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Streszczenia angielskie – Abstracts in English
Katarzyna Nosal Hoy
Gender factor in travel behaviour
Abstract: The participation of women and men in the labor market 
and roles in the family determine the differences in their travel be-
haviour, including trip purpose, trip number and modal split. The 
article presents these differences. Theses formulated on the basis of 
research carried out at the EU level and in other countries were ve-
rified by the results of travel surveys from several Polish cities. The 
analyzes carried out for Polish cities confirmed conclusions drawn 
from foreign research. Male trip purposes are more often related to 
commuting and business, while women – to shopping, running fa-
mily errands and accompanying other family members. Significant 
differences in trip number are noticeable especially for people aged 
25 to 59, in analyzes that take their status into account. Women 
travel more often on foot and by public transport, while men – by 
car, motorbike and bicycle. 
Key words: travel behaviour, gender differences, trip purposes, trip 
number, modal split  

Aleksandra Faron
The impact of pedestrian accessibility and the location of the railway station 
on its passenger potential
Abstract: This article presents the concept of increasing the railway 
passenger potential as an effect of changes in pedestrian accessibility 
and the spatial development (its function and intensity) around them. 
The first part of the article presents the guidelines for pedestrian ac-
cessibility which should be planning as a real distance access.
In the next step  the ways of managing  the surroundings of the 
railways station  depending on its function and location in the city 
was described. Finally, the pedestrian access to the chosen train stop 
in Krakow - depending of its location  has been - analyzed. For those 
two variants, the railway pedestrian potential was calculated – also 
for the new form of an urban development around the station.
Key words: railway stops, agglomeration railway system, sustaina-
ble urban development, urban development

Rafał Kucharski, Justyna Mielczarek, Arkadiusz Drabicki, 
Andrzej Szarata
Method to update demand model with application of GSM OD matrices 
Abstract. In this article we propose a method to update a high-den-
sity yet outdated transport demand model, with a low-density yet 
actual big-data on mobility. Since demand model building is both cost 
and time consuming and, in parallel, GSM OD matrices are available, 
we propose updating method utilizing both sources. This, however, is 
not trivial. Typically, zoning of demand model is more detailed than in 
the GSM matrices. Also the demand model is fully descriptive while 
OD matrices reveals only the final product of mobility, i.e. trips. We 
propose the method where a general structure of mobility is taken 
from the classical transportation demand model and the actual mo-
bility pattern is read from the GSM matrices. This approach allows 
to update the model with actual mobility pattern without need to 
conduct new and costly travel survey. We illustrate the method with 
the case of Małopolska region in Poland (ca. 3.5 m inhabitants) where 
the demand model was updated with cellular od matrices. 
Key words: demand model, cellular od matrices, od matrix, big-
-data

Denis Kapski, Anton Pashkevich, Aleksandra Volynets
Estimation of the traffic flow parameters based on the processing of naviga-
tion data on the vehicles movement 
Abstract: The article describes the method to estimate the para-
meters of traffic flows using the two-fluid mathematical model of 
Herman-Prigogine, which was developed on the base of the propo-
sed method to estimate the system parameters with the passive pro-
cessing of navigation data on the movement of vehicles. Efficiency 
of the proposed algorithms as well as mathematical models to esti-
mate the parameters of road traffic flow and system as a whole was 
confirmed during  its testing with the use a set of vehicles on the 
main highways of Belarus.
Key words: vehicle, traffic flow, navigation system, parameters of 
traffic flow,  mathematical model for evaluating traffic flow
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Innowacyjny transport

Smog transportowy w miastach

Smog transportowy – powodowany emisją spalin z pojazdów mechanicznych, ścieraniem się nawierzchni dróg, 
opon i klocków hamulcowych oraz unoszeniem się pyłów pod wpływem ruchu samochodowego – stanowi 
w dużych miastach europejskich główną przyczynę ogłaszania alertów smogowych.

W Warszawie szacuje się, że transport drogowy przyczynia się obecnie 
do powstawania zjawiska smogu już w 60 procentach. Przeprowadzona 
analiza powodów przekraczania standardów jakości powietrza (Pro-
gram ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017–2020, 
Warszawa, 2016) prowadzi do następujących wniosków:
• Główną przyczynę smogu stanowią emisje z ruchu samochodowego 

(przede wszystkim dwutlenku azotu, pyłów i węglowodorów aroma-
tycznych), potęgowane niską płynnością ruchu. Transport drogowy 
generuje aż 86,9% NO2 i 73,7% pyłów PM10.

• Ruch pojazdów przyczynia się również do wzrostu emisji gazów cie-
plarnianych. Emisje CO2 z transportu wzrosły w latach 2007–2014 
o ponad 30%.

• W latach 2008–2014 obniżeniu uległy emisje zanieczyszczeń powie-
trza z zakładów energetycznych i przemysłowych: pyłów o 36,3%, 
a zanieczyszczeń gazowych (bez CO2) o 27,6%.

Zagrożenia
Wg danych WHO z powodu zanieczyszczeń powietrza na świecie umiera 
7 mln osób rocznie. Pył PM2,5 przyczynia się rocznie do 470 tysięcy zgo-
nów w Unii Europejskiej, z czego około 10% (48 tysięcy, a z pyłami innymi 
niż PM2,5 – ponad 50 tysięcy) ma miejsce w Polsce. Dla porównania, na 
nowotwory w Polsce umiera około 100 tysięcy osób rocznie, a w wyniku 
wypadków drogowych około 3 tys. Zanieczyszczone powietrze prowadzi 
głównie do zawałów i udarów (łącznie ponad 60%) oraz do chorób dróg 
oddechowych i układu nerwowego (Teraz Środowisko, 21.02.2018).

jest wysoki, zmienia swoje zachowania (wg wyników badania na próbie 
955 respondentów w dniach 21–26 listopada 2017 r.). Warszawianie 
mogą od lutego br. na bieżąco sprawdzać jakość powietrza i prognozy 
stężenia pyłów na kolejne dni. Prezentowany na stronie internetowej 
oraz za pomocą aplikacji mobilnej Warszawski Indeks Powietrza obra-
zuje stężenie pyłu zawieszonego oraz dwutlenku azotu w atmosferze.

Sytuację w Polsce pogarsza fakt braku przeszkód w sprowadzaniu 
z zagranicy zużytych samochodów. Udział aut ponad 10-letnich w im-
porcie do Polski stale wzrasta: od 41,5 tysiąca w roku 2009 do 53,9 
tysiąca w roku 2016.

Mająca temu zjawisku zapobiegać nowelizacja przepisu o staw-
kach akcyzy na samochody osobowe została odrzucona przez Sejm 
23 marca 2017 roku. Nowelizacja przewidywała wprowadzenie 32 
sztywnych stawek akcyzy w zależności od rocznika samochodu i po-
jemności silnika, a nie, jak obecnie, tylko od wartości pojazdu. Staw-
ka akcyzy miała wynosić od 424 zł za roczny samochód o pojemności 
silnika poniżej 1199 cm3 do 18 664 zł za pojazd 12-letni o pojemno-
ści powyżej 4000 cm3. Obecnie obowiązująca stawka akcyzy to 3,1% 
wartości pojazdu o silniku do 2000 cm3 i 18,6% w przypadku silników 
o wyższej pojemności.

Szacuje się, że wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 22 lu-
tego 2018 roku za uporczywe naruszanie przez Polskę unijnego prawa 
w dziedzinie jakości powietrza (w szczególności za notoryczne prze-
kraczanie dopuszczalnego poziomu pyłu PM10) może nas kosztować 
powyżej 300 tysięcy € za każdy dzień naruszania norm, a w postaci 
ryczałtu nawet ponad 50 mln € (D. Wantuch, GW, 23.02.2018).

W ostatnich latach smog stał się w Polsce tematem medialnym, 
co w znacznym stopniu przyczyniło się do podwyższenia świadomości 
społecznej o zagrożeniach z nim związanych. Problem smogu w Polsce 
dostrzega już 94% Polaków. Aż 61% sprawdza, jakim powietrzem od-
dycha, a 20% regularnie śledzi alerty smogowe i jeśli poziom smogu 
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Środki zaradcze
Działania na rzecz poprawy jakości środowiska miejskiego intensyfikuje 
Komisja Europejska. Udostępnione użytkownikom w lutym br. nowe na-
rzędzie internetowe wspomaga miasta w opracowaniu kompleksowych 
planów zrównoważonej mobilności na lata 2018–2030, z uwzględnie-
niem w sześciu krokach podstawowych aspektów środowiskowych, 
społecznych i ekonomicznych (Study on European urban transport 
roadmaps 2030, EC, 2018).

Jednocześnie Komisarz ds. Transportu UE ogłosiła rok 2018 Rokiem 
Multimodalności (Eltis Team, 14.03.2018), zachęcając do bardziej ak-
tywnych działań w zakresie ograniczania ruchu samochodowego na 
rzecz bardziej ekologicznych środków transportu poprzez:
• cyfryzację dokumentów podróży,
• stosowanie zachęt finansowych,
• innowacyjność w transporcie zbiorowym,
• wzrost bezpieczeństwa w środkach komunikacji miejskiej,
• promocję ruchu pieszego i rowerowego.

Czysty transport miejski odgrywa też ważną rolę w europejskim pro-
gramie osiągnięcia przez 100 miast do roku 2030 zerowej emisyjności ga-
zów cieplarnianych (Mission-oriented research & innovation in the EU. 
A problem-solving approach to fuel innovation-led growth, EC, 2018).

JAceK MAlASeK 
dr inż. Instytut Badawczy Dróg i Mostów ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa
Tel: +48 22 390 02 02, e-mail: jmalasek@ibdim.edu.pl

Poprawę jakości powietrza w skali lokalnej ma spowodować w pol-
skich miastach tworzenie – przewidzianych w ustawie o elektromo-
bilności – stref czystego transportu. Projekt rozporządzenia ministra 
infrastruktury z lutego br. precyzuje wzory i kolorystykę systemu ozna-
kowania pojazdów zasilanych energią elektryczną (kolor niebieski) i pa-
liwami alternatywnymi: ciekłym gazem propan-butan (kolor fioletowy), 
sprężonym gazem ziemnym (brązowy) i wodorem (zielony).

Jednolity system oznakowania ma ułatwić identyfikację aut uprawnionych 
do poruszania się po strefach czystego transportu, darmowego parkowania 
w miastach i korzystania z buspasów. Już od lipca 2018 roku umieszczana na 
przedniej szybie nalepka o średnicy 6 cm umożliwi bezpłatne poruszanie się 
po strefach czystego transportu, a od roku 2020 przewiduje się konieczność 
wymiany tablic rejestracyjnych (Teraz Środowisko, 22.02.2018).

Punktowo jakość powietrza miejskiego poprawiać może Smog To-
wer – siedmiometrowy zewnętrzny oczyszczacz powietrza, działający 
w okresie luty–kwiecień br. w krakowskim Parku Jordana. To holender-
skie urządzenie może filtrować 30 tysięcy m3 powietrza na godzinę, 
powodując że w promieniu kilkunastu metrów powietrze jest czystsze 
o 20–30% (Teraz Środowisko, 16.02.18).
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KATARZyNA NoSAl Hoy
dr inż., Politechnika Krakowska, 
Katedra Systemów Transportowych, 
Warszawska 24, 31-155 Kraków, 
knosal@pk.edu.pl

Streszczenie: Udział kobiet i mężczyzn na rynku pracy oraz role peł-
nione w rodzinie determinują różnice w ich zachowaniach komunikacyj-
nych, m.in. w zakresie motywacji podróży, ich liczby i wykorzystywa-
nych środkach transportu. W artykule zaprezentowano te odmienności. 
Tezy sformułowane na podstawie badań przeprowadzonych na poziomie 
UE oraz w innych krajach, zweryfikowano wynikami badań podróży 
z kilku miast polskich. Analizy przeprowadzone na gruncie krajowym 
potwierdziły wnioski płynące z badań zagranicznych. Motywacje po-
dróży mężczyzn są częściej związane z pracą i załatwianiem spraw służ-
bowych, natomiast kobiet – z zakupami, załatwianiem spraw związa-
nych z domem oraz towarzyszeniem innym osobom, w tym dzieciom. 
Znaczne różnice w liczbie podróży odbywanych przez kobiety i męż-
czyzn zauważalne są szczególnie w przypadku osób w wieku 25–59 lat, 
w analizach uwzględniających ich status. Kobiety częściej podróżują 
pieszo i środkami transportu zbiorowego, zaś mężczyźni – samocho-
dem, motocyklem i rowerem.
Słowa kluczowe: zachowania komunikacyjne, różnice płci, motywacje 
podróży, ruchliwość, podział zadań przewozowych.

czynnik płci w zachowaniach  
komunikacyjnych1

Wprowadzenie
Udział kobiet na rynku pracy w Unii Europejskiej wzrasta 
sukcesywnie, jednak w dalszym ciągu widoczna jest znacz-
na różnica we wskaźniku zatrudnienia kobiet oraz męż-
czyzn [1]. Zgodnie z danymi  Eurostat z 2016 roku dla 28 
krajów UE wskaźnik zatrudnienia mężczyzn wynosił 77%, 
a kobiet – 65% (wśród osób w wieku 20–64 lat) [2]. 
Wzrost wskaźnika zatrudnienia kobiet ogółem, jak i kobiet 
w wieku produkcyjnym w ostatnich kilku latach zauważyć 
można również w Polsce  (tabela 1). Różnice we wskaźniku 
zatrudnienia kobiet i mężczyzn w latach 2012–2015 utrzy-
mywały się jednak na podobnym poziomie: około 15 pkt. 
procentowych dla kobiet i mężczyzn ogółem i  około 8–9 
pkt. procentowych dla osób w wieku produkcyjnym, z war-
tością 8.3 pkt. procentowego w 2015 roku.  

Rozbieżności zauważyć można również w strukturze 
statusu zatrudnienia kobiet i mężczyzn. W Unii Europejskiej 
(UE-28) w 2016 roku 31,9% pracujących kobiet i 8,8% 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2018.

pracujących mężczyzn (osób w wieku 15–64 lat) zatrudnio-
nych było w niepełnym wymiarze czasu pracy [2]. W każ-
dym europejskim kraju, podobnie jak w przypadku wskaź-
nika zatrudnienia, różnice między kobietami a mężczyzna-
mi były znaczne, a odsetek kobiet pracujących w niepełnym 
wymiarze czasu pracy był zawsze większy od odsetka męż-
czyzn [2]. W Polsce kobiety ponad dwukrotnie częściej niż 
mężczyźni pracują w niepełnym wymiarze czasu pracy – 
w 2015 roku odsetek kobiet zatrudnionych w niepełnym 
wymiarze czasu pracy kształtował się na poziomie 10,7%, 
tymczasem odsetek mężczyzn wynosił 4,7% [3].  

