kursów pomiędzy obie przecinające się relacje na po-
ziomie 30–36 tramwajów na godzinę w danym kierunku. 
W celu usprawnienia obsługi przewiduje się wykreowanie 
dwóch zespołów przystanków podwójnych sytuowanych 
po południowej i wschodniej stronie skrzyżowania i prze-
znaczonych wyłącznie dla relacji na wprost. Nowy węzeł 
pokazano na rysunku 4. W jego ramach zintegrowano 
przystanki 1–4. Dwa (1 i 2) w istniejącej lokalizacji, a dwa 
(3 i 4) nowe – do ukształtowania poprzez nieznaczne zmia-
ny w geometrii jezdni i przeznaczeniu konkretnych pasów 
ruchu (w tym przesunięcie jezdni w kierunku wschodnim 

poza proponowany przystanek numer 4). Zmiany pozwolą 
zlikwidować obecne przystanki: 5–8 (7 i 8 poza zasięgiem 
rysunku 4).

Wyżej zarysowane zmiany pozwolą skoncentrować bli-
sko siebie przystanki o znacznej ofercie pasażerskiej w kon-
kretnym miejscu w okolicy dworca. Odjazd w danym kie-
runku odbywał się będzie zawsze z tego samego przystan-
ku. Konfiguracja przystanków oraz przebiegów linii 
pozwoli na znaczne ograniczenie strat czasu. Warto pod-
kreślić, że takie ukształtowanie węzła możliwe będzie do-
piero po reorganizacji przebiegów linii w całej sieci oraz po 
wykonaniu konkretnych, aczkolwiek niedużych inwestycji 
w nowe trasy tramwajowe. Docelowo ze wskazanych przy-
stanków będą korzystać wyłącznie tramwaje. Autobusy 
wprowadzane doraźnie na torowiska (i przystanki) powin-
ny mieć taką samą częstotliwość kursowania jak tramwaje, 
celem umożliwienia koordynacji.

Nowe torowiska
Wspomniane wyżej, postulowane zmiany w sieci transpor-
towej wymagają uzupełnienia połączeń (budowy nowych 
torowisk), szczególnie w sąsiedztwie analizowanego węzła. 
Celem tych inwestycji będą zmiany przebiegu linii przez 
węzeł, ale bez likwidacji połączeń bezpośrednich w ska-
li całej sieci. Na bazie planów rozwoju sformułowanych 
w postaci Wrocławskiego Programu Tramwajowego (zob. 
[12]) oraz zapisów uchwalonego w styczniu 2018 roku 
„Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego” (w skrócie: Studium 2018, http://gis.
um.wroc.pl/imap/?gpmap=Studium2018) opracowano plan 
realizacji szeregu nowych torowisk, w tym uzupełniających 
sieć w centrum miasta. 

Na rysunku 5 pokazano fragment mapy ze Studium 
2018 dotyczącej „polityki zrównoważonej mobilności” obej-
mującej między innymi docelowy układ transportowy. Żółte 
linie na tej mapie wskazują docelowe torowiska (w tym ist-
niejące obecnie oraz planowane). Na rysunku 5 wyróżniono 
dodatkowo: torowisko w budowie (ul. Hubska, czerwona li-
nia), jedno z planowanych torowisk, bardzo istotne dla ana-
lizowanego węzła (tak zwany łącznik pomiędzy Powstańców 
Śląskich a Ślężą, czarna linia). To torowisko postuluje się zre-
alizować w najbliższej perspektywie (choć realnie prawdopo-
dobnie już po 2022 roku). Dodatkowo oznaczono także inne 
planowane torowiska, ale o dalszym horyzoncie realizacji 
(zielone linie, np. w ulicy Suchej). Linie przerywane oznacza-
ją torowiska o przebiegu wariantowym wymagające dalszych 
analiz. Czarnym okręgiem oznaczono analizowany tu węzeł 
w sąsiedztwie dworca kolejowego. 

Dwie wskazane inwestycje uzupełniające sieć torowisk 
pozwolą na uproszczenie relacji w tym węźle i jego optyma-
lizację. Dzięki trasie w ulicy Hubskiej możliwe będzie po-
prowadzenie konkretnych linii przez węzeł w relacjach 
wschód–zachód zamiast południe–zachód, a po realizacji 
„łącznika” zastąpienie relacji skrętnych zachód–północ 
przebiegami „na wprost”: północ–południe. W skali całej 
sieci połączeń (przebiegów linii) zamiany te nie spowodują 
niedogodności dla pasażerów. Nieliczne przystanki omijane 

Rys. 4. Węzeł przy głównym dworcu kolejowym we Wrocławiu – proponowane przekształce-
nia infrastrukturalne 
Źródło: rysunek na mapie z portalu maps.google.pl
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z uwagi na zmiany przebiegów linii będą osiągalne bez-
przesiadkowo z wykorzystaniem innych linii, a czas prze-
jazdu na całej linii nie ulegnie wydłużeniu (przeciwnie, 
skróci się z uwagi na redukcję strat czasu w węźle). Poprawa 
przepustowości węzła oraz integracja przystanków uzyska-
ne poprzez nowe trasowanie będą istotną wartością dodaną 
dla całego systemu transportu we Wrocławiu.

Rozwój sieci torowisk tramwajowych, w tym realizacja 
nowych połączeń w centrum miasta, ma docelowo wyeli-
minować linie autobusowe z ulic, na których kursują tram-
waje. Aktualnie przez centrum Wrocławia przebiega wiele 
linii autobusowych, a niektóre z nich cechuje znaczne obło-
żenie pasażerami, z uwagi na to że docierają do osiedli 
pozbawionych transportu tramwajowego. Obniża to jakość 
całego systemu transportu publicznego, ponieważ autobu-
sy z reguły kursują po jezdniach ruchu ogólnego i w związ-
ku z tym utykają w korkach, oferują niską prędkość podró-
ży, odnotowywane są opóźnienia w stosunku do rozkładu 
jazdy. Dublowanie się przebiegów linii autobusowych 
i tramwajowych oraz nie docieranie tramwajów do niektó-
rych osiedli obniżają także efektywność transportu tram-
wajowego. W otoczeniu opisywanego wyżej węzła prze-
siadkowego aktualnie przebiega kilka linii autobusowych 
o znaczeniu „ogólnomiejskim” (linie średnicowe). Czasami 
udaje się wprowadzić autobusy na torowiska tramwajowe 
– szczególnie w obszarze przystanków, ale nie zawsze sprzy-
ja to integracji obu form transportu (z uwagi na różne czę-
stotliwości bazowe kursowania).

 
Podsumowanie
W artykule wskazano na związki pomiędzy kształtowa-
niem efektywnego węzła przesiadkowego a logiką systemu 
połączeń w skali całej sieci. Z jednej strony, postulowane 
zwiększenie liczby kursów na liniach przy zmniejszeniu 
ich liczby, oznacza konieczność optymalizacji punktów 
przesiadkowych. Z drugiej strony, na funkcjonalność wę-
zła wpływa między innymi liczba prowadzonych na nim 
linii i relacji. Postulat zmian w logice systemu połączeń 
transportu publicznego wydaje się być słuszny z uwagi na 
zwiększanie się liczby celów i tras podróży w dużych i zróż-
nicowanych przestrzennie aglomeracjach. Sprzyjające jest 

tu wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań taryfowo-bi-
letowych. Wiele miast wdraża lub zamierza przekształcać 
system transportu w kierunku takich zmian. Tym bardziej 
istotne są studia nad powiązaniem zasad kształtowania wę-
złów z wymaganiami logiki systemu połączeń.

W artykule zarysowano ten problem, podając w dużej 
mierze „intuicyjne” zasady przekształceń zarówno sieci, jak 
i węzłów. Proponowane rozwiązania wydają się być korzyst-
ne. Niemniej warto wzmocnić przedstawione postulaty wy-
nikami modeli, w tym uogólniających stawiane tezy. Powią-
zanie parametrów opisujących węzły (w tym czas postoju, 
straty czasu) z wielkościami opisującymi ruch w całej sieci 
(jak czas podróży, czas oczekiwania) powinno być uwzględ-
nione na różnych etapach modelowania. Należy formuło-
wać warianty dotyczące nie tylko wybranych, konkretnych 
lokalizacji węzłów lub tras, a raczej porównywać różne 
opcje prowadzenia linii, w tym z odmienną logiką systemu 
połączeń. Jest to trudne, bowiem zmian w logice systemu 
połączeń nie można wprowadzać często. Przekształcenie 
systemu, na przykład w kierunku zwiększania liczby kur-
sów, powinno być poprzedzone szerokimi analizami oraz 
konsultacjami. W trakcie tego procesu jest miejsce na wy-
konanie modelowań, w tym różnych opcji. Zmiany w logi-
ce systemu mogą także oznaczać możliwość przekształceń 
i ulepszeń węzłów, co z kolei wzmocni korzystne efekty 
proponowanych zmian.
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Streszczenie: Artykuł stanowi podsumowanie prowadzonych pod ko-
niec 2017 roku badań mających na celu zweryfikowanie poprawności 
zbieranych danych przez automatyczny system zliczania pasażerów, wy-
korzystywany przez MPK SA w Krakowie. Stanowi on także wstęp do 
szerszych badań mających na celu opracowanie modeli prognozowania 
popytu w miejskim transporcie zbiorowym z wykorzystaniem danych 
z systemu automatycznego. W artykule zaprezentowane zostały efekty 
analizy porównawczej danych z pomiarów zbieranych klasyczną metodą 
obserwacji oraz danych z czujników wejść i wyjść do pojazdu, gromadzo-
nych w sposób automatyczny. Dodatkowo przedstawiono wzory na funk-
cje umożliwiające przeliczenie wyników zebranych w sposób automatycz-
ny na dane rzeczywiste. Analizę podsumowano wykresami regresji linio-
wej oraz tabelą zgodności wyników pomiarów z automatycznego systemu 
zliczania pasażerów. W końcowej części artykułu zaprezentowano sche-
mat modelu prognozy popytu na usługi transportowe z zastosowaniem 
danych z automatycznego systemu zliczania pasażerów. Oceniono przy-
datność wykorzystywania tego typu danych w celach prognostycznych 
oraz zaproponowano narzędzia, jakie zostaną zastosowane przy tworzeniu 
modelu. W pracy przedstawione zostały etapy działań, jakie zostaną pod-
jęte w celu stworzenia modeli prognozy popytu na usługi transportowe. 
Artykuł zakończono podsumowaniem oraz planem dalszych badań mają-
cych na celu rozszerzenie wiedzy na opisywany w referacie temat.
Słowa kluczowe: popyt, predykcja popytu, automatyczny system zli-
czania pasażerów, prognozowanie.

Przydatność automatycznych systemów 
zliczania pasażerów w celach predykcji 
popytu na usługi transportowe1

Wprowadzenie
Dzisiejsze wymagania pasażerów względem transportu 
publicznego są coraz wyższe [1,4,6].  Sama dostępność do 
pojazdu z niską podłogą, informacją pasażerską czy kli-
matyzacją już nie wystarcza. W erze urządzeń mobilnych 
i aplikacji coraz większą rolę zaczyna odgrywać informacja. 
Pasażerowie wymagają, aby wszystkie dane na temat trans-
portu publicznego mogli mieć dostępne w swoich urządze-
niach mobilnych [8]. Informacja na temat rozkładów jazdy, 
typów taboru obsługującego linie (pojazdy niskopodłogo-
we), czy choćby dokładnego planu podróży (przystanki 
pośrednia, przesiadki pomiędzy liniami), są obecnie trak-
towane jako funkcje podstawowe aplikacji transportowych. 
Wraz z wprowadzaniem nowszego typu taboru dostęp do 
informacji na temat jego aktualnej lokalizacji, liczby pa-
sażerów przebywających w pojazdach czy punktualności 
przejazdu staje się coraz łatwiejszy. Każdy nowo kupowany 
pojazd w dużych przedsiębiorstwach transportowych (ob-
sługujących duże miasta lub aglomeracje miejskie) wypo-
sażony jest standardowo w urządzenie lokalizacyjne GPS, 
autokomputer oraz systemy łączności z dyspozytornią. 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2018.

Urządzenia lokalizacyjne GPS umożliwiają dyspozyto-
rom ciągłe śledzenie pojazdu w sieci w czasie rzeczywistym. 
Dzięki temu możliwe jest tworzenie baz danych związa-
nych z czasami przejazdu poszczególnymi odcinkami sieci 
transportowej oraz szybkie reagowanie w przypadku sytu-
acji nietypowych. Autokomputery w pojazdach transportu 
zbiorowego mają szerokie zastosowanie. Umożliwiają zarzą-
dzanie systemem informacji pasażerskiej w pojeździe, moni-
torują jazdę pojazdu oraz dają możliwość współpracy z inny-
mi zewnętrznymi systemami (takimi jak: systemy sterowa-
nia ruchem ulicznym czy monitoringu miejskiego) [3]. 
Systemy łączności z dyspozytornią są obecnie niezbędne 
w dużych sieciach transportu publicznego. Umożliwiają 
utrzymywanie ciągłego kontaktu pomiędzy dyspozytornią 
i pojazdem, reagowanie na sytuacje nietypowe oraz zapew-
niają szybką wymianę informacji w różnej formie. 

Do podstawowych systemów, jakie można spotkać w po-
jazdach miejskiego transportu publicznego, coraz częściej 
dołączają automatyczne systemy zliczania pasażerów (ASZP). 
Rozwiązania tego typu dostępne są już powszechnie u wielu 
producentów, a ich montaż jest możliwy na etapie produkcji 
pojazdu. W literaturze można znaleźć informacje na temat 
dokładności tego typu systemów, szacowaną na 95–98% [8]. 
Jednym z celów niniejszego referatu jest zweryfikowanie 
przytaczanej w literaturze dokładności na podstawie badań 
jednego z systemów automatycznych [10]. 

Era urządzeń mobilnych oraz wzrastające wymagania pa-
sażerów względem transportu publicznego wpływają pozy-
tywnie na rozwój nowoczesnych technologii. Dzięki temu 
stosowane rozwiązania techniczne i informatyczne są coraz 
dokładniejsze, a przydatność zbieranych przez nie danych 
wzrasta. Wpływa to także na rozwój systemów zliczania pa-
sażerów, które nie tylko stają się coraz dokładniejsze, ale czę-
sto umożliwiają pozyskiwanie informacji w czasie rzeczywi-
stym [10]. Warto zwrócić jednak uwagę, że podstawowe 
systemy automatyczne umożliwiają wyłącznie określenie 
wielkości potoków pasażerskich między poszczególnymi 
przystankami. Jest to przydatne w takich procesach jak: 

•	 planowanie przydziału taboru do linii, 
•	 określanie częstotliwości kursowania linii, 
•	 określanie warunków podróży i poziomu komfortu 

w pojazdach [1].

W przypadku określania macierzy podróży uwzględ-
niającej źródła i cele poszczególnych podróży tego typu 
systemy mogą okazać się niewystarczające. Warto więc 
zwrócić uwagę, że dobrym rozwiązaniem są automatycz-
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ne systemy pobierania opłat, które umożliwiają także 
określenie źródła i celu każdej podróży transportem zbio-
rowym [5,8].

 
automatyczny system zliczania pasażerów w Krakowie
Miastem, które od wielu lat testuje tego typu rozwiąza-
nia oraz posiada liczną flotę pojazdów wyposażonych 
w automatyczny systemy zliczania pasażerów (ASZP), jest 
Kraków. Miejski przewoźnik (Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne SA w Krakowie) od kilku lat w ramach 
procesu wymiany taboru autobusowego wymaga od do-
stawców nowych pojazdów montażu elementów systemu 
automatycznego zliczania pasażerów. Dzięki temu pod ko-
niec roku 2018 znaczna liczba autobusów kursujących po 
mieście będzie wyposażona w tego typu system. Dostęp 
do tak dużej bazy danych (popyt na usługi transportowe, 
dla każdego dnia i każdego kursu) daje duże możliwości. 
Wśród nich warto wymienić:

•	 poprawę oferty przewozowej,
•	 optymalizację marszrut,
•	 optymalizację przydziału taboru do linii,
•	 tworzenie prognoz popytu na usługi transportowe. 
 