Niższy wskaźnik zatrudnienia kobiet wiąże się w dużej 
mierze z ich większym zaangażowaniem w nieodpłatne 
prace domowe i opiekę nad innymi członkami rodziny. 
Dzieje się tak dlatego, że wciąż jeszcze podział obowiązków 
w rodzinie jest mocno uzależniony od płci [1]. Dla przykła-
du – w rodzinach z małymi dziećmi to średnio ojcowie pra-
cują poza domem większą liczbę godzin, matki tymczasem 
więcej czasu spędzają, oddając się opiece nad dziećmi, czę-
ściej też zaprowadzają/podwożą dzieci do żłobków/przed-
szkoli/szkół [4]. W lutym 2015 roku Grupa Lafarge prze-
prowadziła badania dotyczące życia kobiet w kilku mia-
stach europejskich, w tym w Warszawie i Krakowie2 [5]. 
Wyniki badań we wszystkich analizowanych miastach wy-
kazały, że czynnościami niezwiązanymi z pracą zawodową 
(załatwianie spraw administracyjnych, spełnianie obowiąz-
ków rodzinnych, korzystanie z kultury/ rozrywki) w 42% 
przypadków zajmują się w większym wymiarze czasu ko-
biety, w 19% przypadków – w większym wymiarze czasu 
mężczyźni, a w 37% przypadków – obie osoby poświęcają 
tyle samo czasu. W Warszawie 35% kobiet zadeklarowało, 
że to one częściej poświęcają czas tym czynnościom, a 28% 
wskazało swoich współmałżonków/partnerów, jako osoby 
trudniące się nimi w większym wymiarze czasu. W Krakowie 
było to odpowiednio 39% i 25%. Pozostały odsetek re-
spondentek (37% warszawianek i 36% krakowianek) zade-
klarował, że poświęcany czas był równoważny.

Dane Eurostat [2] potwierdzają, że opieka nad dziećmi 
lub niepełnosprawnymi dorosłymi oraz obowiązki rodzin-
ne, opiekuńcze i osobiste stanowią odpowiednio 12% i 29% 
powodów braku poszukiwania zatrudnienia w UE w przy-
padku kobiet biernych zawodowo w wieku 15–64 lat i od-
powiednio 1% i 5% w przypadku mężczyzn biernych  

2 Badania przeprowadzone w pięciu miastach Europy (Warszawie, Krakowie, 
Paryżu, Marsylii i Madrycie) objęły łącznie 3015 osób. Celem było poznanie opinii 
mieszkanek wytypowanych metropolii na temat ich życia w mieście. 

Wskaźnik zatrudnienia według płci w latach 2012–2015 w Polsce

Lata
Osoby ogółem Osoby w wieku produkcyjnym

Kobiety [%] Mężczyźni [%] Kobiety [%] Mężczyźni [%]

2012 43,0 58,4 60,9 69,9

2013 43,4 58,5 62,2 70,4

2014 44,3 59,8 64,0 72,3

2015 45,2 60,6 65,1 73,4

Źródło: [3]

Tabela 1
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zawodowo w tym samym wieku. Również w Polsce wśród 
przyczyn bierności zawodowej istotnie różnicujących kobie-
ty i mężczyzn są obowiązki domowe – kobiety znacznie 
częściej niż mężczyźni nie podejmują zatrudnienia z tego 
powodu [3].

Tradycyjny podział ról w rodzinie jest również jednym 
z powodów podejmowania zatrudnienia w niepełnym wy-
miarze czasu pracy. Dużo więcej kobiet niż mężczyzn w UE 
pracuje w niepełnym wymiarze ze względu na opiekę nad 
dziećmi lub niepełnosprawnymi dorosłymi oraz inne obo-
wiązki rodzinne lub osobiste (rysunek 1). Podobnie w Polsce 
– jedną z trzech głównych przyczyn podejmowania tego 
rodzaju zatrudnienia wśród kobiet jest konieczność opieki 
nad dziećmi i innymi osobami oraz inne powody osobiste 
i rodzinne (13% odpowiedzi) – co praktycznie nie występu-
je wśród mężczyzn (tylko 3% odpowiedzi) [3]. 

dróży, ich liczby i dystansu [6][7]. Z kolei różnice w wyna-
grodzeniach obniżają możliwości korzystania z droższych, 
wyższej jakości usług transportowych oraz z prywatnego 
samochodu [4]. 

W dalszej części artykułu zaprezentowano wybrane 
aspekty różnic w zachowaniach komunikacyjnych kobiet 
i mężczyzn. Tezy sformułowane na podstawie wyników ba-
dań zagranicznych zweryfikowano wynikami badań podró-
ży przeprowadzonych w kilku miastach polskich. 

Motywacje podróży
Wyniki dostępnych badań wykazują, że motywacje podróży 
mężczyzn są częściej związane z pracą i załatwianiem spraw 
służbowych, natomiast kobiet – z zakupami [8], towarzy-
szeniem innym osobom, w tym dzieciom w podróżach do 
szkoły [9][10], oraz z załatwianiem spraw administracyj-
nych związanych z domem [1]. Zestawione w tabeli 2 oraz 
na rysunku 2 wyniki ostatnich badań podróży w Wielkiej 
Brytanii (2016) oraz Hiszpanii (2006–2007) potwierdza-
ją te różnice. Wyższy odsetek podróży kobiet związanych 
z zakupami i eskortowaniem innych osób oraz wyższy 
udział podróży mężczyzn do pracy i w celach biznesowych 
ujawniło również ostatnie badanie mobilności w Niemczech 
(2008) [11]. Różnice te wynikają w dużej mierze z opisane-
go powyżej udziału kobiet na rynku pracy [7] oraz ról peł-
nionych przez nie w rodzinie [12]. Obrazują to szczegó-
łowiej wyniki badań podróży z Wielkiej Brytanii, przed-
stawione w tabeli 2, w której, oprócz wyników w zakresie 
motywacji podróży kobiet i mężczyzn ogółem, zestawiono 

Ponadto wciąż wysoki jest odsetek kobiet pracujących 
w sektorach charakteryzujących się niższymi płacami i są one 
niedostatecznie reprezentowane na stanowiskach kierowni-
czych [4]. Rodzicielstwo obniża wskaźnik ich zatrudnienia, 
wykonują one nieodpłatne prace domowe lub pracują w nie-
pełnym wymiarze czasu pracy albo na podstawie innych ro-
dzajów umów, aby móc pogodzić pracę z obowiązkami opie-
kuńczymi. Wpływa to negatywnie na rozwój kariery oraz na 
wysokość uzyskiwanych dochodów [1]. Według danych 
Eurostat w 2015 roku kobiety w UE (28 krajów) zarabiały 
średnio 16,3% średnich godzinowych zarobków brutto męż-
czyzn, w Polsce – 7,7%3 [2]. Dane GUS potwierdzają, że 
przeciętne wynagrodzenie kobiet jest niższe niż wynagrodze-
nie mężczyzn – w październiku 2014 roku było ono niższe 
o 17% [3]. 

Udział na rynku pracy oraz role pełnione przez kobiety 
i mężczyzn w rodzinie determinują różnice w ich zachowa-
niach komunikacyjnych, w tym w zakresie motywacji po-

3 tzw. „gender pay gap”- według informacji z Eurostat [2] wskaźnik obrazujący róż-
nicę między średnimi godzinowymi zarobkami brutto zatrudnionych mężczyzn 
i kobiet jako odsetek średnich zarobków godzinowych brutto mężczyzn. Wskaźnik 
został zdefiniowany jako nieskorygowany, ponieważ obrazuje w sposób ogólny nie-
równość płci w zakresie wynagrodzenia i odnosi się do szerszego zagadnienia niż 
kwestia równego wynagrodzenia za taką samą pracę. Uwzględniono w nim dane 
dotyczące wszystkich osób zatrudnionych w firmach zatrudniających dziesięciu lub 
więcej pracowników, bez ograniczeń dotyczących wieku i przepracowanych godzin.  

Rys. 1. Powody zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy; UE-28; pracujący w wieku 
15-64 lat. 
Źródło: [2] 

Rys. 2. Różnice w motywacjach podróży kobiet i mężczyzn; Hiszpania, 2006–2007 r. 
Źródło: [13]

Różnice w motywacjach podróży kobiet i mężczyzn;  
Wielka Brytania, 2016 r.

Motywacje podróży
Osoby ogółem Osoby w wieku 21-59

K [%] M [%] K [%] M [%]

Praca 13 19 19 30

Sprawy służbowe 3 4 4 7

Nauka 6 7 1 1

Podwożenie, eskortowanie 17 13 21 11

Zakupy 21 19 21 18

Sprawy osobiste 10 10 8 8

Odwiedziny/Spotkania ze znajomymi 16 15 14 13

Sport / rozrywka /rekreacja 7 8 6 7

Inne 6 6 6 5

Tabela 2

Źródło: [14]
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Różnice w motywacjach podróży kobiet i mężczyzn w wybranych miastach polskich

 Motywacja 

Kraków **
2013

Gdańsk*
2016

Wrocław**
2010

Warszawa**
2015

Rzeszów**
2016

Szczecin*
2016

K M K M K M K M K M K M

[%]

Dom 46 47 46 47 45,3 45,3 45,0 45,6 49,8 49,7 42,2 43,9

Praca 18 22 17 23 19,1 22,6 23,0 27,9 15,5 20,7 20,0 24,0

Szkoła podstawowa, gimnazjalna, średnia
9 10

5 7 3,1 2,6 3,3 4,6
7,4 8,0

5,2 6,6

Uczelnia wyższa 2 2 2,7 3,0 2,2 2,0 1,8 1,8

Zakupy, usługi, urzędy
17 11

14 8 6,3 4,1 7,9 5,2 14,9 9,4 11,8 7,9

Centrum handlowe, galeria 2 1 3,3 2,9 3,9 2,8 2,4 2,0 5,0 3,5

Rozrywka, wypoczynek, odwiedziny 6 5 6 7 3,1 2.8 *** 3,8 3,7 2,8 3,5

Załatwiane spraw służbowych w czasie pracy 1 2 0 1 3,2 5,0 b. d b. d 0,2 0,9 0,7 1,3

Podwożenie do szkoły, przedszkola
2 2

4 2 1,2 1,0

14,7 11,9
0,9 0,9 4,9 3,1

Podwożenie do pracy, komunikacji, innych miejsc 1 2
12,7 10,9

Inne 1 1 2 1 5,1 4,7 5,6 4,4

*motywacja początku i końca podróży; ** motywacja końca podróży; *** w WBR motywację tę potraktowano łącznie z dwoma wcześniejszymi motywacjami (jako rozrywkę i wypoczynek poza 
i w centrum handlowym). 

także wyniki dla osób w wieku 21–59 lat, czyli osób w wie-
ku produkcyjnym i  potencjalnie posiadających rodziny. 
Zauważyć można, iż w tym przedziale wiekowym różnice 
w motywacjach pogłębiają się – szczególnie w przypadku 
podróży do pracy oraz związanych z podwożeniem.   

Różnice w zachowaniach komunikacyjnych kobiet i męż-
czyzn na gruncie krajowym zobrazowano, wykorzystując 
wyniki dostępnych badań ruchu/podróży z kilku miast pol-
skich. Odmienności w zakresie motywacji podróży przed-
stawiono na przykładzie zachowań mieszkańców i mieszka-
nek Krakowa, Gdańska, Wrocławia, Warszawy, Rzeszowa, 
Szczecina (tabela 3) oraz Kielc.    

Wyniki badań podróży zrealizowanych w analizowanych 
miastach polskich potwierdzają wyniki badań zagranicz-
nych. Różnice w motywacjach podróży uwzględniające czyn-
nik płci widoczne są zwłaszcza w przypadku podróży związa-
nych z pracą oraz z zakupami, usługami i odwiedzaniem 
urzędów. Występują one we wszystkich analizowanych przy-
padkach. Najbardziej zauważalne różnice w podróżach doty-
czących pracy występują w Gdańsku (6 pkt. procentowych) 
oraz w Warszawie i Rzeszowie (ok. 5 pkt. procentowych), 
a w podróżach  na zakupy i do urzędów – Krakowie i Gdańsku 
(6 pkt. procentowych) oraz w Rzeszowie (5,5 pkt. procento-
wych). Również w Kielcach [21] o 6 pkt. procentowych wię-
cej podróży mężczyzn niż kobiet odbywanych jest zarówno 
w motywacji Dom-Praca, jak i Praca-Dom oraz o 6 pkt. pro-
centowych więcej podróży kobiet niż mężczyzn – w motywa-
cjach Dom-Inne oraz Inne-Dom, wśród których występują 
także motywacje związane z załatwianiem spraw administra-
cyjnych i zakupami. 

Nieznacznie więcej motywacji podróży mężczyzn doty-
czy załatwiania spraw służbowych w czasie pracy – odmien-
ność ta zauważalna jest najbardziej we Wrocławiu (różnica 
ok. 2 pkt. procentowych). Tylko w dwóch miastach (Gdańsk 
i Wrocław) z analizowanych sześciu w badaniach wyodręb-
niono kategorie motywacji: podwożenie do szkoły/przed-
szkola i w obu tych przypadkach kobiety podróżują w tym 
celu nieco częściej niż mężczyźni.   

Motywacje podróży nie są stałe, ale zależą od konkret-
nych sytuacji życiowych [1] i zmieniają się wraz z etapami 
życia człowieka [22]. Kluczowe etapy wpływające na za-
chowania komunikacyjne to: podjęcie zatrudnienia, po-
siadanie dzieci i przejście na emeryturę [4]. Proces ten 
prześledzić można, analizując dla przykładu wyniki KBR 
z Krakowa przedstawione na rysunkach 3 i 4. W wieku 
szkolnym lub w przypadku osób studiujących cele podró-
ży bez względu na płeć są praktycznie takie same i w 
większości dotyczą miejsc pobierania nauki. Wraz z za-
kończeniem edukacji i podjęciem zatrudnienia pojawiają 
się natomiast podróże do pracy. W gospodarstwach do-
mowych bez dzieci zachowania komunikacyjne pracują-
cych mężczyzn i kobiet są bardzo do siebie podobne, choć 
to więcej kobiet podróżuje na zakupy czy celem załatwia-
nia spraw urzędowych, natomiast znaczne zmiany, wi-
doczne w przypadku kobiet, pojawiają się wraz z narodzi-
nami dziecka4 [11]. Kobiety bardziej zajmują się wówczas 
opieką na dziećmi i przejmują większość obowiązków do-
mowych, a często dominującym stosunkiem pracy jest 
wtedy zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin [4]. 
Utrzymywanie się specyficznego dla płci podziału ról pro-
wadzi do zwiększenia udziału podróży kobiet  odbywa-
nych na zakupy, do urzędów oraz celem towarzyszenia 
innym osobom, podczas gdy mężczyźni głównie podróżu-
ją do pracy. Badania niemieckie wykazują, że różnice te 
dotyczą głównie fazy wieku średniego między 30 a 59 ro-
kiem życia [11]. Analizując wyniki zestawione na wykre-
sach 3 i 4, różnice te w przypadku Krakowa widoczne są 
głównie dla grup wiekowych 25–59 lat. Kolejne zmiany 
zachowań komunikacyjnych pojawiają się w wieku eme-
rytalnym, kiedy to, w przypadku obydwu płci, podróże 
do pracy ustępują podróżom na zakupy, do urzędów, ce-
lem spotkania znajomych.  