Niezależnie od zapewnień producenta każdy użytkow-

nik (przewoźnik) stara się przeprowadzać własne pomiary 
weryfikujące dokładność systemu. Tego typu pomiary 
ograniczają się najczęściej do pomiarów na zajezdni lub po-
jedynczych obserwacji w ruchu liniowym, co przekłada się 
na małą liczebność próby, a w ostateczności na małą wiary-
godność wyników analizy porównawczej.

Badania dokładności pomiarów zbieranych przez aSzP  
w Krakowie
Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie wyników 
badań jednego z użytkowanych w Krakowie systemów 
automatycznego zliczania pasażerów (marki Dilax [10]). 
Pomiary w ramach badań były przeprowadzane przez Poli-
technikę Krakowską i Miejskie Przedsiębiorstwo Komu-
nikacyjne SA w Krakowie. Badania te związane były z we-
ryfikacją zbieranych danych przez automatyczny system 
zliczania pasażerów poprzez przeprowadzenie klasycznych 
pomiarów w pojazdach transportu zbiorowego oraz analizę 
porównawczą zebranych danych z obu źródeł. 

W automatycznym systemie zliczania pasażerów, wyko-
rzystywanym przez MPK Kraków zastosowane zostały spe-
cjalne bramki na podczerwień. Ich zadaniem jest detekcja 
wejść i wyjść do pojazdów z dokładnością do jednej osoby. 
Bramki w każdym pojeździe składają się z trzech czujników 
zlokalizowanych w listwie umieszczonej nad otworem drzwio-
wym, co zostało zaprezentowane na rysunku 1. Informacja 
z czujników jest bezpośrednio archiwizowana w komputerze 
pokładowym, co umożliwia późniejszy do niej dostęp. 
Dodatkowo istnieje aplikacja, która przekształca dane surowe 
w raport dzienny dla każdego pojazdu. System umożliwia po-
zyskanie danych zarówno w formie przetworzonej, jak i suro-
wej (dla każdych drzwi osobny pomiar). Systemy opierające 
się na czujnikach na podczerwień są jednymi z dwóch najpo-

pularniejszych wykorzystywanych obecnie technologii w au-
tomatycznych systemach zliczania pasażerów. Drugą popu-
larną technologią są czujniki laserowe.

Badania były prowadzone pod koniec roku 2017 na wy-
branych liniach autobusowych cechujących się dużym zróżni-
cowaniem liczby pasażerów, którzy nimi na co dzień podróżu-
ją. Pomiary były prowadzone w pojazdach zaopatrzonych 
w czujniki automatycznego systemu zliczania pasażerów. Były 
to najnowocześniejsze pojazdy, jakimi dysponuje przewoźnik, 
marki Solaris typu Urbino 12 i 18 IV generacji (autobusy stan-
dardowe o długości 12 metrów i przegubowe o długości 
18 metrów). Pomiary były prowadzone w godzinach szczytu 
porannego (od godziny 6:00 do godziny 10:00). Badania po-
dzielono na dwie części związane z procesem zbierania danych. 
Pierwsza część pomiarów była realizowana przez miejskiego 
przewoźnika. Polegała na przydziale odpowiedniego taboru 
(wyposażonego w czujniki liczące wchodzących i wychodzą-
cych pasażerów) do wybranych kursów na określonych liniach 
autobusowych i wykonaniu pomiarów z zastosowaniem auto-
matycznego systemu zliczania pasażerów. 

Za drugą część badań odpowiadała Politechnika Krakow-
ska, której przedstawiciele (studenci – członkowie Koła 
Naukowego Logistyki TILOG wraz z autorem artykułu) wy-
konywali pomiary wewnątrz wybranych pojazdów. Obserwacje 
były prowadzone w tym samym czasie i w tych samych pojaz-
dach, co miejski przewoźnik. Pomiary były przeprowadzane 
w czterech różnych dniach. Osoby wykonujące pomiary zano-
towały prawie 2000 obserwacji. Warto zauważyć, że w celu 
uzyskania jak najwyższej dokładności pomiarów klasycznych 
liczba obserwatorów w autobusie standardowym wynosiła: 2, 
a w autobusie przegubowym: 3. Zebrane dane po stronie miej-
skiego przewoźnika, jak i Politechniki Krakowskiej zostały 
wprowadzone do arkuszy kalkulacyjnych. Tego typu działanie 
umożliwiło porównanie wyników oraz wykonanie niezbęd-
nych analiz. Przygotowane w ten sposób analizy zostały szerzej 
przedstawione w niniejszym artykule. 

Analiza wyników pomiarów
Wyniki prowadzonych pomiarów pogrupowano zgodnie 
z wcześniej przyjętym podziałem taboru ze względu na typ 
pojazdu (standardowe – 12 metrowe i długie – 18 metro-
we). Dodatkowo odrębnie analizowano wejścia i wyjścia do 
pojazdów. Następnym krokiem było uszeregowanie wyni-
ków pod względem liczby osób wsiadających i wysiadających 

Rys. 1. Przykład bramki liczącej pasażerów wsiadających i wysiadających 
Źródło: własne autora
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od wartości minimalnej do maksymalnej. Na koniec po-
równano wyniki z klasycznych pomiarów (wykonywanych 
przez obserwatorów w pojazdach) oraz dane z automatycz-
nego systemu zliczania pasażerów. 

Zgodność wyników pomiarów automatycznych z wynika-
mi pomiarów klasycznych została przedstawiona w tabeli 1. 
Analiza porównawcza wyników z pomiarów klasycznych i au-
tomatycznych miała na celu sprawdzenie, jaki procent wyni-
ków jest w pełni ze sobą zgodny. Zauważono, że dokładnie 
takie same wyniki uzyskano w obu przypadkach mniej niż 
60% dla autobusu standardowego i około 30% dla autobusu 
przegubowego. Rozszerzając przedział zgodności do różnicy 
pięciu pasażerów między wynikami z obu źródeł pomiarów, 
uzyskano prawie 100% zgodność dla autobusu standardowe-
go i 60% zgodność dla autobusu przegubowego.  Należy za-
uważyć, że nominalnie miejsc w autobusie standardowym jest 
102, a przegubowym 174 [11]. Na tej podstawie można łatwo 
zauważyć, że różnica 5 pasażerów w przypadku autobusu 
standardowego to tylko około 5% pojemności nominalnej, 
a w przy padku autobusu przegubowego około 3%.

Zgodność wykonanych pomiarów
Zgodność pomiarów Autobus przegubowy [%] Autobus standardowy [%]

Zgodność +/- 0 pasażerów
Wejścia 28,7 59,6

Wyjścia 31,5 46,8

Zgodność +/- 1 pasażer
Wejścia 45,9 83,1

Wyjścia 46,1 76,5

Zgodność +/- 3 pasażerów
Wejścia 55,2 94

Wyjścia 56,5 91,3

Zgodność +/- 5 pasażerów
Wejścia 59,8 97,3

Wyjścia 60,2 97,3

Tabela 1

Drugim etapem analizy było sprawdzenie korelacji po-
między danymi zebranymi podczas pomiarów klasycznych 
i z systemu automatycznego. Na rysunkach 2 i 3 przedsta-
wiono uszeregowane dane dla wejść i wyjść do autobusu 
standardowego. Dla wejść uzyskano współczynnik korela-
cji równy 0,9379, dla wyjść współczynnik ten wyniósł: 
0,9233, co pokazuje, że istnieje silna korelacja pomiędzy 
wynikami pomiarów klasycznych i automatycznych.

Na rysunkach 4 i 5 przedstawiono uszeregowane dane 
dla wejść i wyjść do autobusu przegubowego. Dla wejść 
uzyskano współczynnik korelacji równy 0,2339, dla wyjść 
współczynnik ten wyniósł 0,3712, co pokazuje, że istnieje 
słaba korelacja pomiędzy wynikami pomiarów klasycznych 
i automatycznych. Zauważono jednak, że system automa-
tyczny w kilkudziesięciu przypadkach sumował wartości 
dla kilku kolejnych przystanków, przez co znacznie zawyżał 
wyniki. Problem ten został odnotowany kilkunastokrotnie 
wyłącznie dla autobusów przegubowych. Wyniki zostały 
sprawdzone powtórnie w celu wykonania dodatkowej ana-
lizy z pominięciem pomiarów, w przypadku których docho-
dziło do błędnego sumowania wartości. Dla takiego zbioru 
wyników obliczono ponownie współczynniki korelacji dla 
wejść i wyjść. Uzyskano następujące wyniki: dla wejść 
0,7793, a dla wyjść 0,8929. Można więc zauważyć, że gdyby 

Rys. 2. Porównanie danych z ASZP i pomiarów - wejścia autobusy standardowe 
Źródło: opracowanie własne autora

Rys. 3. Porównanie danych z ASZP i pomiarów – wyjścia autobusy standardowe 
Źródło: opracowanie własne autora

Rys. 4. Porównanie danych z ASZP i pomiarów – wejścia autobusy przegubowe 
źródło: opracowanie własne autora

Rys. 5. Porównanie danych z ASZP i pomiarów – wyjścia autobusy przegubowe 
Źródło: opracowanie własne autora

nie pewne błędy systemu, korelacja pomiędzy wynikami 
pomiarów byłaby podobnie silna jak w przypadku autobu-
sów standardowych.

Kolejnym etapem analizy było przygotowanie modeli re-
gresji liniowej dla każdego przypadku (oddzielnie wejścia  
i wyjścia dla autobusu standardowego i przegubowego). Dla 
autobusów standardowych uzyskano następującą funkcję, 
gdzie zmienną objaśnianą jest rzeczywista liczba pasażerów 
wsiadających i wysiadających, a zmienną objaśniającą pomiar 
liczby pasażerów wsiadających i wysiadających wykonany 
przez ASZP. Uzyskane modele, wraz z wyliczonymi współ-
czynnikami determinacji oraz błędem standardowym dla au-
tobusu standardowego, zostały przedstawione w tabeli 2.

Wykresy regresji liniowej dla autobusów standardo-
wych zostały przedstawione na rysunkach 6 i 7.
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Modele regresji liniowej dla autobusy standardowego

Typ  
danych Model R2 Standardowy 

błąd oceny y

Szacunkowy 
błąd średni 

dla b1

Szacunkowy 
błąd średni 

dla b2

Wejścia y = 0,8278x + 0,3407 0,88 1,58 0,014 0,093

Wyjścia y = 0,8526x + 0,143 0,85 1,85 0,016 0,111

Tabela 2

W tabeli 3 zaprezentowano uzyskane modele, wraz 
z wyliczonymi współczynnikami determinacji oraz błędem 
standardowym dla autobusu przegubowego.

Wykresy regresji liniowej dla autobusów przegubowych 
zostały przedstawione na rysunkach 8 i 9.

Dla autobusu standardowego uzyskano dobrze dopaso-
wane modele liniowe. Dla autobusu przegubowego uzyska-
no wyłącznie zadowalające dopasowanie modeli. Problemem 
w tym przypadku są dane na temat wejść do pojazdu oraz 
zaobserwowane błędy związane z sumowaniem wyników dla 
kilku kolejnych przystanków. W celu uzyskania lepiej dopa-
sowanych modeli niezbędne będzie wykonanie dodatkowych 
pomiarów dla autobusów przegubowych. Dodatkowo moż-
liwe będzie określenie, czy zauważone błędy w wynikach 
z systemu były jednorazowym przypadkiem.

Na podstawie wykonanej analizy można stwierdzić, że 
dane zbierane przez system automatyczny można wykorzy-
stać w: 

•	 procesie prognozowania popytu na usługi transporto-
we w miejskim transporcie zbiorowym,

•	 procesie zarządzania taborem,
•	 procesie zarządzania i optymalizacji sieci miejskiego 

transportu zbiorowego.

Propozycja zastosowania pomiarów z aSzP do prognozowania 
popytu w miejskim transporcie zbiorowym
Prognozowanie popytu na usługi miejskiego transportu 
zbiorowego wymaga danych na temat podróży pasaże-
rów. Przedstawiony w artykule system automatyczny nie 
umożliwia zbierania informacji dotyczących źródeł i celów 
konkretnych podróży. Jego funkcją jest określanie liczby 
wejść i wyjść na poszczególnych przystankach oraz przed-
stawianie informacji na temat międzyprzystankowych po-
toków pasażerskich. Na potrzeby takich działań jak m.in. 
optymalizacja: przydziału taboru do linii lub częstotliwości 
kursowania linii, pomiary wykonane przez system automa-
tyczny w zupełności wystarczą. 

W literaturze problematyka prognozowania popytu na 
usługi miejskiego transportu zbiorowego jest dość dobrze 
opisana. Na potrzeby artykułu wybrano trzy publikacje re-
prezentujące trzy odrębne podejścia do tematu prognozo-
wania popytu. Pierwsza z nich [2] prezentuje zastosowanie 
sztucznych sieci neuronowych z wykorzystaniem danych na 
temat liczby sprzedanych biletów. W drugiej [7] zaprezen-
towano wykorzystanie modelu ARIMA (zintegrowane mo-
dele autoregresyjne ze średnią ruchomą) na podstawie da-
nych wejściowych pochodzących z miesięcznych zestawień 
liczby pasażerów tworzonych przez przewoźnika. Trzecie po-
dejście [9] prezentuje zastosowanie modelu ARMA (modele 
autoregresji i średniej ruchomej) z wykorzystaniem danych 

Rys. 6. Wykres regresji liniowej dla wejść do autobusu standardowego
Źródło: opracowanie własne autora

Rys. 7. Wykres regresji liniowej dla wyjść z autobusu standardowego
Źródło: opracowanie własne autora

Modele regresji liniowej dla autobusy przegubowego

Typ 
danych Model R2 Standardowy 

błąd oceny y

Szacunkowy 
błąd średni 

dla b1

Szacunkowy 
błąd średni 

dla b2

Wejścia y = 0,7126x + 0,865 0,61 3,89 0,023 0,204

Wyjścia y = 0,7992x + 0,3068 0,80 3,54 0,016 0,166

Tabela 3

Rys. 8. Wykres regresji liniowej dla wejść do autobusu przegubowego 
Źródło: opracowanie własne autora

Rys. 9. Wykres regresji liniowej dla wyjść z autobusu przegubowego
Źródło: opracowanie własne autora
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na temat liczby sprzedanych biletów (podobnie jak w pierw-
szej publikacji). Każda z wybranych publikacji posiada boga-
tą listę źródeł odnoszących się do każdego podejścia.