4 Według danych Eurostat w 2015 r. średni wiek kobiety rodzącej pierwsze dziecko 
wynosił w UE (28 krajów) 29 lat, a średni wiek kobiety w trakcie porodu – 30,5 
lat, w Polsce odpowiednio 27 i 29 lat [2]. 

Źródło: [15][16][17][18][19][20]

Tabela 3
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liczba podróży 
Podział ról w rodzinie i różnice w motywacjach podróży 
obu płci wpływają na inne aspekty zachowań komunika-
cyjnych. Podróże niezwiązane z pracą wykonywane często 
przez kobiety charakteryzują się zwiększonym rozprosze-
niem źródeł i celów podróży (kobieta musi dostać się skle-
pu, przedszkola, załatwić sprawy administracyjne) oraz 
nierzadkim występowaniem poza godzinami szczytu [4]. 
Wyniki badań zagranicznych przekonują również, że ko-
nieczność dbania o obowiązki rodzinne i opiekuńcze przeja-
wia się także większą liczbą podróży odbywanych przez ko-
biety [23][24], które ponadto realizowane są w złożonych 
łańcuchach podróży (dla przykładu – kobieta podróżując 
z pracy do domu, odbiera dziecko z przedszkola, robi zaku-
py itp.) [25][26]. Tymczasem mężczyźni wykazują się bar-
dziej linearnymi zachowaniami – podróżują głównie do/z 
pracy, zazwyczaj bez konieczności zatrzymywania się w tak 
wielu miejscach jak kobiety [27][23].

Badania podróży z 2016 roku z Wielkiej Brytanii ujaw-
niły, że rocznie kobiety wykonują średnio 981 podróży, gdy 
tymczasem mężczyźni – 927 [14]. Analizując zachowania 
komunikacyjne mieszkańców Andaluzji, zauważono, iż ko-
biety wykazują się większą ruchliwością, wykonując 3,69 
podróży na dobę, gdy tymczasem mężczyźni – 3,52 [23]. 
Ta zwiększona mobilność dotyczyła szczególnie kobiet 

Rys. 3.  
Motywacje końca podróży kobiet ze względu  
na wiek; Kraków 2013 
Źródło: [15]

Rys. 4.  
Motywacje końca podróży mężczyzn ze względu  
na wiek; Kraków 2013 
Źródło: [15]   

w wieku od 30 do 39 lat. W badaniach [25] różnice doty-
czyły dopiero osób pracujących – pracujące kobiety wyko-
nywały o 110 podróży rocznie więcej niż mężczyźni o tym 
samym statusie. Największe różnice zanotowano w gospo-
darstwach z małymi dziećmi, w których kobiety realizowa-
ły 5,2 podróży na dobę, a mężczyźni – 4,7. Z kolei w bada-
niach [27] większą ruchliwość kobiet dostrzeżono dopiero 
w przypadku tych pracujących w niepełnym wymiarze cza-
su pracy. 

Analizując wyniki badań podróży z wybranych miast 
polskich (tabela 4), poza Szczecinem i Kielcami, nie zauwa-
żono znaczących różnic w ruchliwości kobiet i mężczyzn 
ogółem. 

Ruchliwość kobiet i mężczyzn w wybranych miastach polskich
Kraków*

2013
Gdańsk
2016

Wrocław
2010

Szczecin
2016

Warszawa
2015

Kielce
2015

[l. podróży/dobę]

Kobieta 1,89 2,11 1,99 1,96 2,00 2,22

Mężczyzna 1,87 2,08 2,01 1,83 1,96 2,00

Różnica 0,02 0,03 -0,02 0,13 0,04 0,22

*wyniki dla Obszaru Metropolitarnego Krakowa.

Źródło: [15][16][17][18][20][21]

Tabela 4 
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Bardziej dogłębne analizy wykonane dla mieszkańców 
Warszawy i Gdańska w wieku 25–59 lat wskazują, że w tej 
grupie wiekowej różnice mogą być znaczne, jeśli uwzględni 
się zajęcie podstawowe mieszkańców (tabela 5). W obydwu 
miastach studenci wykazują się większą ruchliwością niż stu-
dentki. Ponadto większą liczbę podróży na dobę, w porów-
naniu do mężczyzn, realizują kobiety pracujące poza domem, 
pracujące w domu, emerytki/rencistki, a w przypadku 
Gdańska – także kobiety bezrobotne i o innym statusie. 

Ruchliwość kobiet i mężczyzn w wieku 25-59 lat ze względu na status; 
Warszawa 2015 i Gdańsk 2016

Warszawa Gdańsk

Status
K M Różnica 

Status
K M Różnica 

[l. podróży/dobę] [l. podróży/dobę]

Student 2,14 2,21 -0,07 Student 1,75 2,16 -0,41

Pracujący poza 
domem 2,35 2,22 0,13 Pracujący poza 

domem 2,39 2,23 0,16

Pracujący w domu 1,92 1,64 0,29 Pracujący w domu 2,22 2,03 0,19

Emeryt/rencista 1,48 1,31 0,18 Rencista/emeryt 1,87 1,40 0,48

Pozostali 1,49 1,53 -0,04
Bezrobotny 1,98 1,62 0,36

Pozostali 2,33 1,78 0,55

Źródło: [16][18]

Tabela 5

Tabela 6

Środki transportu wykorzystywane w podróżach 
Wyniki badań zagranicznych dowodzą, że istnieją różnice 
w wyborach kobiet i mężczyzn w zakresie środków trans-
portu wykorzystywanych w podróżach [28]. Generalnie 
kobiety wykazują się bardziej zrównoważonymi zachowa-
niami komunikacyjnymi niż mężczyźni, częściej korzystając 
ze środków transportu zbiorowego oraz podróżując pieszo 
[23]. Tymczasem użytkownikami samochodów, motocykli 
i rowerów są przeważnie mężczyźni [27]. Co więcej, ko-
biety, jeśli już korzystają z samochodu, dużo częściej niż 
mężczyźni pełnią rolę pasażera [1]. Potwierdzają to zesta-
wione w tabeli 6 wyniki badań wykonanych dla 27 kra-
jów UE oraz brytyjskie i niemieckie wyniki badań podró-
ży. Dowodzą tego również wyniki opracowania Attitudes of 
European towards urban mobility [29], w których 57% an-
kietowanych mężczyzn i 42% kobiet wskazało, że korzysta 
z samochodu (jako kierowca albo pasażer) przynajmniej raz 
dziennie, z kolei 10% mężczyzn i 14% kobiet zadeklarowa-
ło, że nigdy nie używa tego środka transportu. Różnice te 
determinowane są uwarunkowaniami socjoekonomicznymi 
i wynikającymi z nich w przypadku kobiet: niższą dostęp-
nością samochodu i możliwością jego  użytkowania [1]. 
Ponadto kobiety generalnie wykazują się postawami bar-
dziej przyjaznymi środowisku, również w kontekście użyt-
kowanych środków mobilności [4].   

Badania na temat uwarunkowań do podejmowania 
transportowej aktywności fizycznej Polaków wykonane na 
zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki5 ujawniają, że 
w Polsce wśród ogółu osób pracujących i uczących się czę-

5 Badania wykonane w 2015 r. na próbie ok. 1500 respondentów, których celem 
było pozyskanie informacji o uwarunkowaniach wpływających na wybór roweru 
w podróżach do miejsc pracy i edukacji.

Środki transportu w podróżach kobiet i mężczyzn; UE-27, Hiszpania, 
Wielka Brytania i Niemcy

Środek transportu

EU-27
2007

Hiszpania
2006-2007

Wielka Brytania
2016

Niemcy
2008

K M K M K M K M

[%]

Samochód jako kierowca
45,8 57,5

39,0 60,7

36,8 45,2 36,3 49,2

Samochód jako pasażer 26,0 18,3 18,8 11,3

Motocykl 0,5 3,3 0,1 0,6 - -

Transport zbiorowy 23,1 18,0 20,8 9,4 9,1 8,8 8,8 8,2

Rower 9,1 8,3
36,9 25,5

1,0 2,0
36,1 31,3

Podróż piesza 18,8 10,2 26,7 24,0

Inny środek 2,7 2,7 3,4 4,5 0,6 0,8 - -

Źródło: [11][13][14][30]

ściej podróżują samochodem i rowerem mężczyźni, a środ-
kami transportu publicznego i pieszo częściej przemieszcza-
ją się kobiety [31]. Wyniki badań podróży z Krakowa, 
Wrocławia, Warszawy, Rzeszowa i Szczecina (tabela 7) po-
twierdzają te tendencje dla ogółu mieszkańców tych miast. 
Zauważyć można, że więcej  podróży mężczyzn niż kobiet 
odbywanych jest w analizowanych miastach samochodem 
osobowym (średnio o 16 pkt. procentowych więcej) oraz 
rowerem (średnio o 2 pkt. procentowe więcej). Z kolei po-
kaźniejszy odsetek podróży kobiet wykonywany jest środ-
kami transportu zbiorowego (średnio o 10 pkt. procento-
wych więcej niż w przypadku mężczyzn) i pieszo (średnio 
o 7 pkt. procentowych więcej).  

Mając na uwadze częstsze użytkowanie samochodu jako 
pasażer przez kobiety, warto wspomnieć dla przykładu, że 
w Warszawie samochodem jako kierowca jest realizowa-
nych 24% podróży niepieszych kobiet  i 43% podróży nie-
pieszych mężczyzn (w Rzeszowie odpowiednio 37% i 60%), 
a samochodem jako pasażer – 8% podróży niepieszych ko-
biet i 5% podróży niepieszych mężczyzn (w Rzeszowie od-
powiednio 22% i 11%) [18][19]. 

Podobnie jak w przypadku motywacji podróży różnice 
w wyborze środka transportu zależne są od etapu życia, 
w którym znajdują się kobiety i mężczyźni. Obrazują to 
dwa poniższe wykresy (rysunki 5 i 6) z wynikami KBR dla 
Krakowa. W wieku przedszkolnym i szkolnym, bez wzglę-
du na płeć, podróże odbywają się bądź pieszo i samochodem 
(w przypadku młodszych dzieci), bądź transportem zbio-
rowym i pieszo (starsi uczniowie). W kolejnych grupach  

Tabela 7 

Środki transportu wybierane w podróżach przez kobiety i mężczyzn 
w wybranych miastach polskich

Środek transportu 

Kraków
2013

Wrocław
2010

Warszawa
2015

Rzeszów
2016

Szczecin
2011

K M K M K M K M K M

[%]

Samochód osobowy 26,2 43,2 32 52 24,9 40,0 45,5 59,7 37,1 50,8

Transport zbiorowy 41,0 32,1 40 28 52,3 40,0 28,6 19,8 39,6 29,6

Pieszo 31,6 22,6 23 15 20,0 15,2 23,8 16,1 21,6 16,4

Rower 0,9 1,5 3 5 2,3 4,0 2,0 4,2 0,9 1,9

Inne 0,3 1,6 2 1 0,4 0,7 0,1 0,2 0,8 1,3

Źródło: [15][17][18][19][32]
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wiekowych, wraz z końcem nauki i podejmowaniem zatrud-
nienia, zwiększa się liczba podróży odbywanych samocho-
dem. Dotyczy to szczególnie mężczyzn, wśród których bar-
dzo wysoki odsetek podróży realizowanych samochodem 
utrzymuje się przez cały okres ich aktywności zawodowej. 
W tym samym okresie kobiety najczęściej przemieszczają się 
transportem zbiorowym.  W wieku powyżej  60 lat zarówno 
w podróżach kobiet, jak i mężczyzn zwiększa się odsetek 
przemieszczeń pieszych, choć w dalszym ciągu 1/3 podróży 
mężczyzn odbywana jest samochodem.  

Podsumowanie 
Przedstawione w niniejszym artykule wyniki badań za-
granicznych i krajowych dowodzą, iż istnieją różnice 
w zachowaniach komunikacyjnych kobiet i mężczyzn. 
Odmienności te dotyczą motywacji podróży, ich liczby oraz 
użytkowanych środków lokomocji. Wynikają one w dużej 
mierze z udziału kobiet i mężczyzn na rynku pracy oraz ról 
pełnionych w rodzinie. Ponadto zachowania kobiet i męż-
czyzn nie są stałe, ale zależą od konkretnych sytuacji życio-
wych i zmieniają się wraz z etapami życia człowieka. 

Wyniki badań zagranicznych wskazują, iż różnice 
w zachowaniach komunikacyjnych obu płci dotyczą rów-
nież długości podróży – dystanse podróży kobiet są krót-
sze niż mężczyzn [23][27]. Różnice szczególnie widoczne 
są w dojazdach do pracy – w przypadku kobiet obszar 
dostępu do pracy jest często mniejszy ze względu na ogra-
niczenia czasowe i niższą dostępność samochodu prywat-
nego [6]. Tymczasem w badaniach podróży przeprowa-
dzanych w miastach polskich rzadko identyfikuje się dy-
stans podróży, trudno jest więc zweryfikować to 
stwierdzenie w oparciu o wyniki badań krajowych. 
Ponadto badania realizowane na gruncie polskim różnią 
się w zakresie definiowania różnych atrybutów opisują-
cych gospodarstwa, mieszkańców, czy podróże, co nastrę-
cza trudności lub uniemożliwia diagnozowanie różnic. 
Dotyczy to, dla przykładu, motywacji podróży – w nie-
których miastach podział na motywacje jest bardziej 
uogólniony i te, które, według badań zagranicznych, czę-
ściej charakteryzują kobiety (jak podwożenie/odprowa-
dzanie dzieci) nie są wyodrębniane, lecz zaliczane do in-
nych grup motywacji.  