Przy tworzeniu własnego modelu prognostycznego wy-
korzystującego dane z automatycznego systemu zliczania 
pasażerów logiczne wydaje się zastosowanie wcześniej prze-
testowanych narzędzi (modele ARMA i ARIMA oraz sieci 
neuronowe). Sposób przedstawiania wyników pomiarów 
w formie macierzy w arkuszu kalkulacyjnym ułatwia i skra-
ca proces opracowywania i wgrywania danych wejściowych. 
Macierze te już na etapie pobierania danych z systemu są 
odpowiednio przygotowane i sformatowane. Dzięki temu 
możliwe jest proste wykorzystanie ich w celu wykonania 
prognozy na usługi transportowe. Dane pozyskiwane z sys-
temu zawierają takie informacje jak: 

•	 lokalizację przystanku (współrzędne GPS);
•	 dokładną godzinę, o której pojazd zatrzymał się na 

przystanku;
•	 liczbę pasażerów, którzy weszli do pojazdu;
•	 liczbę pasażerów, którzy opuścili pojazd na przystanku;
•	 łączną liczbę pasażerów w pojeździe po odjeździe 

z przystanku.
 
Duża różnorodność automatycznie zbieranych danych 

umożliwia stworzenie modelu prognozy nie tylko dla popy-
tu, ale także punktualności przejazdu. Wstępny schemat 
modelu predykcji popytu i punktualności został przedsta-
wiony na rysunku 10.

systemów automatycznych, a uzyskane z nich dane będą 
przydatne w procesie tworzenia prognozy. 

Pierwszym etapem dalszych prac nad tematem będzie 
powtórzenie pomiarów porównawczych w autobusach prze-
gubowych oraz wykonanie miesięcznych pomiarów z wyko-
rzystaniem systemu automatycznego. Drugim etapem prac 
będzie opracowanie i przetestowanie wcześniej wymienio-
nych narzędzi prognostycznych. Ostatnim etapem będzie 
zastosowanie otrzymanych prognoz do tworzenia modeli:

•	 optymalizacji przydziału taboru do linii,
•	 optymalizacji częstotliwości kursowania pojazdów 

oraz koordynacji kursów,
•	 optymalizacji parametrów sygnalizacji świetlnej na 

skrzyżowaniach. 

Wyniki każdego etapu zostaną zaprezentowane w for-
mie odrębnych publikacji.

Podsumowanie
Wykonane analizy porównawcze wykazały, że dokładność 
danych nie tylko zależy od liczby pasażerów wsiadających 
i wysiadających, ale także od wielkości pojazdu. Dodatkowo 
badania wykazały przydatność danych z systemu automa-
tycznego w procesie prognozowania popytu, jednakże na-
leży rozszerzyć i powtórzyć w niektórych przypadkach po-
miary porównawcze oraz wspierać działania mające na celu 
podwyższenie dokładności zbieranych danych. Badania wy-
kazały, że przedstawiona w literaturze (m.in. [8]) dokład-
ność pomiarów z systemów automatycznych na poziomie 
95%–98% jest zawyżona i nie ma poparcia w praktyce.
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Rys. 10. Schemat modelu predykcji popytu i punktualności 
Źródło: opracowanie własne autora

Przygotowany model umożliwiałby nie tylko tworzenie 
prognoz dla całej sieci transportowej, ale także wyłącznie 
dla wybranych linii lub ciągów komunikacyjnych. Prognozy 
te przydatne byłyby szczególnie przy optymalizowaniu czę-
stotliwości kursowania pojazdów, a co za tym idzie optyma-
lizacji przesiadek i koordynacji sygnalizacji świetlnej. 

Plan dalszych badań
Przedstawione w artykule wyniki pomiarów porównaw-
czych stanowią jedynie wstęp do działań mających na celu 
stworzenie modelu prognostycznego. Aby wykonanie mo-
delu było możliwe, należy przeprowadzić pomiary w dłuż-
szym przedziale czasu (np. 1–2 miesiące). Przeprowadzanie 
tego typu pomiarów metodami klasycznymi byłoby nie 
tylko kosztowne, ale i pracochłonne. Wyniki analizy po-
równawczej przedstawionej w artykule potwierdzają, że 
w przypadku takich pomiarów możliwe jest wykorzystanie 
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Streszczenie: Modelowanie ruchu w wielu miastach wobec braku 
kompleksowych badań ruchu opiera się bardzo często na modelach 
o charakterze ogólnym. W niniejszym artykule podjęto próbę pokaza-
nia wpływu na wielkość ruchu rowerowego i jego parametry czynników 
urbanistycznych (wielkość miasta wyrażona zarówno liczbą mieszkań-
ców, jak i powierzchnią miasta, a także gęstość zaludnienia) oraz eko-
nomicznych (poziom PKB, wielkość dochodów w gospodarstwie do-
mowym). Przeanalizowano również wpływ wskaźnika motoryzacji dla 
samochodów osobowych na parametry podróży w ruchu rowerowym. 
Zbadano ponadto wpływ ukształtowania wysokościowego miasta na 
wielkość ruchu rowerowego, bowiem powszechnie uznaje się, że duże 
pofałdowanie terenu miasta jest czynnikiem zniechęcającym do wyko-
rzystywania rowerów w podróżach. Powyższe analizy zostały przepro-
wadzone na podstawie wyników badań zachowań komunikacyjnych 
w miastach niemieckich „Mobilität in Städten” z roku 2013.
Słowa kluczowe: transport miejski, ruch rowerowy, modelowanie ru-
chu rowerowego.

analiza wielkości opisujących ruch  
rowerowy na podstawie wyników badań 
zachowań transportowych w miastach 
niemieckich „Mobilität in Städten”1

Wprowadzenie
Znaczenie ruchu rowerowego w obsłudze transportowej 
polskich miast rośnie w ostatnich latach. Podejmując dzia-
łania w zakresie jego propagowania, a także uczestnicząc 
w różnych programach międzynarodowych, władze wielu 
miast podejmują bardzo ambitne założenia odnośnie roli 
roweru w obsłudze transportowej miast, nie uwzględniając 
przy tym uwarunkowań lokalnych i małej tradycji użytko-
wania roweru w Polsce. 

Badania zachowań komunikacyjnych ograniczają się 
w kraju do dużych miast (np. Warszawa [6], Kraków [5], 
Wrocław [7], Kielce [3]). Zdarza się, że prowadzone są one 
w okresach mało sprzyjających ruchowi rowerowemu ze 
względu na panujące warunki pogodowe – np. badania an-
kietowe wśród mieszkańców Krakowa były realizowane 
w listopadzie, a w Warszawie w kwietniu. Dodatkowo czę-
sto badania te realizowane są według różnych założeń me-
todologicznych, np. wielkości minimalnej odległości po-
dróży, która zazwyczaj określana jest jako 400 lub 500 m, 
ale niekiedy tylko jako 250 m. Ponadto różni się metodyka 
określania podziału zadań przewozowych, np. podróż pole-
gająca na dojeździe rowerem do przystanku i przesiadka na 
pojazd komunikacji miejskiej może być traktowana jako 
osobna kategoria albo na podstawie czasu lub odległości 
zaliczana do podróży rowerem lub transportem zbiorowym.

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2018. Wkład autorów w publikację: M. Dudek  
70%, H. Weiss 30%.

Badania zachowań transportowych w mniejszych miej-
scowościach prowadzone są w Polsce sporadycznie i najczę-
ściej przy okazji opracowywania modeli ruchu w skali regio-
nu lub województwa. Niestety jednak liczba wykonanych 
ankiet z punktu widzenia celu badań jest wystarczająca, na-
tomiast uniemożliwia głębszą analizę zachowań komunika-
cyjnych w obrębie miasta.

Analizy dla potrzeb niniejszej publikacji zostały przepro-
wadzone na podstawie wyników badań zachowań transpor-
towych „Mobilität in Städten” w roku 2013 [1]. Badania te 
realizowane są systematycznie od 1973 roku na Uniwersytecie 
Technicznym w Dreźnie, a po zjednoczeniu Niemiec obej-
mują swoim zasięgiem miasta z całego kraju. Ich zaletą jest 
to, że prowadzone są według jednolitej metodologii w po-
szczególnych okresach badawczych, a zmienia się jedynie 
sposób prowadzenia ankiet uwzględniający postęp technicz-
ny i społeczną akceptację dla nowoczesnych technik pozyski-
wania danych. Niewątpliwą zaletą jest także ich przeprowa-
dzenie w tych samych okresach, co umożliwia porównanie 
wyników uzyskanych dla poszczególnych miast pomiędzy 
sobą (zniwelowanie wpływu pory roku). Ostatnie badania 
zostały zrealizowane w roku 2013, a ich wyniki ostatecznie 
opracowane w roku 2016. Następne badania tego rodzaju 
zostaną zrealizowane w roku 2018, a raport z uzyskanymi 
wynikami opublikowany w roku 2020. Badania z roku 2013 
przeprowadzono w 76 miastach, spośród których do dal-
szych analiz wybrano 63 miasta. W analizach pominięto 
Berlin jako pojedynczy przypadek metropolii liczącej 3,5 
mln mieszkańców (kolejnym miastem uwzględnianym w ba-
daniach był Frankfurt n. Menem liczący 712 tysięcy miesz-
kańców) o potencjalnie zindywidualizowanych zachowaniach 
transportowych mieszkańców. Są to badania na próbie obej-
mującej 63 miasta niemieckie, które podzielone zostały na 
następujące kategorie:

•	 miasta liczące ponad 500 tysięcy mieszkańców 
(5 miast – Brema, Drezno, Düsseldorf, Frankfurt n. 
Menem oraz Lipsk, o wielkości od 520 do 712 tysię-
cy); miasta te dla potrzeb analiz w niniejszym artyku-
le zaliczone zostały do miast w terenie płaskim;

•	 miasta liczące 50–500 tysięcy mieszkańców zlokali-
zowane w terenie falistym (12 miast liczących od 66 
do 365 tysięcy mieszkańców);

•	 miasta liczące 50–500 tysięcy mieszkańców położone 
w terenie płaskim (11 miast o liczbie mieszkańców 
78–274 tysięcy);



TransporT miejski i regionalny 04 2018

16

•	 miasta liczące poniżej 50 tysięcy mieszkańców zloka-
lizowane w terenie falistym (15 miast liczących od 15 
do 45 tysięcy mieszkańców);

•	 miasta liczące poniżej 50 tysięcy mieszkańców poło-
żone w terenie płaskim (18 miast o wielkości od 20 
do 49 tysięcy mieszkańców);

•	 miejscowości o charakterze lokalnym położone w te-
renie płaskim (14 miejscowości położonych w gmi-
nach liczących od 5 do 31 tysięcy mieszkańców); po-
nieważ w tej grupie znalazło się 10 obszarów 
o zagospodarowaniu typowym dla obszarów wiej-
skich, do dalszych analiz wybrane zostały tylko 4 
gminy stanowiące miejscowości o zwartej zabudowie 
(Bischofswerda, Heidenau, Oyten oraz Weyhe).

 
Jako zmienne zależne wybrano następujące parametry 

podróży w ruchu rowerowym oraz niezmotoryzowanym 
(definiowanym jako łącznie ruch pieszy i rowerowy) uzy-
skane na podstawie badań zachowań komunikacyjnych 
„Mobilität in Städten” [1]:

•	 wskaźnik posiadania rowerów w odniesieniu do go-
spodarstw domowych;

•	 liczba podróży w ruchu pieszym, rowerowym i nie-
zmotoryzowanym w ruchu wewnętrznym w przeli-
czeniu na osoby mobilne;

•	 średni czas podróży rowerem w ruchu wewnętrznym
•	 średnia odległość podróży rowerem w ruchu wewnę-

trznym;
•	 średnia prędkość podróży rowerem w ruchu wewnę-

trznym.

Jako zmienne objaśniające przyjęto następujące para-
metry ekonomiczne i urbanistyczne określone dla roku 
2013, czyli okresu badań zachowań komunikacyjnych:

•	 powierzchnia miasta [km2] [4],
•	 liczba mieszkańców miasta [4],
•	 gęstość zaludnienia [os./km2] [4],
•	 wskaźnik motoryzacji indywidualnej [s.o./1000 mk] [1],
•	 wielkość PKB (produktu krajowego brutto) [€/mk] [2],
•	 wielkość dochodu prywatnych gospodarstw domo-

wych [€/mk] [2].
 
Założono bowiem wstępnie, że wielkość powierzchni 

miasta czy liczba mieszkańców będą miały prawdopodob-
nie wpływ na takie parametry ruchu rowerowego jak od-
ległość podróży rowerem (wpływ pozytywny) czy liczba 
podróży rowerem lub w ruchu niezmotoryzowanym 
(wpływ negatywny). Inny parametr o charakterze urbani-
stycznym, jakim jest gęstość zaludnienia (w sposób po-
średni odzwierciedlający stopień przeciążenia ruchem sieci 
ulicznej miasta), może mieć z kolei wpływ na liczbę po-
dróży w ruchu niezmotoryzowanym (wpływ pozytywny) 
czy też prędkość podróży w ruchu rowerowym (wpływ 
negatywny – utrudnienia w ruchu, jego intensywność czy 
też większa częstość skrzyżowań są czynnikami spowal-
niającymi ruch). Z kolei parametry o charakterze ekono-
micznym (wielkość PKB czy wielkość dochodu prywat-

nych gospodarstw domowych) oraz wskaźnik motoryzacji 
mogą mieć istotny wpływ na wielkość ruchu rowerowego 
(wpływ negatywny).

Analizując macierz korelacji dla rozmaitych parame-
trów charakteryzujących ruch pieszy, nie stwierdzono bar-
dziej istotnych zależności z przyjętymi wielkościami ekono-
micznymi czy urbanistycznymi. Stanowi to bowiem pewną 
niespodziankę, bowiem można intuicyjnie zakładać, że 
wielkość miasta może mieć związek z odległością podróży 
w ruchu pieszym (współczynnik korelacji -0,007) czy też 
liczbie podróży pieszych (0,063). Dlatego też w dalszej czę-
ści artykułu skoncentrowano się na wielkościach opisują-
cych ruch rowerowy.

Czynniki wpływające na wskaźnik posiadania rowerów
Jako wskaźnik posiadania rowerów definiuje się średnią 
liczbę rowerów przypadających na gospodarstwo domo-
we. W poszczególnych miastach został on określony na 
podstawie przeprowadzonych badań ankietowych [1]. 
W oparciu o przeprowadzoną analizę korelacji stwierdzo-
no, że na jego wielkość będą miały wpływ takie parame-
try jak: liczba mieszkańców miasta (współczynnik kore-
lacji na poziomie -0,336), powierzchnia miasta (-0,192), 
wskaźnik motoryzacji (0,446) oraz wielkość dochodu go-
spodarstw domowych (0,393). Analiza predykcji wyka-
zała, że spośród wymienionych parametrów najsilniejszy 
związek ze wskaźnikiem posiadania rowerów ma wskaź-
nik motoryzacji (współczynnik predykcji 0,41). Pozostałe 
parametry miały wpływ istotnie mniejszy – wartości 
współczynników były na poziomie 0,25 ÷ 0,12. Na pod-
stawie tych analiz opracowane zostały następujące modele 
regresyjne:

•	 model ogólny dla wszystkich miast

  wr = 0,7257 + 0,001832·wso  (1)

•	 model dla miast w terenie płaskim

  wr = 0,8355 + 0,001351·wso  (2)

•	 model dla miast w terenie falistym

  wr = 0,4260 + 0,002744·wso  (3)

gdzie:  
wr – średni wskaźnik roweryzacji [pojazd/gospodar-

stwo domowe],
wso – średni wskaźnik motoryzacji [samochód osobo-

wy/1000 mieszkańców].
 