Wyniki badań polskich, jak chociażby te dotyczące bar-
dziej dogłębnych analiz związanych z liczbą podróży odby-
wanych przez kobiety i mężczyzn, wskazują istnienie ob-
szarów badawczych posiadających potencjał w zakresie dal-
szych rozważań. Dotyczy to np. wpływu statusu, rodzaju 
zatrudnienia czy struktury gospodarstw (np. gospodarstwa 
z małymi dziećmi; gospodarstwa, w których opiekę na 
dziećmi sprawuje samotny rodzic itp.) na zachowania ko-
munikacyjne kobiet i mężczyzn.  

Wiedza o różnicach w zachowaniach komunikacyjnych 
kobiet i mężczyzn może zostać wykorzystania w mniej lub 
bardziej zaawansowanych procesach modelowania zacho-
wań komunikacyjnych. Ich świadomość jest ponadto bar-
dzo przydatna w planowaniu zrównoważonej mobilności, 
tak w zakresie spełniania wymogów równości społecznej 
(poprzez partycypację społeczną angażującą kobiety w pro-
cesy planistyczne, a następnie poprawę dostępności trans-
portowej i warunków podróży oraz planowanie przestrzen-
ne uwzgledniające potrzeby kobiet), jak i w kontekście 
kształtowania pożądanych zachowań komunikacyjnych. 
Dla przykładu poprawa warunków podróży odbywanych 
środkami transportu zbiorowego dotyczyć może m.in. na-
stępujących aspektów [1]:

•	 lokalizacji przystanków w pobliżu obszarów mieszka-
niowych oraz usługowych (sklepów, szkół, szpitali 
itp.);

•	 poprawy warunków dojścia do przystanków (dojścia 
bezpośrednie, ciągi piesze o wystarczającej szerokości 
i dobrym stanie technicznym, oświetlone i w razie 
konieczności zapewnienie pochylni);  

•	 poprawy warunków oczekiwania na przystanku (za-
pewnienie oświetlenia, zadaszenia, miejsc siedzących, 
wystarczającej szerokości peronu);

•	 poprawy warunków jazdy (zapewnienie taboru ni-
skopodłogowego, z miejscem dla wózków dziecię-
cych/inwalidzkich, ze specjalnie oznakowanymi miej-
scami dla kobiet w ciąży, miejscami zlokalizowanymi 
blisko kierowcy); 

•	 wyposażania węzłów przesiadkowych w windy, ru-
chome schody, toalety publiczne, a w przypadku 
większych węzłów – w punkty przeznaczone do prze-
wijania i karmienia dzieci. 

Rys. 5. Środki transportu w podróżach kobiet ze względu na wiek, Kraków 2013 
Źródło: [15] 

Rys. 6. Środki transportu w podróżach mężczyzn ze względu na wiek, Kraków 2013 
Źródło: [15]  
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Na koniec warto wspomnieć o przykładzie dobrej prak-
tyki w planowaniu obszarów mieszkaniowych przyjaznych 
kobietom – osiedlu, które  powstało w jednej z dzielnic 
Wiednia w wyniku projektu Frauen-Werk-Stadt I (Kobiety 
– Praca – Miasto I) [33]. Projekt zrealizowano w latach 
1993–1997, a jego kluczowym celem było wspieranie ko-
biet w ich zadaniach opiekuńczych i pracach domowych, 
stworzenie atrakcyjnego i bezpiecznego otoczenia. Osiedle 
składa się z szeregu budynków mieszkalnych otoczonych 
dziedzińcami. Pomiędzy budynkami usytuowano tereny 
zielone umożliwiające spędzanie rodzicom i dzieciom czasu 
na świeżym powietrzu, bez konieczności oddalania się od 
domu. W kompleksie, w zasięgu dojścia pieszego, zlokali-
zowane są obiekty takie jak przedszkole, apteka i gabinet 
lekarski. Osiedle obsługiwane jest środkami komunikacji 
zbiorowej [34].
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Streszczenie: W artykule przedstawiono jeden ze sposobów zwiększe-
nia kolejowego potencjału pasażerskiego poprzez kształtowanie dostęp-
ności pieszej przystanków kolejowych oraz sposobu zagospodarowania 
ich otoczenia pod kątem funkcji i intensywności użytkowania terenu. 
W pierwszej części artykułu przedstawiono wytyczne dotyczące kształ-
towania dostępności pieszej do przystanku w kontekście rzeczywistej 
odległości dojścia. W kolejnym kroku opisano sposoby zagospodaro-
wania otoczenia przystanku kolejowego w zależności od jego funkcji 
i lokalizacji w kontekście miasta. W ostatnim kroku, dla wybranego 
przystanku kolejowego w Krakowie, dokonano analizy jego dostępności 
pieszej w zależności od jego lokalizacji w kontekście zagospodarowania 
obszaru. Dla tych dwóch wariantów wyznaczono wartość kolejowego 
potencjału pasażerskiego, także dla przypadku zmian w sposobie zago-
spodarowania otoczenia przystanku.
Słowa kluczowe: przystanki kolejowe, system kolei aglomeracyjnej, 
zagospodarowanie przestrzenne, rozwój miasta.

Wpływ dostępności pieszej  
oraz lokalizacji przystanku kolejowego 
na jego potencjał pasażerski1

Wprowadzenie
W większości artykułów stanowiących o efektywności sys-
temów transportu zbiorowego w miastach, najczęściej nie 
wspomina się o roli otoczenia przystanków i stacji tego sys-
temu w kontekście struktury funkcjonalnej. O ile pojawia się 
odniesienie do oddziaływań przystanku z otoczeniem, o tyle 
dotyczy to z reguły powiązań z innymi systemami transporto-
wymi (rowerowym, samochodowym). Czasami wspomina się 
o dostępności pieszej, w funkcji odległości w linii prostej, jako 
oddziaływania przystanku w kontekście otoczenia. Jednak 
podejście to jest niewystarczające. Otoczenie przystanków 
transportu zbiorowego, z jego strukturą funkcjonalną (funk-
cją i intensywnością użytkowania terenu), ma przecież bar-
dzo duży wpływ na efektywność ekonomiczną tego systemu. 
To obszar wokół „zasila” przystanki i cały system w postaci 
mniejszego lub większego potencjału pasażerskiego.

W dużych miastach Polski, szczególnie w aglomeracjach, 
rozwijają się różne systemy transportu zbiorowego, które 
mają odciążyć układ drogowy od ruchu samochodowego. Ich 
efektywność najczęściej oceniana jest poprzez zmiany w ukła-
dach tras, ale także lokalizacji przystanków. Intencjonalnie 
lokalizacja przystanków ustalana jest w obrębie największych 
generatorów ruchu, w obszarze oddziaływania w okręgu o pro-
mieniu, np. 300–500 m w linii prostej. Jednak nigdy nie jest 
rozważana ich dokładna lokalizacja z uwzględnieniem rze-
czywistej odległości dojścia, z uwzględnieniem barier urbani-
stycznych, transportowych i fizjograficznych. A te elementy 
mogą diametralnie zmienić dostępność przystanków trans-
portu zbiorowego z obszaru oddziaływania.

1  ©Transport Miejski i Regionalny, 2018.

System kolei aglomeracyjnej jako element wewnętrznego 
sytemu transportu zbiorowego miasta
Wydaje się, że rozwój systemu transportowego w dużych 
miastach powinien spełniać dwa postulaty: po pierwsze po-
winien zapewniać przyjazne warunki do zamieszkania, a po 
drugie spełniać postulat miasta dostępnego dla mieszkań-
ców z zewnętrznej strefy – czyli obszarów funkcjonalnych. 
Jednak dostępność ta nie może być sprzeczna z pierwszym 
postulatem – dostępność z zewnątrz miasta, w tym przypad-
ku transportowa, nie może wpływać negatywnie na jakość 
życia mieszkańców poprzez wzrost zanieczyszczenia środo-
wiska i hałas, a także degradowanie przestrzeni publicznej. 
Z tego względu, w kontekście miasta, jak i jego obszaru 
funkcjonalnego, należy rozwijać taki system transporto-
wy, który opierałby się na rozwoju kolei aglomeracyjnej (w 
powiązaniach zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych 
w mieście), z jednoczesnym rozwojem systemów transpor-
tu zbiorowego wewnątrz miasta, które zapewniałyby kon-
tynuowanie podróży z przystanków kolejowych do miejsc 
pracy. Dodatkowo system kolei aglomeracyjnej musi zostać 
uzupełniony o poprawne planowanie otoczenia przystan-
ków kolejowych pod kątem funkcji użytkowania terenu, 
jak i jej intensywności, według ustalonej metody. Poprawnie 
planowane otoczenie ma szanse zapewnić wysoki potencjał 
pasażerski pod warunkiem, że będzie dostępny on pieszo. 
Jeśli spełnione zostaną te postulaty, system kolei aglome-
racyjnej może także stać się elementem wewnętrznego sys-
temu transportu zbiorowego dużego miasta. Warto zatem 
wyszczególnić zasady kształtowania dojść do przystanków 
oraz kształtowania jego otoczenia.

Dostępność transportu zbiorowego – zasady kształtowania 
dojść do przystanków
Dostępność struktury funkcjonalno-przestrzennej rozu-
miana jest jako łatwość osiągnięcia celów podróży, w zależ-
ności od położenia względem siebie źródła i celu podróży 
(w ujęciu długości i czasu odbycia podróży), w odniesieniu 
do różnych środków transportu (dojście do przystanku) 
i infrastruktury drogowej (sieci ulic, ścieżek rowerowych, 
chodników) [1].

W opracowaniu [2] dowiedziono, że na obszarach cha-
rakteryzujących się długimi odległościami dojścia do róż-
nych celów podróży ruch pieszy właściwe nie występuje. 
Bliska odległość do celów podróży, a także przyjazne i atrak-
cyjne ciągi piesze zachęcają do podróżowania pieszo, co 
wpływa na zmniejszanie się pracy przewozowej transportu 
zmotoryzowanego i wpływa korzystnie na zdrowie człowieka. 
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W Stanach Zjednoczonych maksymalną odległością dojścia 
pieszego, na którą skłonni są podróżować mieszkańcy mia-
sta, oszacowano na 400 m. Miarą dostępności jest w tym 
wypadku udział jednostek mieszkalnych w odległości do 
400 m od celów podróży (usług, miejsc pracy, a także przy-
stanków transportu zbiorowego).

Dostępność do infrastruktury transportowej (drogowej 
i transportu zbiorowego) można wyrazić za pomocą odle-
głości i łatwości dojścia/dojazdu do sieci ulicznej oraz do 
przystanku transportu zbiorowego. Według różnych opra-
cowań dotyczących kształtowania osiedli mieszkaniowych 
zebranych w opracowaniach [3][4] rekomendowane są na-
stępujące odległości dojścia do przystanku:

•	 centrum miasta – maksymalnie 300 m, 
•	 zabudowa wielorodzinna lub o wysokiej intensywno-

ści – 300–500 m,
•	 zabudowa jednorodzinna lub ekstensywna – 600–

1000 m.

Z zakresu analiz wpływu czynnika struktury funkcjo-
nalno-przestrzennej na udział różnych środków transportu 
w podróżach możemy wskazać opracowanie Olszew skiego 
[5]. Przedstawione są wyniki analiz dostępności pieszej do 
przystanków komunikacji zbiorowej – w tym przypadku 
do stacji metra w Singapurze. Jakość dojścia pieszego jest 
jednym z istotnych czynników wpływających na decyzję 
odbycia podróży transportem zbiorowym zamiast indywi-
dualnym. Wskazuje się na istotną rolę takich czynników 
jak rzeczywista odległość dojścia do przystanku, liczba 
przejść przez jezdnię, pokonywanie schodów lub kolizji 
z ruchem kołowym. Według różnych badań, przedstawio-
nych w opracowaniu Olszewskiego, maksymalna odległość 
dojścia (w warunkach amerykańskich) do stacji metra wy-
nosi 1750 m. Jednak ponad połowa podróżujących decydu-
je się na dojście piesze w odległości do 900 m. Wielu anali-
tyków stwierdza, że 800 m stanowi granicę akceptowalnej 
odległości pieszej, przy czym odległość tę można wydłużyć, 
tworząc atrakcyjne, bezpieczne i wygodne warunki dojścia 
do stacji metra. 

Priorytetem jest zapewnienie krótkiego czasu dojścia do 
przystanku i jak najkrótszego czasu oczekiwania na pojazd. 
Nieco mniej istotnym okazuje się konieczność zrealizowa-
nia przesiadki [4]. Zatem należy tak kształtować przestrzeń 
urbanistyczną, aby skupiać zabudowę wzdłuż korytarzy 
transportowych już obsługiwanych przez transport zbioro-
wy (o wysokiej częstotliwości kursowania), z bliskim zasię-
giem dojścia do przystanków i stacji. Zasięg dojścia musi 
być jednak rozważany z uwzględnieniem czasu dojścia po 
istniejącej infrastrukturze pieszej (nie w linii prostej). 
Dostępność ma zatem bezpośredni związek z intensywno-
ścią zabudowy. Jednocześnie przestrzeń publiczna wzdłuż 
głównych korytarzy dojść do przystanku powinna być 
przyjazna dla pieszych – estetyczna, urozmaicona wizualnie 
i bezpieczna. Już na etapie szczegółowego planowania prze-
strzeni (np. w ramach miejscowych planów) można wpły-
wać na wielkość generowanego ruchu przez obszar i przy-
szły kształt systemu transportowego [6]. Można to zreali-

zować poprzez uwzględnienie przebiegu ciągów pieszych, 
nawet poprzez jednorodny obszar pod względem funkcji 
użytkowania terenu.

Struktura funkcjonalna obszaru – zasady kształtowania 
otoczenia przystanków
Podstawą zrównoważonego rozwoju miasta jest konse-
kwentna polityka lokalizacyjna. Odgrywa ona ogromną 
rolę w kontrolowaniu obciążeń sieci ulicznej poprzez ste-
rowanie wielkością generowanego ruchu przez obszar. 
Lokalizacja nowych obiektów powinna zostać oceniona 
ze względu na dostępność do systemu transportowego, 
zwłaszcza do infrastruktury transportu zbiorowego (ist-
niejącej oraz planowanej). Dogęszczanie struktur osiedleń-
czych powinno odbywać się szczególnie wzdłuż linii kolejo-
wych lub tramwajowych, z polaryzacją zabudowy w rejonie 
stacji, przystanków lub węzłów przesiadkowych. Postulaty 
takie należy włączyć w politykę planistyczną miasta na eta-
pie tworzenia dokumentów planistycznych takich jak: stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego, planów miejscowych i decyzji o warunkach za-
budowy. Jednostki miejskie odpowiedzialne za planowanie 
przestrzenne muszą zdawać sobie sprawę, że rozproszona 
zabudowa powoduje wzrost pracy przewozowej i presji na 
rozbudowę sieci drogowo-ulicznej.

Dogęszczanie struktur osiedleńczych oraz tych związa-
nych z lokalizacją miejsc pracy powinno być jednak kontro-
lowane także na etapie ustalania samej funkcji użytkowania 
terenu. Jest to dosyć trudne, gdyż wymaga szczegółowych 
analiz obciążenia układów drogowych ruchem samochodo-
wym oraz pasażerskim. Niezbędne jest zatem przeprowadze-
nie optymalizacji lokalizacji poszczególnych funkcji użytko-
wania terenu w kontekście miasta (ale także aglomeracji), ze 
szczególnym uwzględnieniem ich polaryzacji wokół przy-
stanków wysokowydajnego środka transportu zbiorowego 
(linie szybkiego tramwaju, kolej, metro). Pozwoli to na takie 
ustalenie kierunków rozwoju miasta, które minimalizować 
będzie pracę przewozową systemów transportowych, co 
w konsekwencji wpłynie na odciążenie układu drogowego od 
ruchu samochodowego. To zagadnienie jest obszarem zainte-
resowań naukowych autorki niniejszego artykułu. 

Na jego potrzeby, w uproszczony sposób, przyporząd-
kowano zalecaną funkcję zabudowy wokół przystanków, 
zależnie od ich lokalizacji względem miasta oraz systemu 
transportowego wokół nich. Podział ten został dokonany 
na podstawie wcześniejszych prac naukowych autorki, a za-
wartych w opracowaniach [7][8]. 

Każdy przystanek kolejowy funkcjonujący lub mający 
funkcjonować na terenie Krakowskiego Obszaru Metro-
politalnego został przyporządkowany do jednego z dwóch 
typów głównych, gdzie kryterium związane było z funkcją 
jaką pełnią (w aspekcie funkcji użytkowania terenu obszaru 
wokół nich) oraz lokalizacją (w kontekście podziału struk-
turalnego miasta – centrum, śródmieście, osiedla mieszka-
niowe etc.). W obrębie każdego z typów dokonano także 
przyporządkowania tych przystanków do podtypów. I tak:
– I typ – wg kryterium strukturalnego
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•	 obszar centrum miasta, 
•	 obszar śródmieścia,
•	 obszar osiedli mieszkaniowych,
•	 obszar suburbia,
•	 obszar małych i średnich miast Krakowskiego Obsza-

ru Metropolitalnego,
– II typ – wg kryterium funkcjonalnego

•	 główne węzły przesiadkowe (centrum),
•	 centra wielofunkcyjne (zabudowa o funkcji mieszka-

niowej, usługowej i biurowej),
•	 centra komercyjne (zabudowa o funkcji usługowej, 

biurowej),
•	 centra osiedlowe (zabudowa o funkcji mieszkaniowej),
•	 inne funkcje (zabudowa ekstensywna).

Przyporządkowanie przystanków do kryterium struktu-
ralnego jest nieco mniej istotne niż do kryterium funkcjo-
nalnego. Pierwsze jest istotne dla urbanistów, którzy doko-
nują podziału miasta na jednostki strukturalne. Drugie nato-
miast jest istotne dla osób zajmujących się planowaniem 
systemów transportowych, gdyż związane jest z potencjała-
mi ruchotwórczymi, które wykorzystuje się w tworzeniu mo-
deli transportowych miast. Z tego względu w niniejszym 
artykule to kryterium będzie brane pod uwagę. Dodatkowo 
spośród pięciu podtypów wybrano trzy (centra wielofunk-
cyjne, komercyjne i osiedlowe), dla których możliwe są 
istotne zmiany w funkcji użytkowania terenu, z uwagi na 
możliwy rozwój miasta.

Każdy z podtypów przystanków wg kryterium funkcjo-
nalnego, został powiązany z jednym z trzech typów układu 
drogowego, który różnicowany jest sposobem prowadzenia 
w odniesieniu do przystanku oraz sposobem obsługi przy-
stanku transportem zbiorowym. Każdy z nich umożliwia 
inny sposób zagospodarowania otoczenia przystanku, z uwa-
gi na powiązania piesze z obszarem oraz prowadzenie tras 
rowerowych i transportu zbiorowego. Typy układów są na-
stępujące: komercyjny, mieszkaniowy oraz śródmiejski [9]. 

Biorąc pod uwagę powyższe analizy można stwierdzić, że:
•	 centra komercyjne najlepiej obsługuje układ drogo-

wy wg typu komercyjnego,
•	 centra osiedlowe – typ mieszkaniowy,
•	 centra wielofunkcyjne – typ śródmiejski i komercyjny.

Zatem analizując wykształcone już układy drogowe  
w miastach w okolicach przystanków kolejowych, możemy 
wstępnie wskazać docelowy sposób zagospodarowania oto-
czenia przystanku pod kątem funkcji i intensywności użyt-
kowania terenu.

 
Wpływ zmian dostępności pieszej i sposobu zagospodarowania 
otoczenia przystanku na kolejowy potencjał pasażerki  
– analiza przypadku
Powyższe wytyczne związane z kształtowaniem obszaru 
dojścia i sposobu zagospodarowania przystanku kolejo-
wego zostały zastosowane w przykładzie obliczeniowym. 
Do analizy wybrano przystanek kolejowy zlokalizowa-
ny w Krakowie, który ma powstać w ramach budowy  

infrastruktury kolejowej dla systemu Szybkiej Kolei 
Aglomeracyjnej (SKA). W dokumencie Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Krakowa [10] przystanek ten pojawia się pod nazwą 
Prądnik Biały. 

Przystanek zlokalizowany będzie w północnej części 
miasta, w sąsiedztwie drogi wylotowej w kierunku 
Warszawy. Planowany przystanek obsługiwać ma najbliż-
sze osiedle mieszkaniowe przy ulicach Siewnej i Dobrego 
Pasterza oraz zespół biurowy (w rozbudowie) przy ulicy 
Opolskiej. W bezpośrednim sąsiedztwie planowanego 
przystanku znajdują się także tereny usługowe (drobnych 
usług handlowych), przemysłowe oraz zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej. Lokalizację przystanku i sposób za-
gospodarowania terenu przedstawia rysunek 1.

Rys. 1. Lokalizacja przystanków kolejowych (stara lokalizacja – kolor niebieski, nowa – kolor 
czerwony) w kontekście zagospodarowania przestrzennego obszaru ich oddziaływania

Uwzględniając metodologię rozwoju otoczenia przy-
stanków, przedstawioną w części pierwszej artykułu, przy-
stanek Prądnik Biały zakwalifikowano do podtypu – centra 
wielofunkcyjne (pod względem kryterium funkcjonalne-
go). Pod kątem jego lokalizacji – jako obszar śródmieścia. 
Układ drogowy w obrębie przystanku zakwalifikowano do 
typu śródmiejskiego, dla którego zaleca się, wg opracowa-
nia [9], rozwój zabudowy usługowej, biurowej. Z tego 
względu można zastanawiać się nad potencjalną zmianą lo-
kalizacji przystanku, w kontekście powiązań także z innymi 
systemami transportowymi. W przypadku tego przystan-
ku powstaje pytanie – która funkcja zabudowy jest waż-
niejsza do obsługi przez system kolei aglomeracyjnej? 
Funkcja mieszkaniowa – która umożliwiłaby realizowanie 
podróży z miejsca zamieszkania dla mieszkańców Krakowa 
do ich miejsca pracy (czyli przejęcie części podróży we-



15

TransporT miejski i regionalny 05 2018

wnętrznych w mieście przez system kolei aglomeracyjnej)? 
Czy funkcja biurowa, usługowa, związana z miejscami pra-
cy – która zapewnia realizowanie podróży do pracy w rela-
cji docelowo-źródłowej, ale także w podróżach wewnętrz-
nych? Wydaje się, że tak blisko śródmieścia ta druga za-
pewnia większe możliwości pozyskania potencjalnego 
pasażera. Istnieje jednak możliwość sprawdzenia, która lo-
kalizacja przystanku kolejowego, w powiązaniu z przewagą 
jednej funkcji zabudowy, zapewni większy kolejowy poten-
cjał pasażerski – co poniżej jest czynione.

Z uwagi na potencjalny rozwój otoczenia (planowany 
rozwój funkcji biurowej) oraz właściwości układu drogowe-
go (typ śródmiejski) w projekcie [8] zaproponowano zmia-
nę lokalizacji przystanku kolejowego. Przystanek ten powi-
nien zostać przesunięty bliżej funkcji biurowej, tej istnieją-
cej oraz planowanej – przy ulicy Opolskiej. 

W poniższej analizie przedstawiono wpływ zmian loka-
lizacji przystanku kolejowego na kolejowy potencjał pasa-
żerski, z uwzględnieniem zmian także w infrastrukturze 
pieszej (dojść do przystanku).

W pierwszym etapie analiz opracowano rysunki izolinii, 
które obrazują zasięg dojścia do przystanku z obszaru opra-
cowania. Izolinie uwzględniają dojście do przystanku po 
istniejącej infrastrukturze drogowej i pieszej. Są stopniowa-
ne co 100 m, aż do wartości 800 m. Dodatkowo zaznaczo-
no także zasięg izolinii 800 m, mierzonej w linii prostej od 
przystanku. Wartość graniczna została ustalona na podsta-
wie badań, które opisane zostały we wcześniejszej części 
artykułu. Rysunki zostały wykonane ręcznie, gdyż oprogra-
mowanie powiązane z informacjami GIS nie jest w stanie 
dokładnie przeanalizować tras ciągów pieszych (alejki 
w parku, chodniki przed budynkami). Z tego względu etap 
ten był bardzo pracochłonny. Izolinie wykonano dla dwóch 
scenariuszy:

•	 lokalizacja przystanku wg SUiKZP [10] (stara lokali-
zacja),

•	 lokalizacja przystanku kolejowego wg opracowania 
[8] (nowa lokalizacja).

W wyniku analiz dwóch scenariuszy zauważono, że 
pierwsza stara lokalizacja przystanku nie wymaga zmian 
w infrastrukturze pieszej, gdyż zasięg izolinii po sieci dro-
gowej jest bliski izolinii w linii prostej – a więc bliski ideal-
nemu (rysunek 2).

Druga lokalizacja przystanku (rysunek 3) niestety kształ-
tuje izolinię dojścia nieco gorzej – w południowej części ob-
szaru izolinia ta jest mocno zaburzona w wyniku bariery 
urbanistycznej, jaką jest rzeka oraz linia kolejowa. Z tego 
względu zdecydowano, że w infrastrukturze pieszej powinny 
pojawić się rozwiązania niwelujące te bariery. Zaproponowa-
no zatem przejście pod układem torowym w obszarze kam-
pusu Uniwersytetu Rolniczego (to rozwiązanie poprawi tak-
że dostępność osiedla Żabiniec do transportu zbiorowego 
przy ul. 29 listopada). Zaplanowano także otwarcie ciągu 
pieszego wzdłuż torów kolejowych po stronie kampusu, 
z przejściem pod lub nad ulicą Opolską. Dla tego rozwiąza-
nia sporządzono ponownie rysunek obrazujący izolinie dojścia 

Rys. 2. Izolinie dojścia do przystanku kolejowego Prądnik Biały w Krakowie 
(stara lokalizacja)

Rys. 3. Izolinie dojścia do przystanku kolejowego Opolska w Krakowie (nowa 
lokalizacja)

Rys. 4. Izolinie dojścia do przystanku kolejowego Opolska w Krakowie 
(nowa lokalizacja) z uwzględnieniem zmian w infrastrukturze pieszej
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do przystanku (rysunek 4). Po wprowadzonych zmianach 
można zauważyć, że dotychczas słabo dostępny kolejowo ob-
szar osiedla Żabiniec oraz kampusu uniwersyteckiego (po 
południowej stronie ulicy Opolskiej) poprawiły swoją do-
stępność. Na obszarze tym znajduje się dosyć duża intensyw-
ność miejsc pracy, nauki i zamieszkania. 

Dla przedstawionych powyżej analiz zasięgu oddziaływa-
nia przystanku kolejowego, który uwzględnia sposób dotar-
cia do przystanku pieszo, sporządzono (metodą uproszczoną) 
obliczenia kolejowego potencjału pasażerskiego. Obliczenia 
te wskażą na zmiany w potencjale pasażerskim w zależności 
od lokalizacji przystanku i zasięgu jego oddziaływania oraz 
zmian w sposobie zagospodarowania jego otoczenia. Jako za-
sięg oddziaływania przystanku przyjęto obszar znajdujący się 
wewnątrz izolinii rzeczywistej 800 m.

W procedurze obliczeniowej konieczne było zdefinio-
wanie liczby mieszkańców i miejsc pracy w każdej izolinii. 
W analizach nie uwzględniano liczby studentów mieszkają-
cych w akademikach uniwersytetu oraz liczby pracowników 
tej uczelni (trudności w dostępnie do danych). Z uwagi na 
brak tak dokładnych danych dla tego obszaru wartości te 
oszacowano na podstawie powierzchni poszcze gól nych 
funkcji zabudowy (rys. 5). Następnie założono dla nich 
wskaźniki intensywności netto – zabudowa wysokiej in-
tensywności 1.2, niskiej 0,3 [11]. Przyjmując średni me-
traż mieszkania/domu (25/50 m2) w przeliczeniu na 
1 osobę, otrzymano liczbę mieszkańców w analizowanym 
obszarze, w zależności od poszczególnego zasięgu izo-
chron. Podobnie poczyniono z liczbą miejsc pracy w każ-
dej izolinii. Dla zmierzonych powierzchni zabudowy brut-
to przyjęto wskaźnik zabudowy na poziomie 40% (średni 
wskaźnik zabudowy dla Krakowa – dla analizowanego 
obszaru nie sporządzono miejscowego planu zagospoda-
rowania terenu, gdzie taki wskaźnik mógł być zdefinio-
wany). Następnie dla każdej zabudowy o funkcji usługo-
wej przyjęto liczbę pracowników na 100 m2 (dla funkcji 
biurowej – 4 osób/100 m2, dla funkcji handlowej – 2 oso-
by/100 m2). Z tych założeń otrzymujemy liczbę miejsc 
pracy w analizowanym obszarze w zależności od poszcze-
gólnego zasięgu izolinii.

Kolejowy potencjał pasażerski został wyznaczony dla 
godziny szczytu porannego i motywacji dom-praca-dom. 
Konieczne było zatem przyjęcie dodatkowych parametrów 
[12], jak: ruchliwość niepiesza w motywacji – 2,31 podr./
dobę, udział motywacji w dobie – 15,8%, udział godziny 
szczytu – 14,5%, udział komunikacji zbiorowej w podró-
żach nie pieszych – 50,7%. Przyjęto (ze względu na brak 
badań w Polsce), że udział podróży koleją spośród podróży 
transportem zbiorowym w mieście, w przypadku gdy bę-
dzie funkcjonował w całości system kolei aglomeracyjnej, 
wyniesie 20%. 