Uzyskane modele istotnie różnią się ze względu na to-

pografię miasta. Współczynniki determinacji (R2) dla opra-
cowanych modeli regresyjnych wyniosły odpowiednio: 
0,166, 0,080 oraz 0,738. Tak więc na tej podstawie można 
stwierdzić, że jedynie w przypadku modelu dla miast w te-
renie falistym (3) uzyskano zadowalający poziom dopaso-
wania. Pozostałe uzyskane modele (1) i (2) są bardzo mało 
wiarygodne. Przebieg wszystkich modeli na tle danych em-
pirycznych przedstawiono na rysunku 1. 
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Czynniki wpływające na liczbę podróży niezmotoryzowanych
Na podstawie przeprowadzonej analizy korelacji stwierdzo-
no, że jedynie w przypadku liczby podróży niezmotoryzo-
wanych (czyli dla podróży pieszych i rowerem rozpatrywa-
nych łącznie) można uzyskać w miarę wiarygodne wyniki 
modeli regresyjnych. Oddzielne potraktowanie liczby po-
dróży w ruchu rowerowym spowodowałoby, że uzyskane 
modele byłyby istotnie mniej wiarygodne (najwyższa war-
tość współczynnika korelacji została osiągnięta dla wskaź-
nika motoryzacji i była na poziomie -0,308). Analiza kore-
lacji wskazała, że na liczbę podróży w ruchu niezmotory-
zowanym największy wpływ będą miały takie parametry 
jak: wskaźnik motoryzacji (współczynnik korelacji -0,511), 
wielkość dochodu gospodarstw domowych (-0,488) oraz 
odległość podróży ogółem (wszystkimi środkami trans-
portu) (-0,669). Analiza predykcji wskazała natomiast, że 
największy wpływ na liczbę podróży niezmotoryzowanych 
będzie miała odległość podróży ogółem (współczynnik pre-
dykcji 0,77) oraz wskaźnik motoryzacji (0,22). Tak więc 
w pierwszym etapie opracowane zostały modele regresyjne 
dla tych dwóch zmiennych, które miały następującą postać:

•	 model ogólny dla wszystkich miast

Pnzmot = 2,693 - 0,00124·wso - 0,1155·Lp         (4)

•	 model dla miast w terenie płaskim

Pnzmot = 2,588 - 0,00123·wso - 0,1037·Lp         (5)

•	 model dla miast w terenie falistym

Pnzmot = 2,834 - 0,00119·wso - 0,1341·Lp        (6) 

gdzie:  
Pnzmot – liczba podróży niezmotoryzowanych [podróży/

doba],
wso – średni wskaźnik motoryzacji [samochód osobo-

wy/1000 mieszkańców],
Lp – średnia odległość podróży (wszystkimi środka-

mi transportu) [km].

Współczynniki determinacji dla opracowanych modeli 
wyniosły odpowiednio: 0,542, 0,389 oraz 0,690. Na tej 

podstawie można stwierdzić, że model dla miast w terenie 
falistym (6) jest dopasowany w stopniu zadowalającym, dla 
miast ogółem (4) w stopniu słabym, a dla miast w terenie 
płaskim (5) stwierdzono brak dopasowania. Ponadto moż-
na zauważyć, że topografia nie ma istotnego wpływu na 
zróżnicowanie poszczególnych parametrów modeli. 

W drugim etapie opracowany został model regresji li-
niowej zależny jedynie od średniej odległości podróży ogó-
łem, którego parametry przedstawiały się następująco:

•	 model ogólny dla wszystkich miast

  Pnzmot = 2,318 - 0,1549·Lp (7)

•	 model dla miast w terenie płaskim

  Pnzmot = 2,269 - 0,1536·Lp o (8)

•	 model dla miast w terenie falistym

  Pnzmot = 2,463 - 0,1686·Lp (9) 

gdzie:  
Pnzmot – liczba podróży niezmotoryzowanych [podró-

ży/doba],
Lp – średnia odległość podróży (wszystkimi środ-

kami transportu) [km].

Współczynniki determinacji przyjmowały następujące 
wartości: 0,469, 0,317 oraz 0,642 i są nieznacznie mniejsze 
niż dla modelu uwzględniającego dodatkowo wskaźnik 
motoryzacji. Także w przypadku tego modelu nie stwier-
dzono istotnej różnicy pomiędzy opracowanymi równania-
mi regresyjnymi ze względu na topografię miasta. Uzyskane 
modele regresyjne zostały przedstawione na tle danych em-
pirycznych na rysunku 2.

Rys. 1. Zależność pomiędzy wskaźnikiem posiadania rowerów a wskaźnikiem motoryzacji na 
tle danych empirycznych

Rys. 2. Zależność pomiędzy liczbą podróży niezmotoryzowanych w ciągu doby a średnią 
odległością podróży ogółem na tle danych empirycznych

Czynniki wpływające na zmienność średniego czasu  
podróży rowerem
Na podstawie analizy korelacji stwierdzono, że na średni 
czas podróży rowerem będą miały wpływ następujące pa-
rametry: liczba mieszkańców miasta (współczynnik kore-
lacji 0,580), jego powierzchnia (0,518), wskaźnik moto-
ryzacji (-0,589) oraz odległość podróży ogółem (-0,430). 
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Analiza predykcji wykazała natomiast, że najbardziej istot-
ny wpływ na zmienność średniego czasu podróży rowerem 
będą miały: wskaźnik motoryzacji (współczynnik predykcji 
0,43) oraz powierzchnia miasta (0,34). Pozostałe rozważa-
ne parametry miały już znacząco mniejszy wpływ: średnia 
odległość podróży ogółem (0,15) oraz liczba mieszkańców 
(0,08) i dlatego zostały pominięte w opracowywanym mo-
delu regresyjnym. Miał on postać regresji liniowej o dwóch 
zmiennych o następujących parametrach:

•	 model ogólny dla wszystkich miast

Tpr = 20,439 + 0,003167·wso - 0,01306·Fm       (10)

•	 model dla miast w terenie płaskim

Tpr = 16,165 + 0,009767·wso - 0,005728·Fm     (11)

•	 model dla miast w terenie falistym

 Tpr = 20,171 + 0,004355·wso - 0,01355·Fm    (12)

gdzie:  
Tpr – średni czas podróży rowerem [min.],
wso – średni wskaźnik motoryzacji [samochód osobo-

wy/1000 mieszkańców],
Fm – powierzchnia miasta [km2].

Współczynnik determinacji dla opracowanych modeli 
regresyjnych wyniósł odpowiednio: 0,448, 0,425 oraz 
0,545. Jedynie model dla miast w terenie falistym (12) 
ma dopasowanie słabe, a pozostałe modele – niezadowala-
jące. Stwierdzono ponadto, że topografia miasta ma sto-
sunkowo mały wpływ na zróżnicowanie parametrów mo-
delu. Pewnym zaskoczeniem przy głębszej analizie otrzy-
manych modeli jest negatywny wpływ powierzchni miasta 
na średni czas podróży rowerem. Oznacza to bowiem, że 
większa powierzchnia miasta przyczynia się do skrócenia 
czasu podróży, co jest pewnym zaskoczeniem. 

Czynniki wpływające na zmienność średniej odległości  
podróży rowerem
Na podstawie macierzy krzyżowej korelacji można 
stwierdzić, że na średnią odległość podróży rowerem 
w ruchu wewnętrznym mogą mieć wpływ takie para-
metry jak: liczba mieszkańców miasta (współczynnik 
korelacji 0,702), jego powierzchnia (0,630), wskaźnik 
motoryzacji (-0,666) oraz średnia odległość wszystkich 
podróży (wszystkimi środkami transportu) (-0,475). 
Z kolei analiza czynników wpływających na predykcję 
pokazuje, że istotne znaczenie będą miały takie parame-
try jak: wskaźnik motoryzacji (współczynnik predykcji 
0,76) oraz wielkość powierzchni miasta (0,16). Pozostałe 
czynniki mają nieistotny wpływ na średnią odległość po-
dróży rowerem – współczynnik predykcji na poziomie 
0,02 ÷ 0,06. Na tej podstawie w pierwszym etapie ana-
liz opracowany został model regresji liniowej, w którym 
zmiennymi objaśniającymi były wskaźnik motoryzacji 
oraz powierzchnia miasta, a uzyskany model miał nastę-
pujące parametry:

•	 model ogólny dla wszystkich miast

Lpr = 4,610 - 0,004450·wso + 0,0006247·Fm       (13)

•	 model dla miast w terenie płaskim

      Lpr = 3,097 - 0,001956·wso + 0,002990·Fm    (14)

•	 model dla miast w terenie falistym

Lpr = 4,564 - 0,004494·wso + 0,0005735·Fm    (15) 

gdzie:  
Lpr – średnia odległość podróży rowerem [km],
wso – średni wskaźnik motoryzacji [samochód osobo-

wy/1000 mieszkańców],
Fm – powierzchnia miasta [km2].

Współczynniki determinacji dla opracowanych modeli 
regresyjnych przyjmowały wartości odpowiednio: 0,519, 
0,488 oraz 0,731. Tak więc model dla miast w terenie fali-
stym (15) ma dopasowanie zadowalające, dla miast ogółem 
(13) dopasowanie słabe, a dla miast w terenie płaskim (14) 
brak dopasowania.

W drugim etapie analiz średniej odległości podróży ro-
werem opracowano model regresji liniowej o jednej zmien-
nej – wskaźniku motoryzacji. Otrzymano funkcje o nastę-
pujących parametrach:

•	 model ogólny dla wszystkich miast

  Lpr = 5,093 - 0,005221·wso (16)

•	 model dla miast w terenie płaskim

  Lpr = 4,086 - 0,005842·wso (17)

•	 model dla miast w terenie falistym

  Lpr = 4,730 - 0,004680·wso (18) 

gdzie:  
Lpr – średnia odległość podróży rowerem [km],
wso – średni wskaźnik motoryzacji [samochód osobo-

wy/1000 mieszkańców].

Współczynniki determinacji były nieznacznie mniejsze 
niż w przypadku modelu o dwóch zmiennych objaśniających 
i przyjęły wartości odpowiednio: 0,504, 0,415 oraz 0,720. 

Rys. 3. Zależność pomiędzy średnią odległością podróży rowerem a wskaźnikiem motoryzacji 
na tle danych empirycznych
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Wnioski odnośnie dopasowania modeli są takie same, jak 
w przypadku modeli uwzględniających wielkość powierzchni 
miasta. Ponadto można stwierdzić, że topografia miasta nie 
ma większego wpływu na zróżnicowanie parametrów opra-
cowanych modeli regresyjnych. Ich zmienność na tle danych 
empirycznych pokazano na rysunku 3.

Czynniki wpływające na średnią prędkość podróży rowerem
Na podstawie opracowanej macierzy krzyżowej korelacji 
można stwierdzić, że na prędkość podróży rowerem mogą 
mieć wpływ następujące czynniki: liczba mieszkańców 
miasta (współczynnik korelacji 0,587), jego powierzchnia 
(0,500) oraz średnia odległość podróży rowerem (0,814). 
Analiza predykcji wykazała natomiast, że czynnikiem 
w największym stopniu wpływającym na średnią prędkość 
podróży rowerem jest ten ostatni czynnik (współczynnik 
predykcji 0,97, a więc niesłychanie wysoki). Tak więc mo-
dele regresyjne dla średniej prędkości podróży rowerem 
mają postać funkcji liniowej, w której zmienną objaśniającą 
była średnia odległość podróży rowerem (obydwa parame-
try określone dla ruchu wewnątrzmiejskiego):

•	 model ogólny dla wszystkich miast

  Vpr = 5,083 + 2,116·Lpr (21)

•	 model dla miast w terenie płaskim

  Vpr = 4,540 + 2,302·Lpr (22)

•	 model dla miast w terenie falistym

  Vpr = 5,684 + 1,915·Lpr (23) 

gdzie:  
Vpr – średnia prędkość podróży rowerem w ruchu  

wewnątrzmiejskim [km/h],
Lpr – średnia odległość podróży rowerem w ruchu  

wewnątrzmiejskim [km].

Współczynnik determinacji (R2) wynosił odpowiednio: 
0,674, 0,719 oraz 0,588, co oznacza, że opracowane zależ-
ności są dosyć wiarygodne. Analizując parametry otrzyma-
nych modeli, można stwierdzić brak większych różnic po-
między modelami wynikających z topografii terenu. 
Dokładną zmienność modeli na tle danych empirycznych 
ilustruje rysunek 4. 

Podsumowanie
Na podstawie przeprowadzonych analiz można sformuło-
wać następujące wnioski:

•	 Czynniki o charakterze urbanistycznym ani ekono-
micznym nie mają wpływu na podstawowe parame-
try charakteryzujące podróże w ruchu pieszym. Na 
tej podstawie można przypuszczać, że zależy on 
w większym stopniu od uwarunkowań lokalnych, ta-
kich jak: stan infrastruktury dla ruchu pieszego, 
przyzwyczajenia i tradycje mieszkańców.

•	 Parametry o charakterze urbanistycznym (powierzch-
nia miasta, liczba jego mieszkańców czy gęstość za-
ludnienia) nie mają większego wpływu podstawowe 
parametry podróży odbywanych rowerem. Jedynie 
przy modelowaniu średniego czasu podróży rowerem 
w ruchu wewnątrzmiejskim czy odległości takiej po-
dróży należy uwzględnić powierzchnię miasta. 

•	 Parametry dla podróży rowerem nie różnią się zasad-
niczo ze względu na topografię miasta. Jedynie 
w przypadku wskaźnika roweryzacji różnice są bar-
dziej znaczące i, co jest pewnym zaskoczeniem, osią-
gają wyższe wartości w przypadku miast w terenie 
falistym niż w płaskim.

•	 Najbardziej wiarygodne modele regresyjne otrzyma-
no dla modelowania średniej odległości podróży ro-
werem (współczynnik determinacji z przedziału 
0,488 ÷ 0,731 w zależności od topografii miasta) 
oraz średniej prędkości podróży rowerem (współczyn-
nik determinacji 0,588 ÷ 0,719).

•	 Bardziej wiarygodne modele regresyjne dla podsta-
wowych parametrów podróży w ruchu rowerowym 
otrzymano dla grupy miast w terenie pofałdowanym 
niż płaskim. Jedynie w przypadku modelu regresyj-
nego średniej prędkości podróży rowerem otrzymano 
odwrotne zależności – model był bardziej wiarygod-
ny dla miast w terenie płaskim (R2 = 0,588) niż fali-
stym (R2 = 0,719).
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Streszczenie: W artykule oceniono prędkości chwilowe rowerzystów na 
wybranych elementach infrastruktury rowerowej w Krakowie, którymi 
były: drogi rowerowe oddzielone od jezdni, drogi rowerowe zlokalizowane 
przy jezdni, przejazdy rowerowe. Prędkości rowerzystów zostały oszaco-
wane na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych oraz analizy 
danych GPS z systemu rowerów miejskich Wavelo oraz danych z porta-
lu Strava. Wyniki badań wskazują na różnice w prędkości chwilowej ro-
weru dla różnych standardów infrastruktury rowerowej i źródła danych. 
Wykazano dużą zmienność prędkości rowerzystów dla poszczególnych 
poligonów, która charakteryzuje się dużym odchyleniem standardowym 
w próbach badawczych. Wartości prędkości uzyskiwane na podstawie da-
nych z portalu Strava są o około 5,5% wyższe od prędkości notowanych 
w badaniach empirycznych. W przypadku rowerów miejskich prędkość 
wynosi około 74,5% prędkości obserwowanych w badaniach empirycz-
nych. Wyższą zgodność wyników uzyskano w przypadku porównania 
prędkości z dwóch źródeł danych GPS. Prędkość rowerzystów korzysta-
jących z rowerów miejskich stanowi około 71% prędkości użytkowników 
portalu Strava. Przedstawione wyniki wskazują na możliwość wykorzy-
stania danych GPS do oceny rzeczywistej prędkości rowerzystów.
Słowa kluczowe: rower, prędkość, GPS, Strava, Wavelo.