Na podstawie powyższych założeń, które w uproszczo-
ny sposób umożliwiają obliczenie potencjału pasażerskiego, 
na rysunkach 6 i 7 przedstawiono rozkład potencjałów w każ-
dej analizowanej izolinii dojścia do przystanku (w dwóch 
lokalizacjach).

Na rysunku 6 przedstawiono wartości kolejowego po-
tencjału pasażerskiego, w rozbiciu na obszary dojścia pie-
szego, w trzech wariantach: przed zmianą lokalizacji przy-
stanku (tzw. stara lokalizacja), po jego zmianie (nowa loka-
lizacja) i po wprowadzeniu zmian w infrastrukturze pieszej 
(nowy układ dojść pieszych). Wartości te przedstawiają 
wartość produkcji wyrażoną w pasażerach systemu kolejo-
wego w godzinie szczytu porannego, której wartość zależna 
jest głównie od liczby mieszkańców z obszaru analizy.

W przypadku starej lokalizacji przystanku potencjał pa-
sażerski w obrębie dogodnej dostępności pieszej wynosi oko-
ło 130 pas/h. W przypadku nowej lokalizacji – 116 pas/h. 
Porównując wielkość potencjałów pasażerskich (produkcji) 
dla dwóch lokalizacji przystanków, można zauważyć, że 
pierwsza (stara) lokalizacja zapewnia lepszy zasięg dojścia 
do przystanku z obszaru osiedla mieszkaniowego – więk-
szość potencjału mieści się w izolinii do 600 m. W przypad-
ku drugiej lokalizacji większość potencjału mieści się powy-
żej tej wartości izolinii. Nieco poprawia się dostępność ob-
szarów mieszkalnych do przystanku, jeśli zapewnimy lepsze 
jego powiązanie z obszarami mieszkalnymi – produkcja 
o wartości 128 pas/h. Jeśli zatem lokalizacja przystanków 
w tym rejonie miasta (śródmieście) ma być nastawiona na 
obsługę wewnętrznych podróży i obsługę mieszkańców, to 

Rys. 6. Wartości potencjału pasażerskiego (produkcja) dla przystanku kolejowego, w zależno-
ści od zasięgu izolinii, w godzinie szczytu porannego

Rys.5. Struktura funkcjonalna wokół przystanku kolejowego Opolska w Krakowie
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lokalizacja powinna pozostać jak w SUiKZP [10]. Wydaje 
się jednak, że w tym obszarze dostępność do systemu trans-
portu zbiorowego i rowerowego jest tak dobra, że dodatko-
wy system, w postaci kolejowego, nie jest niezbędny. 
Należy zatem kierować się lokalizacją przystanków w ob-
szarze śródmieścia z nastawieniem na obsługę zespołów 
usługowych – biurowych, handlowych. 

W przypadku, kiedy lokalizujemy przystanek kolejowy 
w obszarze śródmieścia z nastawieniem na obsługę dojaz-
dów do pracy (potencjał ruchotwórczy – atrakcja), warto 
zadbać o jego odpowiednią lokalizację (w atrakcyjnej strefie 
dojścia) i sposób zagospodarowania otoczenia pod kątem 
funkcji i intensywności użytkowania terenu. Na rysunku 7 
przedstawiono rozkład potencjału (atrakcja) w zależności 
od zasięgu izolinii, z uwzględnieniem motywacji dojazdu 
do pracy. Do wyznaczenia tego potencjału wykorzystano 
obliczone wartości miejsc pracy i pozostałe zmienne przed-
stawione powyżej.

Analizując rysunek 7, można zauważyć, że zmiana lokali-
zacji przystanku w zdecydowany sposób poprawiła dostęp-
ność przystanku dla pracowników zespołu biurowego. 
Wartość potencjału w zasięgu bliskiej dostępności pieszej jest 
zdecydowanie wyższa (atrakcja – 54 pas/h) niż w przypadku 
starej lokalizacji (atrakcja – 42 pas/h). Jeśli uwzględnimy do-
datkowo zmiany w sposobie zagospodarowania terenu (prze-
kształcenie obszaru handlowego – plac Imbramowski, na 
zespół biurowy), potencjał ten zdecydowanie rośnie (atrakcja 
– 96 pas/h). Zmiany te przyczyniają się do zapewnienia nieco 
lepszej efektywności systemu kolei aglomeracyjnej w postaci 
dodatkowego zasilania przystanku potencjałem pasażerskim. 
Należy także dodać, że analizowany potencjał pasażerski 
uwzględnia tylko pasażerów, którzy docierają pieszo do przy-
stanku. Pozostali pasażerowie będą docierali do przystanku 
także transportem zbiorowym i rowerowym (wartości te na-
leży wyznaczyć na podstawie modeli transportowych dla 
miasta).

Podsumowanie
Przeprowadzone analizy pokazały, że lokalizowanie przy-
stanku kolejowego powinno zostać dokładnie przemyśla-

ne pod kątem wpływu otoczenia na potencjał pasażerski. 
W analizach takich niezwykle istotna jest dostępność 
piesza przystanku z generatorów ruchu. Należy zatem 
równolegle tworzyć bezpośrednie i bliskie trasy dojścia do 
przystanku z zapewnieniem wysokiej intensywności za-
budowy o różnych funkcjach. Przeprowadzone obliczenia 
pokazały, że o ile różnica w wartościach potencjałów nie 
jest bardzo duża (dla analizowanego przypadku), o tyle 
same zmiany wskazują na zauważalny wpływ zmian w do-
stępności do przystanku oraz sposobie jego zagospodaro-
wania. W przypadku innych przystanków, gdzie otocze-
nie jest jeszcze do zagospodarowania, ich potencjalny roz-
wój powinien zostać nakierowany na rozwiązania w infra-
strukturze pieszej w powiązaniu z wysoką intensywnością 
miejsc pracy lub zamieszkania (zależnie od typu układu 
drogowego).
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Streszczenie: W artykule prezentujemy metodę aktualizacji modelu 
podróży z użyciem macierzy przemieszczeń telefonów komórkowych. 
Proponujemy rozwiązanie dla sytuacji, gdy model popytu przestaje być 
aktualny, a jednocześnie dostępne są duże zbiory danych o faktycznych 
przemieszczeniach.  Jako że budowa modelu popytu jest pracochłonna 
i kosztowna, a duże zbiory danych coraz bardziej dostępne, wskazane 
jest opracowanie metody aktualizacji. Jest to jednak problematyczne. Po 
pierwsze szczegółowość podziału obszaru na rejony jest zazwyczaj więk-
sza niż ta dostępna dla macierzy komórkowych, po drugie model popytu 
zawiera pełny opis mobilności (ruchliwość, motywacje, modele wyboru 
celu, środka podróży i trasy), a macierze komórkowe zawierają jedynie 
wielkości podróży. W niniejszym artykule proponujemy metodę wyko-
rzystującą zalety obydwu źródeł danych. W szczególności korzystamy 
z formuł generacji ruchu, zmiennych objaśniających i struktury motywa-
cji ujawnionych w badaniach, na podstawie których sformułowano model 
podróży. Dopełniamy te dane dwustopniowym modelem wyboru celu 
podróży opracowanym na podstawie struktury przemieszczeń telefonów 
komórkowych. Uzyskane wielkości podróży kalibrujemy do wielkości 
ujawnionych w macierzach, a następnie potoki pasażerów i pojazdów ka-
librujemy do wyników uzyskanych w pomiarach. Propozycja ta nie elimi-
nuje wszystkich problemów i niejasności, ale niewątpliwe pozwala na peł-
niejsze wykorzystanie tego cennego źródła danych. Metodę ilustrujemy 
wynikami aktualizacji małopolskiego modelu ruchu z użyciem macierzy 
przemieszczeń między powiatami całej Polski klientów jednego z opera-
torów. W efekcie model podróży oparty na zdezaktualizowanych wyni-
kach badań został zaktualizowany do aktualnej struktury przemieszczeń 
i wielkości podróży, ale i sam opis mobilności stał się dokładniejszy. Dzięki 
wydzieleniu na etapie generacji ruchu liczby podróży: a) do Krakowa, 
b) do Tarnowa lub Nowego Sącza, c) międzypowiatowych d) wewnątrz-
powiatowych e) zewnątrzwojewódzkich udało się uzyskać obraz podróży 
regionalnych zgodny z rzeczywistym.
Słowa kluczowe: więźba ruchu, model popytu, dane GSM, model podróży.

Metoda aktualizacji modelu podróży  
z wykorzystaniem macierzy  
przemieszczeń telefonów komórkowych1

Wprowadzenie
Dla sprawnego zarządzania systemem transportowym 
i planowania jego rozwoju kluczowa jest wiedza o mobil-
ności jego użytkowników. To z trafnej diagnozy mobilności 
wynikają trafne diagnozy potrzeb rozwoju systemu trans-
portowego. Jednak diagnozowanie mobilności jest praco-

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2018. Wkład autorów w publikację:  
R. Kucharski  40%, J. Mielczarek  30%, A. Drabicki  20%, A. Szarata 10%.

chłonne i kosztowne. Zazwyczaj sprowadza się do badania 
reprezentatywnej próby mieszkańców. Próba taka zazwy-
czaj jest stosunkowo niewielka, ale jej dobór pozwala na 
wnioskowanie statystyczne i ekstrapolację wyników na po-
pulację. Każdy z ankietowanych szczegółowo opisuje swoją 
mobilność dla wybranego dnia, raportując swój dobowy 
łańcuch podróży: źródła, cele, motywacje, godziny, środ-
ki transportu. Raport taki pozwala obrazować mobilność 
populacji i formułować modele podróży. Reprezentatywny 
model składa się z poprawnie oszacowanej ruchliwości 
w poszczególnych motywacjach, rozkładu dobowego po-
dróży, rozkładu długości podróży, modelu wyboru środka 
transportu i wyboru trasy przejazdu. Taka reprezentacja 
pozwala na modelowanie zjawisk zachodzących w sieci trans-
portowej oraz prognozowanie konsekwencji zmian demo-
graficznych i infrastrukturalnych. 

Wynikiem modelu popytu są więźby ruchu, a więc ma-
cierze przemieszczeń pomiędzy rejonami modelu (części mia-
sta, miejscowości, gminy lub powiaty). Macierze te są na-
stępnie przypisywane do ścieżek w sieci, optymalnych tras 
przejazdu samochodem lub połączeń w komunikacji zbioro-
wej. Równolegle, macierze można pośrednio obserwować, 
analizując lokalizacje telefonów komórkowych i ich prze-
mieszczenia. Jest to możliwe dzięki identyfikacji stacji BTS, 
z którą łączy się dany aparat oraz połączenia z nową stacją, 
gdy aparat się przemieszcza. Jeśli identyfikujemy aparat tele-
foniczny z podróżnym, a stację BTS z rejonem komunikacyj-
nym, uzyskamy więźbę podróży tożsamą z tą uzyskaną 
w modelu popytu. Dostępność dwóch alternatywnych źródeł 
daje szanse dobrania danych do potrzeb i możliwości.

Kompleksowe badania podróży i model popytu
Podstawowym źródłem informacji o mobilności jest bada-
nie zachowań reprezentatywnej dla populacji grupy użyt-
kowników systemu [1]. Próba dobrana jest tak, by repre-
zentować populacje, w szczególności jej wiek, płeć, poziom 
dochodów i rozmieszczenie przestrzenne; z domyślnym 
założeniem, że reprezentatywność tych cech zagwarantu-
je reprezentatywność zachowań komunikacyjnych, które 
badamy. Każdy badany raportuje (w formie tzw. dzien-
niczka podróży) łańcuch podróży odbytych jednego dnia. 



19

TransporT miejski i regionalny 05 2018

Zazwyczaj raportowany jest dzień poprzedni i zapisywane 
są kolejne aktywności (dom, praca, szkoła, zakupy itp.) 
oraz podróże odbywane pomiędzy nimi. Dla podróży okre-
ślana jest motywacja (para aktywności, które łączy podróż), 
miejsce i czas jej rozpoczęcia i zakończenia, odległość, śro-
dek transportu itp. 

Zebranie wyników dla całej próby tworzy obraz dzien-
nej mobilności, który (z pewną statystyczną ostrożnością) 
możemy traktować jako reprezentatywny i na jego podsta-
wie wyciągać wnioski o mobilności. Popularną syntezą mo-
bilności jest model podróży uzyskany na podstawie wyni-
ków kompleksowych badań ruchu. Taki stosowany był też 
w Małopolsce [2], który wykorzystamy przy prezentacji 
wyników proponowanej metody.

Najpopularniej używaną strukturą modelu podróży jest 
model czterostadiowy, w którym więźby podróży uzyski-
wane są w procedurze składającej się z czterech kolejnych 
kroków, opisujących kolejne decyzje podejmowane przez 
pasażerów. W pierwszym etapie określane są potencjały ru-
chotwórcze, a więc liczba podróży generowanych i absorbo-
wanych dla każdej z analizowanych motywacji i dla każde-
go z analizowanych rejonów komunikacyjnych. Następnie, 
na podstawie potencjałów źródeł i celów podróży, obliczane 
są więźby uzyskiwane najczęściej metodą grawitacyjną [3]. 
W metodzie tej kluczowe jest określenie oporu przestrzeni, 
a więc tego, jak silne będzie dążenie pasażerów do zaspoko-
jenia popytu na podróże, jak najmniejszym kosztem (odle-
głością lub czasem podróży). Otrzymane liczby podróży 
między rejonami dzieli się na środki transportu. Najczęściej 
stosuje się model wyboru dyskretnego, kalibrowany wybo-
rami ujawnionymi w badaniu, np. model logitowy [4]. 
Ostatecznie uzyskiwane są macierze podróży pomiędzy re-
jonami modelu dla analizowanych środków transportu (co 
najmniej transport indywidualny i komunikacja zbiorowa). 
Macierze te obciążają sieć w procedurze poszukiwania połą-
czeń subiektywnie optymalnych [5]. 

Macierze przemieszczeń telefonów komórkowych
Jednym z alternatywnych sposobów uzyskania macierzy 
przemieszczeń jest obserwowanie przemieszczeń urządzeń, 
które można lokalizować. Dotyczy to np. nadajników GPS, 
które przekazują informacje o swoim położeniu do serwe-
rów centralnych [6;7]. Informacja taka jest cenna dla okre-
ślania warunków ruchu (prędkości) w sytuacji, gdy liczba 
pojazdów rejestrowanych na danym odcinku drogi jest wy-
starczająca do oszacowania prędkości. Niestety dostępna 
flota pojazdów sondujących jest zazwyczaj niewystarczająca 
do reprezentatywnego szacowania liczby podróży. Wobec 
tego wykorzystywana jest możliwość lokalizacji telefonów 
komórkowych. Operator sieci wie, do jakiego nadajnika lo-
guje się telefon i może rejestrować logowania do kolejnych 
nadajników oraz ich czas, interpretowany jako przemiesz-
czenie. Zazwyczaj dokładność takiej lokalizacji jest niewiel-
ka, zbyt ogólna dla określenia rejonu komunikacyjnego [8]. 

Dokładność taka jest jednak wystarczająca do identyfi-
kowania przemieszczeń pomiędzy powiatami, gminami czy 
dzielnicami. Po odpowiedniej agregacji, która zapewnia 

anonimowość, dane takie mogą być wykorzystane na po-
trzeby analiz transportowych. Do podstawowych wątpliwo-
ści należy reprezentatywność danych uzyskanych z takiej 
próby. Po pierwsze dotyczy to udziału w rynku danego ope-
ratora. W Polsce rynek podzielony jest mniej więcej równo 
pomiędzy czterech głównych operatorów. Ich udziały różnią 
się jednak w grupach wiekowych, w zależności od lokalizacji 
(duże miasta/wieś, wschód/zachód) i od zamożności. Wiedza 
operatorów w tym zakresie jest jednak duża, są oni świado-
mi swoich udziałów w poszczególnych segmentach rynku. 
Wykorzystanie tych udziałów pozwala na wiarygodną eks-
trapolację próby od jednego operatora na całą populacje. 
Wielkość próby jest na tyle duża, że uzyskane wyniki w zu-
pełności wystarczą do dalszych analiz (20 milionów podróży 
w Małopolsce uzyskanych w macierzach komórkowych wo-
bec 30 tysięcy uzyskanych w badaniu podróży). Jednak re-
prezentatywność dotyczy również innego aspektu, miano-
wicie nie wszystkie karty SIM rejestrujące się do nadajników 
pochodzą z telefonów komórkowych. Karty SIM znajdują 
się w wielu innych urządzeniach, kluczowe jest filtrowanie 
lokalizacji tylko urządzeń jednoznacznie identyfikowanych 
z podróżnym, a więc telefonów komórkowych, i odrzucanie 
zapisów z urządzeń GPS, alarmów, komputerów przeno-
śnych i telefonów z wieloma kartami SIM.

Dużym ryzykiem jest również kwestia prywatności 
i ochrony danych osobowych. Niestety inżynierowie syste-
mów transportowych nie mają dostępu do pierwotnych da-
nych i w przeciwieństwie do wyników badań ruchu otrzymu-
ją tylko przetworzone wyniki. W takim układzie to operator 
danych komórkowych jest jednocześnie sprzedawcą i jedy-
nym, który może bezpośrednio weryfikować ich poprawność. 
W praktyce operator zasłania się nie tylko ochroną danych 
osobowych, ale również ochroną własności intelektualnej. 
Algorytm przetwarzania, filtrowania i agregacji danych jest 
niejawny i inżynier otrzymuje jedynie wynikowe macierze, 
których nie ma możliwości zweryfikować. 

Doświadczenie z pracy z wynikami kompleksowych ba-
dań ruchu uczy, że wyniki analiz są bardzo wrażliwe na pre-
cyzyjne zdefiniowanie pewnych założeń modelu. W szcze-
gólności ważna jest definicja podróży i graniczne wartości, 
jakie są wykorzystywane w obliczeniu ruchliwości. Podobnie 
w przypadku macierzy komórkowych, gdzie kluczowe jest 
odpowiednie zidentyfikowanie podróży, a w szczególności 
jej zakończenia. Błędy na tym etapie mogą spowodować że 
np. wszystkie podróże w korytarzu autostrady A4 będą 
przemieszczeniami pomiędzy kolejnymi sąsiednimi rejona-
mi komunikacyjnymi, a żadne nie będzie podróżą 
z Krakowa do Wrocławia. Innym aspektem tego problemu 
jest precyzyjna identyfikacja krótkich podróży. Tutaj wystę-
puje ryzyko nieprawidłowej klasyfikacji przepięć (łączenie 
się urządzenia z sąsiednimi nadajnikami). Telefon jest 
w jednym miejscu, a cyklicznie przepina się do nadajnika 
o lepszym zasięgu. Wówczas liczba podróży może zostać 
wielokrotnie zawyżona. Przy modelowaniu podróży dłuż-
szych (aglomeracyjnych, regionalnych i o zasięgu krajo-
wym), gdzie rejony komunikacyjne są duże, istotna jest 
identyfikacja i interpretacja podróży wewnątrzrejonowych.
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Większość podróży realizowana jest na krótkich odległo-
ściach, wiele z nich na odległości mniejsze niż dokładność 
rejestracji przemieszczenia karty SIM. Operatorzy, w sytu-
acji gdy rejon komunikacyjny zawiera kilka nadajników, 
podają informacje o liczbie podróży wewnętrznych. 
W przypadku powiatów są to duże wartości, jednak ich 
interpretacja jest ściśle zależna od przyjętych definicji. 

Niestety w praktyce, zarówno definicja podróży, algo-
rytm filtrowania przepięć pomiędzy nadajnikami oraz in-
terpretacja liczby podróży wewnątrz rejonu są niejawne 
i ukrywane przez dostawcę danych (operatora). Jest to 
z jednej strony zrozumiałe, z drugiej wprowadza element 
czarnej skrzynki do przejrzystej do tej pory procedury mo-
delowania. Rodzi to duże wątpliwości, co do bezpośrednie-
go zastosowania tych danych w modelowaniu.

Porównanie źródeł danych o mobilności
Obecnie kluczową informację o mobilności – a więc więźbę 
podróży – można uzyskać z dwóch różnych źródeł: 
a) z modelu podróży budowanego na podstawie kom-

pleksowych badań podróży;
b) z informacji o przemieszczeniach telefonów komórko-

wych, tzw. macierze komórkowe.

W tabeli 1 zebrano wady i zalety każdego ze źródeł da-
nych. W skrócie, model popytu dostarcza pełnej wiedzy 
o mobilności niewielkiej próby podróżnych, podczas gdy 

macierze komórkowe dają liczbę przemieszczeń ogromnej 
liczby osób, ale bez wiedzy o mobilności. Kompleksowe ba-
dania podróży są kosztowne, podczas gdy operatorzy auto-
matycznie zbierają dane i są skłonni je przekazać w (teore-
tycznie) konkurencyjnej cenie. 

Analiza ta pokazuje, że obydwa źródła danych mają nie-
wątpliwe zalety, które warto wykorzystać. Są one jednak 
związane z poważnymi wadami, których należałoby się po-
zbyć. Poniżej proponujemy metodę integracji dwóch zbio-
rów danych, która wykorzystuje ich zalety i pozwala uniknąć 
pewnych błędów. 

Metoda aktualizacji modelu popytu
Wynikiem obliczeń modelu podróży jest więźba ruchu 
mówiąca o oczekiwanej liczbie podróży pomiędzy rejona-
mi modelowanego obszaru. Równoważne liczby podróży 
możemy uzyskać korzystając z macierzy przemieszczeń te-
lefonów komórkowych. Warto czerpać z obydwu metod, 
wykorzystując ich zalety i unikając wad. Poniżej prezen-
tujemy metodę, w której do aktualizacji modelu popytu 
o dużej dokładności wykorzystane są macierze komórkowe 
o niższej dokładności.

Proponowana metoda jest daleka od docelowej i należy 
ją rozumieć jako możliwie najpełniej wykorzystanie dostęp-
nych danych dla zrozumienia mobilności. Wiele propono-
wanych założeń metody jest arbitralnych i może rodzić ko-
lejne problemy w innych miejscach. Niemniej w obecnej 
sytuacji pozwala ona na uzyskanie pełniejszego obrazu mo-
bilności na podstawie dostępnych danych.

Więźba przemieszczeń qod 
określa liczbę podróży dla 

każdej pary rejonu początku o i końca d. Więźba komórko-
wa q̂

ij  
również określa oczekiwaną liczbę podróży, ale po-

między makrorejonami początku i oraz końca j. Większe 
makro-rejony są dzielone na mniejsze rejony. W kontekście 
modelu regionalnego rejony modelu popytu to gminy, a ma-
cierz komórkowa określa przemieszczenia pomiędzy powia-
tami – makrorejonami.

Więźba komórkowa  q̂ij 
zawiera jedynie zaobserwowane 

liczby przemieszczeń,  ekstrapolowane z użyciem udziałów 
w rynku na populacje. Więźba podróży z kolei q

od 
jest efek-

tem obliczenia modelu popytu i może być wyrażona jako 
funkcja zmiennych objaśniających rejonów komunikacyj-
nych oraz struktury modelu: postaci funkcyjnych oraz pa-
rametrów.

Porównanie źródeł danych o mobilności

Charakterystyka
Źródło danych

Model popytu i kompleksowe 
badanie podróży

Macierz przemieszczeń telefonów 
komórkowych

próba
niewielka, ale reprezentatywna, 
wraz z informacją socjodemogra-
ficzną

pełna (dla wybranego operatora), 
ekstrapolowana na podstawie 
udziałów w rynku, brak informacji 
socjodemograficznych

opis mobilności

pełny opis łańcucha podróży i decy-
zji podejmowanych przez podróżne-
go, wraz z informacją o motywacji, 
długości i czasie podróży, środku 
transportu i trasie

jedynie wynikowe przemieszczenia 
(ujawnione), brak dodatkowych 
informacji

więźba ruchu uzyskana w uproszczonym modelu 
grawitacyjnym

pokazująca faktyczne powiązania 
między rejonami (często niemożliwe 
do uzyskania w matematycznym 
modelu grawitacyjnym)

dokładność dowolny podział na rejony komu-
nikacyjne

podział na rejony ograniczony 
nadajnikami BTS i możliwościami 
technicznymi

prognozowanie na podstawie ekstrapolacji założeń 
modelu podróży

możliwość jedynie ekstrapolacji 
liczby podróży

koszt
duży koszt jednostkowy przeprowa-
dzenia badania, ustalone, przewidy-
walna i stabilna cena rynkowa

koszt po stronie operatora, cena 
uzależniona od strategii biznesowej 
operatora, brak ustalonej ceny 
rynkowej

przejrzystość 
procedur

pełna przejrzystość, wgląd w suro-
we dane,  pewne uproszczenia wy-
nikające z formuł matematycznych 
(np. regresja liniowa w formułach 
generacji, funkcja oporu w modelu 
grawitacyjnym)

brak przejrzystości, brak wglądu 
w surowe dane, niejawny algorytm 
przetwarzania i jego założenia

inne wady duża część pracy wykonywana 
ręcznie, co może powodować błędy

brak informacji o czasie podróży 
i bardzo uproszczona informacja 
o długości podróży

inne zalety dodatkowe dane jakościowe

możliwość cyklicznych powtórzeń, 
monitorowania
faktyczna struktura przemieszczeń 
między rejonami

Tabela 1

Rys. 1.  
Powiat, jak makro-
rejon macierzy 
komórkowej (j) i jego 
podział na gminy  
jako rejony modelu 
podróży (o)
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Interpretacja macierzy komórkowej na podstawie  
modelu popytu
W prezentowanej metodzie z jednej strony proponujemy 
interpretację wyników uzyskanych z macierzy komórko-
wych. Na podstawie analogii pomiędzy modelem podróży 
proponujemy interpretację danych zawartych w macierzy 
przemieszczeń, która pozwala na uzyskanie bardziej szcze-
gółowego opisu mobilności. 

Po pierwsze, wobec braku informacji o strukturze mo-
tywacji podróży i wyborze środka transportu w macierzy 
komórkowej możemy zakładać, że udział poszczególnych 
motywacji i środków transportu dla komórek macierzy ko-
mórkowej jest taki sam jak dla wyników modelu popytu. 
Dla makrorejonu i będącego zbiorem rejonów o liczba po-
dróży generowanych w motywacji m jest dana jako liczba 
podróży generowanych ogółem q̂i

 mnożona przez średni 
udział motywacji m w podróżach z rejonów o makrorejonu i:

 (1)

Podobnie udział danego środka transportu może być 
oszacowany jako średnia z udziałów tego środka w podróży 
pomiędzy makrorejonami:

     
(2)

Formuły  te  pozwalają na uzupełnienie wyników macie-
rzy komórkowej informacjami o motywacjach podróży 
i wyborze środka transportu. Zawierają one pewne uśred-
nienie i agregują zjawiska do makrorejonów, co może być 
obarczone błędem uśrednienia. W efekcie otrzymujemy 
macierz o liczbie podróży i strukturze celów podróży zgod-
nej z faktyczną (obserwowaną w dużej próbie z macierzy 
komórkowej). Dodatkowo, na podstawie wyników modelu 
podróży, możemy szacować strukturę motywacji i udziału 
środków transportu. Należy pamiętać, że powyższe metody 
są bardzo wrażliwe na poprawną interpretację wartości na 
przekątnej macierzy, czyli liczby podróży wewnątrzrejono-
wych – w macierzy komórkowej to podróże między powia-
towe, a w modelu podróży to podróże międzygminne.

Wykorzystanie macierzy komórkowych do dodatkowej  
interpretacji modelu popytu
Powyższe metody interpretacji macierzy komórkowych 
tworzą pełniejszy obraz mobilności, ale uzyskiwana więź-
ba wciąż jest określona pomiędzy makrorejonami. Wobec 
tego poniżej proponujemy kierunek odwrotny, a więc wy-
korzystanie macierzy komórkowej przy aktualizacji modelu 
podróży. 

Generacja ruchu może być aktualizowana zgodnie z wy-
nikami z macierzy komórkowych. Proponu jemy tutaj dwie 
metody. Po pierwsze aktualizacja modelu generacji, a więc 
użycie wyników macierzy komórkowej do korekty współ-
czynników modelu popytu. Możemy wykorzystać sumę 
wiersza w macierzy komórkowej (q̂i

) i użyć jej do aktualiza-
cji modelu generacji ruchu. Wówczas aktualizujemy para-
metry modelu generacji α tak, żeby suma podróży genero-

wanych we wszystkich rejonach o makrorejonu i we wszyst-
kich motywacjach m była możliwie zgodna z generacją 
uzyskaną w macierzy komórkowej:

(3)

W efekcie uzyskujemy jednocześnie zgodność z wynika-
mi macierzy komórkowej i spójność z modelem popytu. 
W procedurze optymalizacyjnej powinniśmy użyć dwóch 
kryteriów zgodności: maksymalnej zgodności liczby podró-
ży i minimalnej korekty wyjściowego modelu generacji po-
dróży.