Ocena prędkości rowerzystów na różnych 
typach infrastruktury rowerowej  
z wykorzystaniem danych gPS1

Wprowadzenie
Jednym z kryteriów wyboru środka transportu, który wpływa 
na czas podróży, jest prędkość. Pozyskanie danych o prędkości 
ruchu rowerowego oraz jej prognozowanie nie jest zagadnie-
niem prostym. Przyczyną tego jest zależność prędkości, osią-
ganej przez rowerzystów, m.in. od obecności i typu infrastruk-
tury rowerowej (droga dla rowerów, ciąg pieszo-rowerowy, pas 
rowerowy, kontrapas i inne), jej standardu (rodzaj nawierzchni, 
sposób organizacji ruchu w miejscach przecięć z ruchem pie-
szym i samochodowym, liczba tych przecięć, obecność przy-
stanków komunikacji miejskiej), funkcji i zagospodarowania 
danego obszaru, parametrów ruchu samochodowego na danej 
drodze (m.in. natężenia ruchu, prędkości, udziału pojazdów 
ciężkich), cech rowerzysty (płeć, wiek, doświadczenie rowe-
rzysty, motywacja podróży), rodzaju roweru (w tym miejski, 
elektryczny), warunków atmosferycznych.

Podstawową metodą pozyskiwania danych o ruchu rowe-
rowym są badania empiryczne na wybranych poligonach 
o podobnych cechach. Trudnością w stosowaniu technik ma-
nualnych w badaniach doświadczalnych jest określenie re-
prezentatywnych warunków wyznaczania prędkości oraz 
kosztowność tych metod. Ponadto ruch rowerowy może od-
bywać się po jezdni, chodniku, dedykowanej infrastrukturze, 
co stanowi przeszkodę w stosowaniu automatycznych tech-

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2018. Wkład autorów w publikację: M. Kieć 
50%, S. Pogodzinska 50%.

nik pomiaru prędkości chwilowych rowerzystów. Z tego 
względu w analizach ruchu drogowego coraz częściej odcho-
dzi się od tradycyjnych metod pozyskiwania danych o ruchu 
na rzecz metod opartych na technice GPS. Technologia GPS 
umożliwia gromadzenie dużych ilości danych o ruchu, nie 
tylko w pojedynczych przekrojach lub na krótkich odcin-
kach, ale w ciągu całej podróży w stosunkowo krótkim cza-
sie. Tego typu dane pozyskiwane są poprzez rejestratory GPS 
zamontowane w pojeździe lub za pomocą specjalnych aplika-
cji na telefon komórkowy (np. Endomondo, Strava, Ride 
with GPS), rejestrujących dane geolokalizacyjne pojedyn-
czych podróży. Dane GPS stanowią bogate źródło wiedzy na 
temat zachowań rowerzystów na drodze, w tym prędkości 
ich poruszania się.

Celem badań było oszacowanie średniej prędkości chwi-
lowej rowerzystów na różnych typach infrastruktury rowe-
rowej (o różnym sposobie wydzieleniu ruchu rowerowego 
w przestrzeni względem innych uczestników ruchu) na 
podstawie badań empirycznych oraz danych GPS z rowe-
rów miejskich i aplikacji Strava. Porównano prędkości 
chwilowe rowerzystów wyznaczone wyżej wymienionymi 
technikami z prędkościami uzyskanymi z badań empirycz-
nych oraz przedstawiono zależność do wyznaczania średniej 
prędkości chwilowej reprezentatywnej dla każdej z metod 
pomiarowych. Analizę wykonano na przykładzie miasta 
Krakowa, gdzie system rowerów miejskich (znany obecnie 
pod nazwą Wavelo) funkcjonuje od 2008 roku.

Przegląd literatury
W analizach ruchu rowerowego dane GPS zostały po raz 
pierwszy wykorzystane w 2007 roku, w procesie modelowa-
nia wyboru trasy przejazdu przez rowerzystów z uwzględ-
nieniem wypływu infrastruktury rowerowej[1] dedicated pa
ths, designated lanes. Podobne badania opisano również m.in. 
w [2], [3] i [5]. W 2013 [6] dane geolokalizacyjne z serwi-
su Strava wykorzystano do utworzenia tzw. heat map, czyli 
mapy rozkładu ruchu rowerowego w sieci ulicznej, z kolei 
w 2017 [7] były one podstawą badań zależności pomiędzy 
poziomem komfortu jazdy rowerzysty (tzw. Level of Traffic 
Stress – LTS) a częstością występowania i ciężkością wypad-
ków z udziałem rowerzystów. Dane z aplikacji na telefon 
komórkowy zostały również wykorzystane w ocenie moż-
liwości ich wykorzystania w szacowaniu natężenia ruchu 
rowerowego [8], modelowaniu przyspieszenia rowerzystów 
[9] oraz w badaniach zależności pomiędzy opóźnieniem ro-
werzystów a spodziewaną liczbą rannych w tej grupie użyt-
kowników dróg [10].
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W literaturze zagranicznej dane GPS pochodzące z sys-
temu rowerów publicznych były podstawą analiz wpływu 
infrastruktury rowerowej na komfort jazdy i bezpieczeń-
stwo rowerzystów [11], [12] oraz wpływu zagospodarowa-
nia terenu na natężenie ruchu rowerowego [13]. W pracy 
[14] system rowerów publicznych został poddany ocenie 
pod kątem jego wpływu na zdrowie i bezpieczeństwo rowe-
rzystów. Z kolei w [15] badano różnice demograficzne i so-
cjoekonomiczne pomiędzy rowerzystami korzystającymi 
z rowerów miejskich okazjonalnie i codziennie oraz rowe-
rzystami niekorzystającymi z systemu.

W pracy [12] wskazano, że prędkości osiągane przez 
użytkowników systemu miejskiego są o około 5–10 km/h 
niższe niż prędkości pozostałych rowerzystów. Wniosek ten 
wysunięto jednak na podstawie badań przeprowadzonych 
w różnych krajach. 

Dane z krakowskiego systemu rowerów publicznych 
wykorzystano w [16], gdzie analizowano zmienności liczby 
i czasu wypożyczeń, obciążenia poszczególnych stacji wy-
pożyczeń i zwrotów oraz wskazano trasy, które są najczę-
ściej wykorzystywane przez użytkowników systemu pod-
czas podróży. Ponadto w [17] badano zależność pomiędzy 
natężeniem rowerów systemu Wavelo o całkowitym natę-
żeniem ruchu rowerowego.

Badania [18] wskazują, że prędkość rowerzystów w ru-
chu swobodnym waha się w granicach 10–28 km/h, przy 
czym większość obserwacji wskazuje prędkość z zakresu 
12–20 km/h. Przykładem mogą być badania [19], które 
wykazały, że średnia prędkość rowerzystów w ruchu swo-
bodnym wynosi około 14 km/h. Badania australijskie [20] 
wskazują, że średnia prędkość rowerzystów na ciągach pie-
szo-rowerowych wynosi 20,7–21,4 km/h. Wyższą średnią 
prędkość ruchu rowerowego, wynoszącą 24,8 km/h, zareje-
strowano na drodze rowerowej w Denver (USA) [21].

Modele prędkości rowerzystów dla różnych typów in-
frastruktury ruchu rowerowego były przedmiotem badań 
[22]. Średnia prędkość rowerzystów wyniosła 16,25 km/h, 
15,62 km/h i 15,75 km/h odpowiednio na drogach rowero-
wych, pasach rowerowych i przy braku infrastruktury de-
dykowanej dla ruchu rowerowego. Co zaskakujące, wyka-
zano, że natężenie ruchu, pora dnia i liczba skrzyżowań z sy-
gnalizacją świetlną nie mają statystycznie istotnego wpływu 
na prędkość rowerzystów. Zmiennymi statystycznie istot-
nymi okazały się natomiast wiek oraz płeć rowerzysty. 
Mężczyźni poruszali się szybciej niż kobiety o średnio 
1,07 km/h. Wyższe prędkości rejestrowano również w przy-
padku starszych rowerzystów oraz osób, które czuły się 
komfortowo podczas jazdy przy dużym natężeniu ruchu 
samochodów na drodze. Warto jednak zaznaczyć, że opisa-
ne powyżej badania prowadzone były na podstawie pręd-
kości rejestrowanych przez zaledwie 8 rowerzystów.

Wpływ czynników infrastrukturalnych i demograficznych 
na prędkości rowerzystów badano w [23]. Dane o prędko-
ściach pozyskano ze specjalnej aplikacji na telefon komórkowy. 
Wykazano, że na drogach pełniących funkcję ruchową rowe-
rzyści osiągają średnią prędkość około 20 km/h. Prędkość ta 
jest o 0,6 km/h i 1,8 km/h większa od średnich prędkości od-

powiednio na drogach o funkcji zbierająco-rozprowadzającej 
i drogach lokalnych. Prędkości rowerzystów rejestrowane na 
drogach rowerowych i odcinkach bez infrastruktury rowero-
wej są do siebie zbliżone i wynoszą około 19 km/h. Na drogach 
rowerowych rowerzyści poruszają się szybciej, ze średnią pręd-
kością na poziomie 20,5 km/h. Najwyższe prędkości rowerzy-
stów zaobserwowano dla podróży związanych z pracą i szkołą 
realizowanych podczas szczytów porannych przy temperatu-
rze w przedziale 10–20oC po dłuższych odcinkach drogowych, 
które nie były ograniczone na końcach skrzyżowaniami z sy-
gnalizacja świetlną. Ponadto mężczyźni i młodzi rowerzyści 
w wieku do 25 lat poruszali się szybciej niż kobiety i osoby 
powyżej 44. roku życia. Model przedstawiony w [23] uwzględ-
niał wiele czynników mających wpływ na prędkości rowerzy-
stów, jednak współczynnik determinacji dla tego modelu wy-
niósł zaledwie 0,246.

W [24] dane GPS o podróżach rowerowych wykorzy-
stano w modelowaniu prędkości i przyspieszenia rowerzy-
stów z uwzględnieniem pochylenia podłużnego danego od-
cinka drogi. Na płaskim odcinku prędkość rowerzystów 
wynosiła średnio 22 km/h, a na spadku o wartości do 3% 
– 25 km/h. Autorzy badań wskazali tę prędkość jako pro-
jektową dla infrastruktury ruchu rowerowego. W przypad-
ku większych pochyleń podłużnych (powyżej 3%) zalecono 
przyjęcie prędkości projektowej na poziomie 35 km/h. 
Wzrost spadku niwelety o każdy 1% powoduje wzrost 
prędkości o 0,86 km/h, wzniesienia zaś o każdy 1% – spa-
dek prędkości o 1,44 km/h. 

Prędkości rowerzystów na wydzielonej infrastrukturze 
i w ruchu mieszanym z ruchem samochodowym porów-
nywano w [25]. Wykazano, że rowerzyści jadący wspólnie 
z pojazdami silnikowymi poruszali się z prędkością 17–
22 km/h, czyli o 1–3,1 km/h szybciej niż rowerzyści korzy-
stający z dedykowanej infrastruktury. Badania [26] wska-
zują, że separacja – w sposób fizyczny – ruchu rowerowego 
od pozostałego ruchu wpływa na zwiększenie prędkości 
rowerzystów w ruchu swobodnym w godzinie szczytu 
o 4,3 km/h (z 13,9 km/h do 18,2 km/h).

Wyniesienie przejazdów rowerowych na 44 skrzyżowa-
niach w Goeteborgu w Szwecji przyczyniło się do zwiększe-
nia prędkości rowerzystów na przejazdach o 10–15%, przy 
jednoczesnym zmniejszeniu prędkości pojazdów skręcają-
cych w prawo o 35–40% [27].

Badania własne prędkości rowerzystów
Analizę wykonano dla 7 wybranych poligonów badaw-
czych, na różnych elementach infrastruktury rowerowej, 
o różnym sposobie wydzielenia w przestrzeni względem 
innych uczestników ruchu, tj.: 

•	 wydzielone drogi rowerowe z przekroju ulicy (3 poli-
gony – ulice Focha, 3-go Maja, Bulwary Wiślane),

•	 wydzielone drogi rowerowe zlokalizowane przy jezd-
ni (1 poligon – ulica Mogilska),

•	 przejazdy rowerowe (3 poligony – ulice Grunwaldz-
ka, Meissnera, Kasztelańska).

Lokalizację poligonów badawczych przedstawiono na 
rysunku 1.
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Badania prędkości chwilowej rowerzystów były prowa-
dzone w sposób empiryczny, a także z wykorzystaniem da-
nych GPS z portalu społecznościowego Strava oraz danych 
z rowerów miejskich Wavelo.

Pomiary empiryczne ruchu rowerowego zostały wykona-
ne z wykorzystaniem techniki Wideo. Kamery wysokiej roz-
dzielczości montowane były na masztach o wysokości 4–6m. 
Pomiary były prowadzone w dobrych warunkach atmosfe-
rycznych (bez opadu) przy dziennym oświetleniu. Czas trwa-
nia pomiaru wynosił minimum 2 godziny. Analizę obrazu 
zarejestrowanego przez kamery wykonano przy użyciu pro-
gramu KBDiIR Player (rys. 2), który pozwala na obserwacje 
zachowań z jednego filmu w trzech różnych ujęciach, przy 
zmiennym powiększeniu obrazu i prędkości odtwarzania. 
Przykładowy obraz z kamer wraz z bazą pomiarową został 
przedstawiony na rys. 3. Prędkości chwilowe rowerzystów 
na wybranych poligonach wyznaczono jako iloraz długości 
bazy pomiarowej (rys. 3) i czasu jej przejazdu, wyznaczonego 
na podstawie czasu zgłoszeń w przekrojach pomiarowych. 

Rys. 1. Lokalizacja poligonów pomiarowych 
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.maps.google.pl

Łącznie przeprowadzono pomiary w 7 miejscach pomiaro-
wych, gdzie zarejestrowano 1833 rowerzystów.

Szczegółowe dane GPS z systemu Wavelo zostały udo-
stępnione przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Trans-
portu w Krakowie. Analizą objęto dane zarejestrowane w mie-
siącu czerwcu. Długość przyjętego okresu analizy wynikała 
ze znacznej ilości danych GPS rejestrowanych przez system. 
Miesiąc czerwiec został wybrany ze względu na dobre wa-
runki pogodowe panujące w tym okresie oraz stosunkowo 
wysokie natężenie ruchu rowerowego, które pozwoliło na 
wyznaczenie prędkości reprezentatywnej dla rowerzystów 
korzystających z systemu. Dla miejsc, w których wykonano 
empiryczne pomiary prędkości rowerzystów, pozyskano 
również dane GPS o podróżach rowerowych z portalu 
Strava z całego dostępnego okresu. Łącznie zebrano dane 
dla 7883 i 15 656 podróży odpowiednio z systemu Wavelo 
i aplikacji Strava. Podobnie jak w przypadku badań empi-
rycznych, prędkości rowerzystów z danych GPS wyznaczo-
no jako iloraz długości bazy pomiarowej i czasu przejazdu 

Wyniki badań prędkości na wybranych elementach infrastruktury rowerowej
    prędkość średnia – Vśr [km/h] odchylenie standardowe – S [km/h] wielkość próby [R]

lokalizacja infrastruktura Badania empiryczne Strava Wavelo Badania empiryczne Strava Wavelo Badania empiryczne Strava Wavelo

Bulwary Wiślane wydzielona droga rowerowa 17,0 20,6 15,7 7,6 4,8 3,0 608 505 116

Focha wydzielona droga rowerowa 16,9 27,5 17,1 5,7 5,7 3,3 432 1540 310

Aleja 3-go Maja wydzielona droga rowerowa 21,6 26,1 18,6 5,9 5,6 3,5 286 989 619

Mogilska droga rowerowa przy jezdni 22,6 21,4 15,2 6,8 4,1 2,8 116 826 2207

Grunwaldzka Przejazd bez sygnalizacji świetlnej 22,2 23,4 16,3 6,2 6,9 3,5 150 2196 1737

Kasztelańska Przejazd o łamanym przebiegu 14,2 13,0 8,3 6,3 7,0 2,4 78 6867 633

Meissnera Przejazd z sygnalizacją świetlną 17,2 16,3 11,1 3,2 8,5 3,4 163 2733 2261

Tabela 1

Rys. 2.  
Program KBDiIR Player 

Żródło: M. Depta, M. Mączka

Rys. 3. Przykłady widoku analizowanego obszaru wraz z zaznaczoną bazą pomiarową (fot. 
M. Depta, M. Mączka).
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tego odcinka. Czas rejestracji zdarzenia dla danych z syste-
mu Wavelo i Stravy zaokrąglony był do 1 s, co może wpły-
wać na błąd oszacowania wartości średniej prędkości chwi-
lowej. W celu redukcji wartości błędu wynikającego ze 
wskazań czasu urządzeń GPS w analizach przyjęto dłuższą 
bazę pomiarową wynoszącą do 100 m. Przyjęcie tak długiej 
bazy pomiarowej powoduje, że błąd wynikający z dokład-
ności odczytu urządzeń GPS nie przekracza 3%. W przy-
padku przejazdów rowerowych długość bazy pomiarowej 
była równa szerokości wlotu ulicy, co może powodować 
maksymalne błędy w oszacowaniu prędkości z danych GPS 
w zależności od lokalizacji od 16% do 25%. Ponadto, dla 
przejazdów rowerowych uwzględniono jedynie prędkości 
rowerzystów poruszających się w sposób płynny, bez za-
trzymań.

Wyniki badań
W tabeli 1 zestawiono wartości prędkości rowerzystów 
wraz z odchyleniem standardowym oraz wielkością próby 
badawczej dla analizowanych poligonów badawczych i po-
szczególnych źródeł danych. Dla wszystkich źródeł danych 
wielkość próby była większa od wymaganej minimalnej li-
czebności próby przy założeniu 5% błędu oszacowania war-
tości prędkości średniej oraz poziomu ufności 95%.

Uzyskane wyniki badań są częściowo zgodne ze spodzie-
wanymi. Zakładano bowiem, że średnie prędkości chwilowe 
rowerzystów korzystających z systemu miejskiego będą niż-
sze i bardziej jednorodne, a użytkowników aplikacji Strava 
wyższe od średnich prędkości ogółu rowerzystów i bardziej 
rozproszone. Wynika to z faktu, że rowery systemu Wavelo 
są inaczej skonstruowane niż rowery standardowe (waga, 
liczba biegów), dlatego trudniej na nich osiągnąć wysokie 
prędkości przejazdu. Z kolei użytkownicy serwisu Strava, czy 
innych podobnych portali, to głównie osoby jeżdżące na ro-
werze częściej w sposób wyczynowy, profesjonalny, stąd też 
parametry ruchu tej grupy rowerzystów są inne niż średnie 
dla całej populacji, a średnia prędkość jazdy jest wyższa niż 
ogółu rowerzystów. Opisaną wyżej zależność potwierdzają 
dane literaturowe [12]. Takie wyniki uzyskano dla 3 z 7 ba-
danych poligonów.

Bardziej jednorodne wyniki prędkości uzyskano dla 
rowerów systemu miejskiego, dla których średnie odchy-
lenie standardowe prędkości wynosi 3,1 km/h. Jest ono 

około dwukrotnie niższe od średniego odchylenia stan-
dardowego dla dwóch pozostałych sposobów zbierania 
danych, co może również wynikać z konstrukcji rowerów 
Wavelo. Dużo większa wartość odchylenia standardowe-
go prędkości, zwłaszcza w odniesieniu do wyników ba-
dań empirycznych, wskazuje na znaczną dyspersję pręd-
kości. Wynikać to może m.in. ze zróżnicowanej grupy 
użytkowników (wiek i płeć), motywacji podróży, typu 
roweru, i wymaga prowadzenia dalszych badań w tym 
kierunku.

Porównanie wyników badań empirycznych z danymi 
z GPS pozwala na oszacowanie o ile różnią się prędkości 
uzyskane poszczególnymi metodami (rysunek 4 i rysu-
nek 5). Analizy wskazują, że prędkości uzyskane z portalu 
Strava są średnio o około 5,5% wyższe od wyników reje-
strowanych w trakcie badań empirycznych. Na odcinkach 
dróg rowerowych prędkości ze Stravy są wyższe, a na prze-
jazdach rowerowych niższe od prędkości z badań empirycz-
nych. Powodem tego może być zbyt mała dokładność czasu 
rejestracji zdarzenia (dokładność do 1 s) w powiązaniu 
z krótką bazą pomiarową oraz brak możliwości obserwacji 
rzeczywistych zachowań rowerzystów przed przejazdami. 
Wyniki z portalu Strava różnią się od badań empirycznych 
od -1,2 km/h do 4,5 km/h. Prędkości rowerów systemu 
miejskiego stanowią około 74,5% wartości prędkości reje-
strowanych w badaniach empirycznych i w każdym przy-
padku są niższe od danych empirycznych od 1,3 km/h do 
7,5 km/h. Ze względu na wątpliwe wyniki badań empi-
rycznych (niska wartość prędkości średniej w odniesieniu 
do wyników dla podobnych poligonów) nie uwzględniono 
poligonu Focha w przedstawionych wynikach.

Badania wskazują na bardzo dużą niejednorodność wy-
ników badań empirycznych i GPS, dlatego opracowanie 
bardziej szczegółowych zależności wymaga poszerzenia za-
kresu badań empirycznych. 

Dużo wyższą zgodność wyników uzyskano w przypad-
ku porównania danych GPS z różnych źródeł. Prędkość ro-
werzystów korzystających z rowerów miejskich stanowi 
około 71% prędkości użytkowników portalu Strava. Dobra 
zgodność wyników jest efektem dużej wielkości próby, któ-
ra powoduje, że uzyskane prędkości są bardziej jednorodne. 
Dlatego koniecznym jest prowadzenie dalszych badań em-
pirycznych na większej liczbie poligonów o bardziej zróżni-

Rys. 4. Porównanie wartości prędkości średniej dla danych z badań empirycznych oraz GPS Rys. 5. Porównanie wartości prędkości średniej dla danych z badań empirycznych oraz GPS
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cowanych elementach infrastruktury rowerowej. Wynik 
ten wskazuje, że wystarczającym w ocenie rzeczywistej 
prędkości rowerzystów może być analiza tylko jednego ze 
źródeł danych GPS.

Należy zwrócić uwagę, że w trakcie realizacji badań wy-
różniano również typ rowerów z uwzględnieniem grupy 
rowerów miejskich i elektrycznych. W trakcie realizacji ba-
dań udział rowerów miejskich nie przekraczał 8%, co po-
twierdzają wyniki [17].

Podsumowanie
Wyniki przeprowadzonych badań prędkości chwilowej ro-
werzystów są zbieżne z danymi z literatury. Średnia pręd-
kość chwilowa rowerzystów wyznaczona na podstawie po-
miarów empirycznych dla wszystkich analizowanych poli-
gonów badawczych wynosi 19,1 km/h. Jest ona o 4,5 km/h 
wyższa od średniej prędkości chwilowej użytkowników 
systemu Wavelo. Nieznacznie wyższą średnią prędkość 
chwilową, równą 21,2 km/h, uzyskano dla danych GPS ze 
Stravy. Dla przejazdów rowerowych redukcja średniej pręd-
kości chwilowej rowerzystów wynosi 2,5 km/h, 6,4 km/h, 
4,7 km/h odpowiednio dla badań empirycznych i danych 
GPS z aplikacji Strava i rowerów miejskich.

Wyniki badań, pomimo że prowadzone w ograniczo-
nym zakresie, wskazują na różnice w prędkości roweru dla 
różnych standardów infrastruktury rowerowej i źródeł da-
nych. Należy zauważyć, że istnieje duża zmienność prędko-
ści rowerzystów dla poszczególnych poligonów, która cha-
rakteryzuje się dużym odchyleniem standardowym w pró-
bach badawczych. Pomimo tego przedstawione wyniki 
wskazują, że wykorzystanie danych z innych źródeł niż po-
miary empiryczne, z uwzględnieniem ich ograniczeń może 
być bardzo pomocne w ocenie prędkości realizowanych ro-
werem. 
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Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie autorskiego projektu 
wprowadzenia algorytmu opartego o sieci neuronowe w zastosowaniu 
do pomiarów wykonywanych w transporcie. Jakość, ilość oraz sposób 
pozyskiwania danych bezpośrednio przekłada się na wyniki tworzo-
nych modeli symulacyjnych. Przeanalizowano różne systemy (zarówno 
komercyjne, jak i autorskie), które są używane do pozyskania danych 
do modelowania. W wyniku różnych wątpliwości, niedostosowania 
systemów lub zbyt wysokich kosztów, zaproponowano alternatyw-
ne rozwiązania, które mogą wyeliminować prezentowane problemy. 
Zaproponowano rozwiązania ograniczające część problemów sygna-
lizowanych przez autorów w przedmiotowym zakresie. Testowe prace 
uzasadniły wykorzystanie sieci neuronowych w pomiarach w transpor-
cie. Otrzymano wyniki pomiarów testowych o dostatecznej zgodności 
z rzeczywistymi obserwacjami oraz porównano je z wynikami systemów 
dostępnych na rynku. Autorzy poddają analizie dalsze wymagane prace 
oraz możliwości udoskonalenia stosowanych rozwiązań.
Słowa kluczowe: techniki pomiarowe, modelowanie, pozyskiwanie 
danych, sieci neuronowe, uczenie maszynowe, automatyczne pomiary 
ruchu w transporcie

Niekonwencjonalne techniki  
pomiarowe w modelowaniu ruchu1

Wprowadzenie
Różnego rodzaju pomiary w obszarze transportu są pod-
stawą analiz istniejących sieci transportowych oraz stano-
wią integralną część modelowania. Proces wykonywania 
pomiarów na przestrzeni wielu lat zmieniał się znacząco. 
Wciąż najczęściej stosowaną metodą są metody manualne. 
Dotyczy to dokonywania pomiarów na wyznaczonych po-
ligonach oraz manualnego zliczania obiektów z nagrane-
go materiału wideo za pomocą konwencjonalnych kamer. 
Pozyskiwanie wiarygodnych danych wsadowych na po-
trzeby tworzonych modeli jest nieodłączną częścią proce-
su modelowania oraz w znaczący sposób wpływa na jakość 
wykonywanego modelu. W wielu publikacjach podkreśla 
się problemy związane z pozyskiwaniem danych w ramach 
pomiarów lub wręcz z brakiem możliwości pozyskania ich 
w odpowiedniej jakości. [1, 2, 3]. Wraz z rozwojem mo-
delowania i poprawy dokładności tworzonych modeli, wy-
magania w zakresie pozyskiwania danych są coraz większe. 
Zwiększająca się liczba punktów oraz obszarów w ramach 
prac nad poszczególnymi projektami dyktuje potrzebę 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2018. Wkład autorów w publikację: M. Drzał 
50%, P. Ostaszewski 50%.

zwiększenia efektywności wykonywania pomiarów oraz 
skrócenia czasu ich przetwarzania. W komercyjnych oraz 
naukowych projektach często znaczną część kosztów, zaso-
bów osobowych oraz czasu poświęca się wykonywaniu od-
powiednich badań. Na rynku znajduje się wiele rozwiązań 
mających na celu ułatwienie wykonywania pomiarów oraz 
skrócenie czasu ich realizacji. Nie wszystkie rozwiązania 
odpowiadają potrzebom wykonywanych pomiarów w dzie-
dzinie transportu. Stosowane systemy są często nieefektyw-
ne lub niedostosowane do realizacji takich zadań, szczegól-
nie, gdy realizowany zakres pomiarów jest krótkookresowy, 
a wymagania ustawienia stanowisk pomiarowych są bardzo 
pracochłonne. 

W artykule przedstawiono kilka przykładów rozwiązań 
dostępnych na rynku i zaproponowano własne rozwiązania z za-
kresu opracowania sprzętu pomiarowego oraz algorytmów 
wspomagających zliczanie obiektów z materiałów wideo.

Problemy i ograniczenia aktualnie stosowanych technik 
pomiarowych w transporcie
Najprostszą dostępną techniką pomiarową są manualne po-
miary wykonywane przez człowieka. Metoda ta jest silnie 
uzależniona od warunków atmosferycznych oraz od kon-
kretnej osoby odpowiedzialnej za dany punkt pomiarowy. 
Jest ona zarówno najbardziej kosztowna, jak i pracochłonna 
oraz stanowi znaczne wyzwanie organizacyjne, szczególnie 
w przypadku konieczności wykonania pomiarów w kilku-
dziesięciu punktach pomiarowych. Pomimo to jak do tej 
pory jest to najszerzej stosowana technika pozyskiwania 
danych pomiarowych. Metoda ta nie zapewnia możliwo-
ści weryfikacji materiału, a przy rosnących stale kosztach 
pracy staje się coraz mniej opłacalna. W celu umożliwie-
nia weryfikacji otrzymanego materiału stosuje się nagry-
wanie wideo danych poligonów lub wyselekcjonowanych 
miejsc. W większości przypadków stosuje się konwencjo-
nalne kamery lub kamery CCTV. Jeśli chodzi o manualne 
sposoby pozyskiwania danych z nagranego materiału, to 
takie rozwiązania są wystarczające. Niestety, chcąc prze-
prowadzić profesjonalną analizę obrazu oraz wykonywanie 
pomiarów, to metody te posiadają znaczące wady. Typowe 
kamery CCTV mają wbudowane algorytmy, które sterują 
liczbą nagrywanych klatek w danej sekundzie. Wiąże się 
to z ich przeznaczaniem i najlepszą zdolnością do ograni-
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czania gromadzenia niepotrzebnego materiału wideo. Jak 
wynikło z przeprowadzonych testów polegających na roz-
kładaniu materiału na poszczególne klatki (założono nie-
zmienną liczbę klatek w sekundzie zgodną z liczbą wstęp-
nie określoną w oprogramowaniu), straty w czasie nagrania 
wynikłe z działania tych algorytmów wynosiły około 1 min, 
co przy nagrywaniu materiału całodobowego stanowi zna-
czącą przeszkodę.

W większości materiałów uzyskanych z konwencjonal-
nych kamer stosowany jest np. przeplot [4]. Polega on na 
zapisie materiału wideo w sposób naprzemienny za pomocą 
linii parzystych bądź nieparzystych (rys. 1)

miary. Rozpoznawalność sprzętu pomiarowego np. w przy-
padku wykonywania pomiarów ruchu tranzytowego lub 
pomiarów prędkości na danym odcinku jest często czynni-
kiem mającym wpływ na sposób realizacji pomiarów. W przy-
padku odczytu rejestracji lub nagrania danego skrzyżowa-
nia, stosując tradycyjny statyw oraz kamerę, znacząco 
zwiększamy szansę na zlokalizowanie przez osoby postron-
ne sprzętu pomiarowego oraz szybkie rozpoznanie realizo-
wanych przez niego funkcji. Często osoby rozpoznające ka-
merę zainstalowaną na poligonie zmieniają swoje zachowa-
nie, a sytuacje przez nich stwarzane zagrażają bezpieczeństwu 
ruchu w obrębie miejsca wykonywania czynności pomiaro-
wych. Do częstych reakcji uczestników ruchu w takich sy-
tuacjach należą: zwalnianie, celowe omijanie miejsc obję-
tych pomiarem, zatrzymywanie się, blokowanie ruchu, 
wzywanie służb porządkowych, a nawet groźby pod adre-
sem osób wykonujących pomiar.

Podejmowane przez badaczy próby uzyskiwania do-
kładnych danych pomiarowych przy zastosowaniu dostęp-
nych systemów są bardzo utrudnione. Szczególnie prace 
dotyczące pomiarów pieszych narażone są na znaczne błędy 
oraz utrudnienia w ich realizacji (rys. 2). Sama kalibracja 
musi zostać wykonana poprawnie i jest ona czasochłonna. 
Przykłady realizacji pomiarów ruchu pieszego przez bada-
czy podkreślają pracochłonność wykorzystywanych syste-
mów [5, 6, 7, 8]

 Ze względu na opisane wyżej wady stosowania po-
wszechnie dostępnego w sklepach, tradycyjnego sprzętu do 
nagrywania obrazów wideo, niektóre firmy komercyjne 
zdecydowały się na opracowanie sprzętu, który w więk-
szym zakresie odpowiadałby potrzebom pozyskania wiary-
godnych danych (tj. np. Autoscope, Intellio, MioVision, 
Wavetronix). W ramach prac prowadzonych na Politechnice 
Krakowskiej, przy realizowanych projektach naukowo-ko-
mercyjnych, możliwe było w warunkach praktycznych 
zweryfikowanie części dostępnego na rynku sprzętu. 
Niektóre kamery oferowane na rynku (np. firma Autoscope) 
ze względu na swój wygląd kojarzone są przez kierowców 
z fotoradarami (rys. 3) oraz muszą być podpięte stale do 
zasilania zewnętrznego, ponieważ odczyt tablic jest wyko-
nywany w czasie rzeczywistym. Potrzeba użycia zasilania 
prądem o wysokim napięciu w warunkach polowych zna-
cząco utrudnia realizację pomiaru. Oprogramowanie do-
starczane do kamer umożliwia też odczyt tablic z zadanego 

Rys. 1. Przykład przeplotu w materiale wideo
Źródło: opracowanie własne

Przy analizie obrazu np. w celu pomiarów prędkości, 
zmienna liczba klatek w danej sekundzie oraz przeplot stoso-
wany w kamerach bardzo komplikuje możliwości prawidło-
wego pomiaru oraz odpowiedniej obróbki uzyskanego mate-
riału (np. artefakty). Dodatkowym czynnikiem działającym 
na niekorzyść konwencjonalnych kamer jest obecność filtrów 
podczerwieni, które są zamontowane w obiektywach (więk-
szość kamer CCTV posiada jednak funkcję „zdejmującą” filtr 
podczerwieni – IR-CUT). Uniemożliwiają one realizację po-
miaru w warunkach słabego oświetlenia.

Zastosowanie tradycyjnych metod nagrywania również 
rodzi pewne wątpliwości ze względu na zasilanie i rozpo-
znawalność sprzętu dla innych osób niezaangażowanych 
w pomiar. W większości wymienione wyżej kamery zasila-
ne są za pomocą napięcia 12V lub 240V, co komplikuje 
rozmieszczenie sprzętu pomiarowego, wydłuża przygoto-
wania i czas jego instalacji oraz znacząco zwiększa jego roz-

Rys. 2.  
Przykład zaawansowania kalibracji 
sprzętu potrzebnego do pomiarów 
ruchu pieszego 
Źródło: [5, 8]
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wcześniej nagranego materiału wideo, ale odpowiednie 
ustawienie konwencjonalnej kamery oraz odpowiednie 
przygotowanie materiału jest pracochłonne i bardzo wrażli-
we na błędy, a w dłuższym okresie nie daje zadowalających 
wyników. Natomiast ustawienie na obszarze analizy detek-
torów wykrywających obiekty powiązane jest często ze 
wstępną kalibracją kamery przed wykonaniem pomiarów, 
co wymaga czasu i odpowiedniej dokładności oraz umożli-
wia, w niektórych przypadkach, tylko zapis zdarzeń w cza-
sie rzeczywistym i brak możliwości ponownego zweryfiko-
wania materiału.

Problemy związane z kalibracją sprzętu pomiarowego i po-
prawnym wykrywaniem obiektów znajdują również po-
twierdzenie w literaturze [9]. Podczas badań niepoprawne 
(niewiarygodne) wyniki liczby zliczonych pojazdów na skrzy-
żowaniu, uzyskano aż na 40% analizowanych skrzyżowań. 
Autorzy badań podkreślają, że stosowany przez nich sprzęt 
może mieć zastosowanie do detekcji pojazdów na skrzyżowa-
niu ale w przypadku dokładnego liczenia pojazdów nie moż-
na mu zaufać. W przypadku zastosowania systemu MioVision 
Scout możemy mówić o wyeliminowaniu problemów doty-
czących zasilania oraz instalacji kamery. System posiada spe-
cjalnie opracowane własne zasilanie oraz maszt, a analiza ob-
razu wideo odbywa się po nagraniu materiału wideo. Niestety 
w przypadku analizy wideo uzyskany obraz z kamer 
MioVision jest słabej jakości, pozwala on na detekcję pojaz-
dów, ale znacząco wpływa na jej jakość oraz zasięg możliwej 
detekcji (rys. 4)  

Użycie radarów montowanych na mobilnych masztach 
nie wymaga wielu czynności związanych z kalibracją. 
Niestety dużą wadą tego typu systemu jest możliwość zli-
czania obiektów tylko w danym przekroju oraz często brak 
możliwości wykrycia pojazdu ze względu na wzajemne 
przesłanianie się pojazdów.

Nie bez znaczenia są koszty pozyskania komercyjnego 
sprzętu do pomiarów. Są one bardzo duże. Koszt sprzętu 
firmy Autoscope oszacowany dla skrzyżowania 4 – wloto-
wego – kształtuje się w okolicach 20 tysięcy dolarów [9], 
natomiast zakup masztu oraz kamery MioVision to koszt 
około 3–4 tysiące dolarów. W przypadku systemu 
MioVision należy także uwzględnić dodatkowe opłaty za 
każdy wysłany materiał do analiz.

Wykonanie poprawnych pomiarów ruchu eliminują-
cych kompleksowo problemy związane z ich realizacją jest 
dużym wyzwaniem zarówno dla badaczy, jak i dla osób ko-
mercyjnie je realizujących. Użycie amatorskiego sprzętu do 

wykonania pomiarów łączy się ze sporymi wadami i utrud-
nieniami w ich realizacji. Natomiast koszty zastosowania 
profesjonalnego sprzętu często są bardzo wysokie przy re-
alizacji pomiarów np. w kilkunastu różnych miejscach jed-
nocześnie. Użycie profesjonalnego sprzętu pomiarowego 
nie daje też gwarancji uzyskania odpowiedniej jakości wy-
ników. Wysokie wydatki na sprzęt pomiarowy nie gwaran-
tują otrzymania wszechstronnego sprzętu nadającego się do 
pozyskania większości danych pomiarowych potrzebnych 
w procesach modelowania komputerowego. Bardzo rzadko 
uwzględnia się możliwość pomiaru ruchu pieszego, a więk-
szość producentów skupia swoje rozwiązania na pojazdach 
kołowych.

istniejące rozwiązania oraz problemy związane  
z automatycznymi pomiarami w transporcie
Pomiary ruchu samochodowego oraz ruchu pieszych są 
dziedziną, w której ciężko było stworzyć rozwiązanie zdol-
ne do automatycznego zliczania. Wynika to z fundamen-
talnych różnic pomiędzy ludzką analizą obrazu a tą doko-
nywaną przez maszyny.

Pierwszą różnicą jest różnica sprzętowa. W przeciwień-
stwie do ludzkiego wzroku, który opiera się na parze oczu 
zapewniających widzenie stereoskopowe, większość dostęp-
nych na rynku rozwiązań opiera się na pojedynczej kamerze. 
Tracona w ten sposób informacja o relatywnej odległości po-
między obiektami utrudnia rekonstrukcję trójwymiarowej 
sceny i ustalenie pokonanej przez śledzony obiekt trasy. 

Druga różnica tkwi w ludzkim mózgu. Podczas gdy ma-
szyny operują na dwuwymiarowych macierzach jasności pik-
seli w poszczególnych kolorach – czerwonym, niebieskim i zie-
lonym – to ludzie są w stanie automatycznie dzielić trójwy-
miarową scenę na poszczególne obiekty oraz dokonywać ich 
klasyfikacji bez wykonywania świadomego wysiłku. 

Trzecią istotną różnicą jest zdolność do tworzenia mode-
lu trójwymiarowego sceny. Człowiek, widząc nawet dwu-
wymiarowy obraz przedstawiający odcinek autostrady jest 
w stanie bez większych problemów odtworzyć w głowie 
zależności przestrzenne pomiędzy widocznymi obiektami, 
w tym istniejące źródła światła. Ludzki mózg posiada rów-
nież wbudowany model fizyczny świata, który potrafi wy-
ciągać poprawne wnioski na temat obserwowanych obiek-
tów. Przykładem może być osoba, która, przechodząc przez 
scenę, została na chwilę przesłonięta przez filar lub samo-
chód, który przez chwilę został przesłonięty przez roślin-
ność. Człowiek jest w stanie bez wysiłku zauważyć, że ma 

Rys. 3. Autoscope Pn-100 ANPR
Źródło: opracowanie własne

Rys. 4. Przykładowy kadr podczas detekcji pojazdów przez system MioVision 
Źródło: [10]
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do czynienia z tym samym obiektem. W przypadku auto-
matycznych rozwiązań konieczne jest ponowne zidentyfi-
kowanie obiektu i sprawdzenie jego podobieństwa z obiek-
tem, który zniknął.

W zależności od poziomu sprzętowego rozwiązania 
może opierać się ono wyłącznie na systemie kamer lub rów-
nież wykorzystywać dodatkowe informacje o odległości do-
starczane przez dodatkowe czujniki. Przy analizie istnieją-
cych rozwiązań skupiono się na rozwiązaniach opierających 
się wyłącznie na obrazie uzyskiwanym z kamer. Są to roz-
wiązania, które znacznie lepiej nadają się do automatyczne-
go pomiaru ruchu, głównie ze względu na łatwość instalacji 
oraz demontażu.

Większość istniejących [11], [12], [13] rozwiązań opie-
ra się na rozwiązaniach z zakresu widzenia komputerowego 
(ang. computer vision), w których algorytm, według ustalo-
nych z góry kroków, dokonuje ekstrakcji obiektów. 
Pierwszym krokiem jest segmentacja obrazu na części, któ-
ra pozostaje niezmienna lub zmienia się bardzo powoli (tło) 
oraz poruszające się w ramach sceny obiekty. Dla rozwiąza-
nia tego problemu utworzono kilka algorytmów przedsta-
wionych w publikacjach [14], [15], [16].

Na podstawie dokonanej segmentacji wybierane są ob-
szary, które nie zostały zaklasyfikowane jako tło. Dla każ-
dego obszaru obliczany jest zestaw statystyk, na podstawie 
których odfiltrowywane są obiekty, które nie są pojazdami 
lub pieszymi. Takie podejście relatywnie dobrze sprawdza 
się przy pomiarach ruchu, gdzie kamera znajduje się bezpo-
średnio nad drogą i jedynym jej zadaniem jest pomiar po-
jazdów przejeżdżających przez wybrany przekrój. Problemy 
występują, gdy analizowana scena posiada szybko zmienia-
jące się oświetlenie (pomiary o poranku lub późnym wie-
czorem, reflektory pojazdów z sąsiednich dróg generujące 
dodatkowe cienie). Dodatkowo większość algorytmów nie 
dokonuje semantycznej analizy rejestrowanych obiektów. 
Wnioskowanie opiera się jedynie na rozmiarze zarejestro-
wanych obszarów i dlatego jest bardzo podatne na błędy. 
W zależności od ustawienia kamery wymagana jest kali-
bracja parametrów związanych z poszczególnymi klasami 
obiektów.

Jakościowym skokiem w widzeniu maszynowym jest 
zastosowanie sieci neuronowych. Jednym z pierwszych za-
stosowań było wykorzystanie w rozpoznawaniu odręcznie 
napisanych liter [17]. Wraz ze wzrostem dostępnej mocy 
obliczeniowej komputerów sieci neuronowe zaczęły być 
wykorzystywane do klasyfikacji obrazów niskiej rozdziel-
czości [18]. Szczególnie konwolucyjne sieci neuronowe 
[19], inspirowane mechanizmem działania ludzkiej kory 
wzrokowej [20], okazały się być szczególnie użyteczne 
w rozwiązaniu kwestii, z którymi ludzki mózg radzi sobie 
bez większego problemu. Do takich problemów należy de-
tekcja w scenie i klasyfikacja pojazdów oraz pieszych.

Konwolucyjne sieci neuronowe są podstawowym kom-
ponentem w konstrukcji autonomicznych pojazdów [21], 
[22]. Głównym problemem przy konstrukcji tego typu po-
jazdów jest zdolność do szybkiego wyszukiwania w przy-
chodzącym strumieniu obrazów podstawowych obiektów: 

pojazdów, znaków drogowych, pieszych, rowerzystów itd. 
Dodatkowo algorytmy są w stanie wyznaczać maski odpo-
wiadające poszczególnym obiektom wykrytym na obrazie 
z kamery. Informacja ta pozyskana z kilku różnych kamer 
może posłużyć do oceny odległości stanowiska od obiektu.

Przy kamerach przeznaczonych do pomiaru ruchu zada-
nie jest analogiczne. Jedyną zasadniczą różnicą jest roz-
mieszczenie systemu kamer. W przypadku autonomicz-
nych pojazdów względne położenia oraz parametry kamer 
są dokładnie znane, w przypadku pomiarów ruchu drogo-
wego względne położenie kamer może znacznie się różnić. 
Przy zastosowaniu systemu odrębnych kamer rodzą się 
znaczne problemy z możliwościami instalacji sprzętu po-
miarowego. Znaczącym ułatwieniem w analizach jest sta-
cjonarne położenie kamer względem analizowanej sceny.

Rozwiązania wdrożone w pracach oraz propozycje możliwe 
do zastosowania
Rozwiązania techniczne dotyczące rejestrowania danych 
punktów w przestrzeni są bardzo duże. Ze względu na 
istotne wady dotychczas stosowanych rozwiązań zostały 
zdiagnozowane dwa podstawowe elementy z zakresu sprzę-
towej realizacji pomiarów:

•	 podstawowe – zastosowanie innych typów kamer  
z lepszymi przetwornikami obrazu,

•	 złożone – kombinacja różnych systemów wzajemnie 
się weryfikujących /uzupełniających.

Podstawowe rozwiązanie może bazować na dotychczas 
wykorzystywanych technologiach, jednocześnie prezentując 
nowe funkcje, do tej pory nieużywane w trakcie realizacji 
pomiarów w transporcie. Jedną z nich jest kamera stereo. 
Jest to system bazujący na dwóch kamerach oddalonych od 
siebie o znaną odległość, który jest w stanie, poprzez analizę 
pozyskanych obrazów, oszacowywać odległość danych przed-
miotów od siebie. Badacze znaleźli zastosowanie tego syste-
mu dla pojazdów autonomicznych [23]. Osiągnięto dobrą 
zgodność wykonanych pomiarów z rzeczywistością, a zapre-
zentowane błędy są na tyle małe, że takie rozwiązanie może 
zostać ujęte jako moduł mogący zostać wykorzystany w po-
miarach. Przykład odczytu odległości za pomocą kamery ste-
reo zaprezentowano na rysunku 5.

Rys. 5. Przykład odczytu odległości z kamery stereo
Źródło: [23]
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Uzupełnieniem systemu kamer mogłyby być urządze-
nia, które mogą pracować niezależnie od warunków atmos-
ferycznych. Efektywnymi rozwiązaniami mogącymi uła-
twić pozyskanie odpowiednich danych są systemy oparte 
na czujnikach ultradźwiękowych [24] oraz systemy oparte 
na technice laserowej [25]. Przykład działania systemu 
opartego na systemie LIDAR został zaprezentowany na ry-
sunku 6. Zastosowanie układów złożonych z kilku techno-
logii ma jednak znaczące wady przy wykonywaniu pomia-
rów krótkookresowych bądź pomiarów w ciasnych obsza-
rach. Są nimi: potrzeba dostarczenia zasilania całego systemu 
oraz pracochłonność jego instalacji. Autorzy artykułu podjęli pracę na materiale uzyskanym 

po wykonaniu pomiarów, a nie w ich trakcie, ze względu na 
oszczędności w zakresie sprzętowym (mniejsze wymagania 
dla sprzętu) oraz możliwość późniejszej weryfikacji mate-
riału. Biorąc pod uwagę algorytm automatycznie zliczający 
pojazdy, zdecydowano się na użycie oraz wytrenowanie 
konwolucyjnej sieci neuronowej do rozpoznawania obiek-
tów kluczowych w pomiarach wykonywanych w transpor-
cie przy jednoczesnym założeniu, że system kamer będący 
źródłem obrazów jest stacjonarny.

Trenowana sieć neuronowa opiera swoją architekturę na 
publikacji Facebook AI Research (FAIR) [27]. Proces de-
tekcji obiektów na ramce koncepcyjnie składa się z nastę-
pujących etapów:

•	 generowanie prostokątów zawierających regiony 
z potencjalnymi kandydatami na obiekty;

•	 klasyfikacja każdego z prostokątów (przyporządkowa-
nie do klasy: samochód osobowy, samochód ciężarowy, 
pieszy) wraz z dodaniem numerycznej miary określają-
cej pewność klasyfikacji (w zakresie od 0 do 1);

•	 generacja maski pokrywającej wyłącznie piksele przy-
porządkowane do obiektu w ramach prostokątów, co 
do których algorytm jest pewny ich klasyfikacji (są 
klasyfikowane z pewnością wyższą niż 0.7).

 
Wytrenowana sieć neuronowa jest w stanie znajdować 

obiekty w każdej klatce filmu. Osobną kwestią, która zo-
stanie uwzględniona w planach dalszych prac, jest powiąza-
nie obiektów w kolejnych klatkach. Jest to kluczowe przy 
wyznaczaniu trasy, po której przemieszczał się obiekt w sce-
nie, i pozwala na precyzyjne pomiary ruchu.

Testowe wyniki zastosowanego sprzętu oraz oprogramowania
Opracowany sprzęt został przetestowany w różnych wa-
runkach atmosferycznych oraz sprawdzono różne możli-
wości nagrywania. Średni błąd, biorąc pod uwagę zakła-
daną liczbę klatek, wyniósł 0,04% przy rozdzielczości 
FullHD. Jest to błąd pozwalający na analizy materiału 
wideo bez przeszkód i umożliwia otrzymywanie dobrych 
wyników zastosowanych algorytmów. W ramach pro-
wadzonych testów wykonano próbne nagrania w kilku-
dziesięciu różnych lokalizacjach. Do dalszych analiz wy-
selekcjonowano kilkadziesiąt zróżnicowanych poligonów. 
Odczytów dokonano zarówno na pojazdach, jak i na pie-
szych. Zestawienie prezentujące typy materiałów zostało 
przedstawione w tabeli 1.

Rys. 6. Przykład działania systemu opartego na technologii LIDAR
Źźródło: [26]

W ramach prowadzonych prac badawczych udało się 
stworzyć kamerę pomiarową (rysunek 7), która eliminuje 
znaczącą większość problemów sprzętu do nagrań wideo 
dotychczas stosowanego do pomiarów. Ze względu na te-
stowy charakter opracowanego sprzętu możliwe jest na 
tym etapie wyszczególnienie tylko jego głównych elemen-
tów. Podstawowym czynnikiem branym pod uwagę było 
dostosowanie kamery do możliwości zdalnego sterowania 
oraz zarządzania nią za pomocą sieci bezprzewodowej, co 
eliminowało czynnik ludzki podczas realizacji pomiarów. 
Udało się to uzyskać za pomocą zaprogramowanego mikro-
komputera z odpowiednio dobranymi podzespołami. 
Moduł elektroniczny kamery został dobrany tak, aby za-
pewnić wysoką rozdzielczość uzyskiwanego materiału, sze-
roki kąt oraz możliwość pozyskania materiału w warun-
kach niedostatecznego oświetlenia. Kolejne wady, które 
udało się zniwelować, to wymiary sprzętu, jego zasilanie 
oraz możliwość ciągłego nagrywania. Ze względu na pełne 
możliwości zaprogramowania mikrokomputera możliwe 
jest uzyskiwanie ciągłych nagrań bez ograniczeń czaso-
wych. Podczas testów opracowany sprzęt bez problemu re-
alizował 48 godzin ciągłego nagrywania bez potrzeby uzu-
pełniania zasilania. Ze względu na zastosowanie różnych 
elementów elektronicznych, do opracowania odpowiednie-
go projektu jej obudowy, użyto drukarki 3D. Dzięki temu 
uzyskano kształt urządzenia, który nie kojarzy się z trady-
cyjnymi kamerami.

Rys. 7. 
Zaprojektowana kamera 
Źródło: opracowanie własne
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Zestawienie przeanalizowanych typów materiałów wideo
Typy materiałów Liczba analiz

Piesi przechodzący przez wąski przekrój 3

Piesi przechodzący przez szeroki przekrój 2

Pojazdy – skrzyżowanie 9

Pojazdy – przekrój drogi 6

Pojazdy – inne (np. pasy wyłączenia/pasy do skrętu) 8

Suma 28

Tabela 1

Źródło: opracowanie własne

W ramach prowadzonych testowych prac zdecydowa-
no się na wypróbowanie nie tylko elementów wykrywają-
cych pojazdy, ale także sklasyfikowania wykrywanych po-
jazdów. Wyniki kategoryzacji pojazdów przez algorytm są 
zadowalające, ale napotkano na znaczące problemy 
w przypadku odczytu pojazdów dostawczych oraz małych 
pojazdów ciężarowych. Pojazdy te są często bardzo zbliżo-
ne wymiarami, co powoduje błędne odczyty algorytmu. 
W przypadku dużych różnic wymiarowych kategorii po-
jazdów, jak pojazdy osobowe, motocykle czy samochody 
ciężarowe, algorytm działa poprawnie. W przypadku pie-
szych, podobnie jak w innych pracach cytowanych w arty-
kule, jednym z największych problemów było wzajemne 
przesłanianie się pieszych i takie sytuacje rodziły najwięcej 
błędów odczytu. Może to zostać wyeliminowane przez od-
powiednie śledzenie pieszych oraz ustawienie obiektywu 
kamery jak najwyżej nad głowami pieszych. Przykładowe 
zrzuty ekranu prezentujące rozpoznawanie obiektów (po-
jazdów oraz postaci ludzkich) zostały przedstawione na 
rysunkach 8 i 9.

Problemem przy analizie obrazu okazała się pora dnia 
lub niepożądane zmiany kolorów występujące na obrazie 
np. cień. Ze względu na różne odbłyski świateł, słabą wi-
doczność brył pojazdów oraz ograniczenia sprzętowe al-
gorytm wykrywający obiekty nie był w stanie poprawnie 
poradzić sobie z taką liczbą zakłóceń. Wykazano, że wy-
stępują znaczące różnice w wykrywaniu obiektów na wyty-
po  wanych materiałach ze względu na warunki pogodowe 
i oświetleniowe. Drugorzędnym elementem powodującym 
ewentualne błędy był typ analizowanego materiału – błąd 
ten był na tyle mały, że zdecydowano się na prezentację 
błędów dotyczących warunków atmosferycznych/oświetle-
niowych. Wyniki wykrywania pieszych dotyczą tylko i wy-
łączenie dobrych warunków pogodowych i oświetlenio-
wych. Na te warunki natężenie ruchu pieszego jest bardzo 
wrażliwe.

Pomimo błędów odczytu algorytmu w warunkach 
zmroku oraz cieni na jezdni wyniki pracy algorytmu są 
obiecujące. Błędy osiągane przez działający algorytm w do-
brych warunkach atmosferycznych oraz dla ruchu pieszego 
pozwalają na otrzymanie wyników porównywalnych z wy-
nikami otrzymywanymi w przypadku manualnego zlicza-
nia materiału przez ludzi (rys. 10). Biorąc pod uwagę kon-
tynuowanie prac nad algorytmem oraz zakładane polepsze-
nie parametrów sprzętowych, można stwierdzić, że 
uzyskiwanie poprawnych wyników w większości przypad-

Rys. 8. Przykład wykrywania pojazdów przez przedstawiany algorytm
Źródło: opracowanie własne

Rys. 9. Przykład wykrywania pieszych przez przedstawiany algorytm
Źródło: opracowanie własne

Rys. 10. Wykres błędów wykrywania obiektów w zależności od typu obiektu oraz warunków 
pogodowych
Źródło: opracowanie własne

ków lokalizacji punktów pomiarów jest możliwe. Pozwoli 
to znacznie zaoszczędzić czas przeznaczony na opracowanie 
pomiarów i otrzymać wiarygodne dane, na których można 
oprzeć dalsze tworzenie i kalibrację modelu.

Podsumowanie i dalsze prace
Opracowany sprzęt oraz nowatorskie zastosowanie sie-
ci neuronowych przyniosły zaskakująco dobre rezultaty. 
Porównując próbne wyniki z wynikami uzyskiwanymi 
przez komercyjne firmy z dużym zapleczem finansowym 
[28], uzyskano lepsze zgodności otrzymywanych danych. 
Uzyskane wyniki potwierdzają założenie, że konwolu-
cyjne sieci neuronowe mogą z powodzeniem zostać wy-
korzystane w obszarze pomiarów ruchu drogowego oraz 



31

TransporT miejski i regionalny 04 2018

pieszych. W ramach dalszych prac zostanie zastosowana 
procedura pozwalająca wyznaczać trasę obiektów wykry-
wanych na poszczególnych klatkach. Przy pojedynczej 
kamerze trasa ta będzie jedynie zlokalizowania w dwu-
wymiarowym układzie współrzędnych projekcji obrazu 
na matrycy kamery. Przy wykorzystaniu systemu kamer 
(np. za pomocą kamer stereo) będzie można pokusić się 
o próbę wyznaczania trójwymiarowej lokalizacji śledzo-
nych obiektów w ramach sceny. Warto zauważyć, że do 
pomiaru natężenia ruchu przez wybrany przekrój, przy 
wystarczająco wysokim umieszczeniu, wystarczy poje-
dyncza kamera, i odtwarzanie trójwymiarowej lokalizacji 
w scenie nie będzie konieczne.

W przypadku powodzenia dalszych prac badawczych 
czynnik ludzki wykorzystywany w procesie pozyskania da-
nych/informacji o transporcie będzie ograniczony do mini-
mum. Pomimo dużych możliwości technologicznych oraz 
coraz bardziej skomplikowanych algorytmów implemento-
wanych w celu uzyskania jak najlepszych wyników auto-
matyzacja pomiarów nie będzie uniwersalnym narzędziem 
znajdującym zastosowanie w każdym przypadku. Doświad-
czenie osób oraz czujność przy weryfikacji otrzymanych da-
nych pozwolą uchwycić granice zastosowań systemów, któ-
re będą już w pełni rozwinięte. Natomiast znacząco przy-
śpieszy to otrzymywanie danych na potrzeby prowadzonych 
analiz (testy wdrożonego oprogramowania pozwalają na 
odpowiedniej stacji roboczej zredukować czas analiz o oko-
ło 50%). Optymalizacja używanego sprzętu oraz odpo-
wiednie jego wykorzystanie obniży koszty realizacji pomia-
rów oraz umożliwi wykonywanie ich w większej liczbie.
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Konferencja jest kontynuacją spotkań, organizowanych od 1992 r., których celem jest wymiana poglądów 
i dyskusja nad współczesnymi kierunkami rozwoju transportu, upowszechnianie wyników badań własnych 
oraz dyskusja nad nowymi kierunkami badawczymi oraz integracja środowisk naukowych i praktyków go-
spodarczych z branży TSL.

W tej cyklicznej konferencji, od 2014 roku pod nazwą TranSopot, uczestniczą przedstawiciele większości 
krajowych ośrodków ekonomicznych, politechnik i uczelni prywatnych, wielu praktyków i goście zagra-
niczni, a także przedstawiciele ministerstw i urzędów różnych szczebli. Konferencja w Sopocie jest uzna-
wana za jedną z ważniejszych krajowych konferencji w zakresie problematyki funkcjonowania sektora TSL 
w warunkach otwartego rynku oraz jego przekształceń w XXI wieku. Od 2015 roku w ramach konferencji 
organizowana jest sesja dla doktorantów i asystentów, której celem jest umożliwienie młodym pracowni-
kom zdobycia pierwszych doświadczeń w referowaniu wyników badań własnych i opublikowania artyku-
łów w recenzowanych publikacjach.

Kluczowe obszary tematyczne Konferencji obejmują:

zrównoważony rozwój transportu:

*strategie zrównoważonego rozwoju transportu na obszarach miejskich i pozamiejskich *instrumenty in-
ternalizacji kosztów zewnętrznych transportu *promowanie proekologicznych zachowań w transporcie 
*poprawa efektywności energetycznej transportu;

innowacje i postęp techniczny w transporcie:

*innowacje w zakresie infrastruktury i środków transportu * inteligentne systemy transportowe * innowacje 
w zakresie procesów transportowych *nowe koncepcje organizacji i zarządzania transportem *innowacje 
w zakresie finansowania transportu;

Przedsiębiorstwa transportowe przyszłości - przesłanki rozwoju -uwarunkowania przetrwania:

*szanse korzystania z nowej perspektywy programowania 2014–2020 *strategiczne programowania wła-
snej pozycji w gospodarce globalnej po 2021 roku *procesy konsolidacyjne przedsiębiorstw transporto-
wych *programowane specjalizacje organizatorskie i operatorskie przedsiębiorstw transportowych *mo-
dele funkcjonalne przedsiębiorstw transportowych;

finansowanie rozwoju transportu z udziałem środków unii europejskiej w perspektywie 2014–2020:

*Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko *Fundusz Transeuropejska Sieć Transportowa *fundusze 
dla małych projektów transportowych *instrument „Łącząc Europę” *mechanizmy hybrydowe partnerstwa 
publiczno-prywatnego i partnerstwa publiczno-prywatne w transporcie;

serdecznie zapraszamy!

Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się na stronie: http://www.transopot.ug.edu.pl
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