Alternatywnie, uzyskując większą zgodność, znacznie 
zwiększając jednak liczbę stopni swobody, możemy na po-
ziomie każdego makrorejonu korygować wartości uzyskane 
w modelu popytu o współczynnik zmiany uzyskany z ma-
cierzy komórkowej:

    
(4)

Poza aktualizacją generacji macierz komórkowa może 
służyć do aktualizacji poprawy zgodności wyboru celów po-
dróży (w tzw. modelu grawitacji czy dystrybucji ruchu ge-
nerowanego do rejonów docelowych). Podobnie jak w wy-
padku generacji może się to odbywać na różnych pozio-
mach. 

Po pierwsze możliwe jest całkowite zastąpienie modelu 
grawitacyjnego rozkładem ruchu uzyskanym bezpośrednio 
z macierzy komórkowej. Wówczas liczba podróży pomię-
dzy rejonami qod 

jest uzyskiwana jako iloczyn trzech czynni-
ków: generacji rejonu źródłowego (pierwszy człon), udziału 
makrorejonu docelowego uzyskanego w macierzy komór-
kowej (drugi człon) oraz udziału rejonu w makrorejonie 
uzyskanym w modelu podróży (trzeci człon):

  (5)

Wówczas uzyskujemy macierz przemieszczeń między 
rejonami o strukturze zgodnej z tą zaobserwowaną w ma-
cierzy komórkowej. Jest to sposób, w którym uzyskujemy 
dokładne odwzorowanie, tracąc opis zjawiska w modelu 
grawitacyjnym i jednocześnie możliwość prognozowania  
i szacowania wpływu zmian.

Warto pamiętać, że zarówno formuła (4), jak i (5) w du-
żym stopniu ingerują w wyniki modelu popytu i ewentu-
alne błędy w macierzy komórkowej przeniesione będą na 
wyniki modelu popytu. Należy ich używać z ostrożnością, 
będąc świadomym możliwości popełnienia błędów.

Alternatywnie proponujemy wykorzystanie struktury 
przemieszczeń poprzez identyfikacje głównych kierunków 
podróży. Proponujemy podział rejonów (i makrorejonów) 
na podgrupy. W modelu regionalnym te podgrupy to po-
dróże do i z 1) Krakowa, 2) Tarnowa i Nowego Sącza, 3) 
sąsiednich powiatów, 4) wewnątrz powiatu, 5) poza Mało-
polskę. Na etapie generacji podróży proponujemy podział 
pomiędzy te podgrupy zgodnie ze strukturą odczytaną z ma-
cierzy komórkowych:
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(6)

gdzie g to rejony związane z daną podgrupą. 

W sytuacji, gdy podgrupa to jeden rejon, powyższa for-
muła zastępuje model grawitacyjny. Na przykład wydziele-
nie podróży do Krakowa na etapie generacji jest równo-
ważne z odtworzeniem więźby podróży do Krakowa. W sy-
tuacjach, gdy rejonów w podgrupie jest więcej, aby uzyskać 
więźbę, konieczne jest użycie modelu grawitacyjnego jed-
nak jedynie pomiędzy rejonami danej grupy. Na przykład 
po określeniu liczby podróży wewnątrzpowiatowych z da-
nej gminy określamy udziały gmin wewnątrz powiatu na 
podstawie odpowiedniego modelu grawitacyjnego.

Powyższy podział popytu na podgrupy, proponowany 
w [9], pozwala na znaczne zwiększenie dokładności i ela-
styczności w modelowaniu podróży, w szczególności:

•	 Liczba podróży generowanych może być zaktualizo-
wana zgodnie z formułami. 

•	 Po identyfikacji głównych kierunków podróży i wy-
dzieleniu podgrup określamy udziały podróży w każ-
dej z podgrup. Każda z nich stanowi osobny model 
popytu, który może być niezależnie parametryzowa-
ny tak, by uzyskać zgodność z faktyczną mobilnością. 

•	 Dla każdej z grup możemy stosować udział motywacji 
zgodny z tym uzyskiwanym z modelu podróży, albo 
zaktualizować go zgodnie z wynikami innych badań, 
lub wiedzy eksperckiej (np. więcej podróży bizneso-
wych w podróżach zewnętrznych, więcej podróży do 
pracy w podróżach wewnątrzpowiatowych itp.).

•	 Dla każdej z grup możemy stosować udział środków 
transportu zgodny z tym uzyskiwanym z modelu po-
dróży albo zaktualizować go zgodnie z wynikami in-
nych badań, lub wiedzy eksperckiej (np. większy 
udział komunikacji zbiorowej w podróżach do Kra-
kowa, pomiędzy powiatami ziemskimi). Możliwe jest 
również zastosowanie osobnych modeli wyboru dys-
kretnego o innych funkcjach użyteczności [4].

•	 Dla każdej z grup możemy stosować inne kryteria 
wyboru ścieżki w sieci drogowej (np. różnicowany 
wpływ opłat) i w komunikacji zbiorowej (np. wybór 
kolei w dojazdach codziennych i okazjonalnych).

Taka struktura pozwala na wykorzystanie macierzy ko-
mórkowych, zachowanie struktury mobilności odczytanej 
z modelu podróży oraz elastyczne podejście do ulepszania 
modelu i jego reprezentatywności. W kolejnym rozdziale 
prezentujemy wyniki jej stosowania przy aktualizacji mało-
polskiego modelu ruchu.

 
Wyniki aktualizacji małopolskiego modelu podróży
Przy użyciu powyższej metody małopolski model podróży 
[10] opracowany na podstawie kompleksowego badania 
ruchu [11] został zaktualizowany z użyciem bazy danych 
o prawie 20 milionach przemieszczeń telefonów komór-
kowych pomiędzy powiatami Małopolski. W ramach pro-

jektu RID-62A od jednego z operatorów komórkowych 
zebrano macierz przemieszczeń pomiędzy powiatami całej 
Polski; do niniejszej analizy wykorzystano wycinek zawie-
rający podróże rozpoczynane lub kończone w Małopolsce. 

Na podstawie analizy mobilności regionalnej i wyników 
kompleksowych badań ruchu zaproponowano hierarchiczny 
podział podróży na kategorie w zależności od celu podróży. 
Strukturę podróży wewnątrz województwa prezentuje rysu-
nek 2, opis kategorii zastosowanych w modelu podany został 
w tabeli 2. Udziały poszczególnych podgrup uzyskane z ma-
cierzy komórkowych zaprezentowano na rysunku 3, skąd od-
czytać można obszar wpływu Krakowa (niebieski), Tarnowa 
i Nowego Sącza (zielony) oraz podróży zewnętrznych – głów-
nie Śląska (czerwony). Rysunek 4 prezentuje obszary oddzia-
ływania Krakowa oraz dwóch pozostałych dużych miast 
(Tarnowa i Nowego Sącza). Dzięki zastosowaniu proponowa-
nej metody obszary odczytane z macierzy komórkowych zo-
stały bezpośrednio zachowane w modelu. Rysunek 5 przed-
stawia faktyczne powiązania powiatów Małopolski z ze-
wnętrznymi województwami. Widać silne powiązania 
Zachodniej Małopolski ze Śląskiem oraz większy udział po-
dróży zewnętrznych dla powiatów przygranicznych (Dąbrowa 
Tarnowska) niż wewnętrznych (Bochnia, Limanowa). Rysu-
nek 6 pokazuje więźbę dojazdów do pracy do Krakowa. 
Podróże międzypowiatowe z macierzy komórkowych zostały 
użyte do aktualizacji modelu podróży dla gmin z wykorzysta-
niem założeń o strukturze motywacji. Dodatkowo wykorzy-
stano podział na rejony Krakowa w krakowskim modelu ru-
chu i założono rozkład pomiędzy rejonami zgodnie z liczbą 
miejsc pracy w poszczególnych rejonach i oporem przestrzeni 
w modelu grawitacyjnym. Rysunek 7 przedstawia dojazdy do 
pracy do Tarnowa i Nowego Sącza. Uzyskano zgodne z rze-
czywistością duże ciążenie pomiędzy Krakowem a Tarnowem 
(nie reprezentowane przy użyciu jednej funkcji grawitacyjnej) 
oraz podział pomiędzy obszarami oddziaływania Nowego 

Podział na podgrupy modelu popytu, zgodnie z najważniejszymi  
kierunkami podróży

Podgrupa Nazwa Opis

M10 Do/z Krakowa podróże związane ze stolicą województwa

M20 Do/z Tarnowa, 
Nowego Sącza podróże związane z dwoma dużymi miastami

M30 Międzypowiatowe pozostałe podróże wewnątrz województwa, przekraczające 
granice powiatu

M40 Wewnątrzpowiatowe podróże pomiędzy rejonami (gminami) odbywane w gra-
nicach tego samego powiatu

M50 Zewnętrzny model opisujący ruch zewnętrzny względem województwa

Tabela 2

Rys. 2 Hierarchiczna struktura kategorii podróży wyodrębnionych w modelu popytu
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Rys. 3. Udziały podróży w poszczególnych podgrupach popytu w powiatach Małopolski Rys. 4. Liczby podróży do Krakowa (niebieski) i do Tarnowa/Nowego Sącza z powiatów Małopolski

Rys. 5. Udział podróży zewnętrznych (poza Małopolskę) z/do poszczególnych powiatów 
Małopolski

Rys. 6. Więźba ruchu – dojazdy do pracy z gmin Małopolski do 363 rejonów Krakowa 

Rys. 7. Więźba ruchu – dojazdy do pracy do Tarnowa i Nowego Sącza Rys. 8. Więźba ruchu – podróże poza granice województwa
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Sącza i Tarnowa. Rysunek 8 prezentuje połączenia zewnętrz-
ne. Podobnie jak na rysunku 5 widać związki ze Śląskiem, ale 
tutaj ujawniają się również duże potoki do Krakowa z wlotów 
A4, DK7 DK79 i DK94.  W efekcie zastosowania metody 
uzyskano inny niż przy podejściu klasycznym rozkład długo-
ści podróży. Podróże wewnątrzpowiatowe są znacznie krótsze 
niż międzypowiatowe. W podróżach do Krakowa uzyskano 
dokładne odwzorowanie obszaru oddziaływania i faktyczną 
liczbę podróży z każdego powiatu (co jest trudne do osiągnię-
cia przy użyciu modelu grawitacyjnego). Rysunek 9 pokazuje 
różnice pomiędzy podgrupami w rozkładzie długości podróży 
do pracy. Widoczne są różne zasięgi podróży (krótsze we-
wnątrz powiatów i dłuższe pomiędzy powiatami), ale również 
inne kształty rozkładów. 

 
Podsumowanie
W wyniku zastosowania metody uzyskano aktualizację ob-
ciążenia sieci drogowej w Małopolsce (rysunek 10). 

Wyniki uzyskano na podstawie modelu podróży, zaktuali-
zowanego wynikami z macierzy przemieszczeń telefonów ko-
mórkowych. Zastosowano podział popytu na podgrupy celów 
podróży. Osobno modelowano podróże do Krakowa, do 
dwóch pozostałych dużych miast (Tarnów i Nowy Sącz), pozo-
stałe międzypowiatowe, wewnątrzpowiatowe i zewnętrzne. 
Wykorzystano strukturę motywacji i modele wyboru środka 
transportu z modelu podróży. Dzięki temu uzyskano model 
lepiej odzwierciedlający podróże długie, zachowujący obszary 
oddziaływania dużych miast oraz związki z województwami 
sąsiednimi. Dzięki większej liczbie parametrów możliwa była 
dokładniejsza kalibracja modelu do wyników pomiarów i uzy-
skanie większej zgodności bez używania inwazyjnych macierzy 
korekcji. Wykorzys tanie z jednej strony zweryfikowanych 
i skalibrowanych wyników modelu podróży, a z drugiej duże-
go zbioru danych o faktycznych przemieszczeniach pozwoliło 
uzyskać dużą zgodność modelu ze stanem faktycznym.

Proponowana metoda może być stosowana w innych re-
gionach (województwach) oraz w aglomeracjach, gdzie re-
jonizacja stacjami BTS jest mniej dokładna niż podział na 
rejony komunikacyjne. Metoda ta jest propozycją pozwala-
jącą na poszerzenie interpretacji macierzy komórkowej, 

jednak przy jej używaniu należy być świadomym uprosz-
czeń, ekstrapolacji i przyjętych założeń, które mogą gene-
rować błędy modelowe.

Praca powstała w ramach projektu badawczego RID-
62A o nr DZP/RID-I-62/11/NCBR/2016 finansowanego 
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Generalną 
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w ramach wspólne-
go przedsięwzięcia polegającego na wsparciu badań nauko-
wych lub prac rozwojowych w obszarze drogownictwa.
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Streszczenie: Artykuł opisuje metodę oceny parametrów potoków 
transportowych za pomocą dwupłynowego modelu matematyczne-
go Herman-Prigogine, która została opracowana w oparciu o zapro-
ponowaną metodę oceny parametrów systemu za pomocą biernego 
przetwarzanie danych nawigacyjnych o ruchu pojazdów. Skuteczność 
proponowanych algorytmów oraz modeli matematycznych do oceny 
parametrów potoków ruchu drogowego i systemu jako całości została 
potwierdzona podczas testu przy użyciu zestawu pojazdów na głównych 
autostradach Białorusi.
Słowa kluczowe: pojazd, ruch drogowy, system nawigacji, parametry 
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estimation of the traffic flow parameters 
based on the processing of navigation 
data on the vehicles movement1

Introduction
At present, traffic congestion in road networks is a topical 
transport-related issue in most developed countries of the 
world. First of all, this problem is typical for the street and 
road networks of cities, where most of the fleet of personal 
vehicles is concentrated, as well as for key highways and 
transport corridors, which carry significant volumes of fre-
ight and passenger traffic. 

Currently, significant experience in implementing meas-
ures aimed at solving this problem has been accumulated 
world-wide. These measures fall into three broad groups:

•	 measures aimed at increasing the maximum road ne-
twork capacity (construction and reconstruction of 
road facilities),

•	 measures aimed at increasing the efficiency of using 
the existing road network capacity (improving traffic 
management),

•	 measures aimed at regulating the volume and struc-
ture of transport demand (introduction of various re-
strictions on the movement and parking of vehicles; 
reducing the need of the economy and the population 
for transport through measures in the field of territo-
rial planning, etc.). 

 
The basis for the development of such measures and the 

adoption of scientifically grounded solutions for their im-
plementation is the application of mathematical modeling 
methods for the functioning of the existing and planned 
transport systems.

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2018. Wkład autorów w publikację: D. Kapski 
30%, A. Pashkevich 30%, A. Volynets 40%.

Predicting the effect of various measures aimed at man-
aging the road network capacity requires solving various 
problems of transport modeling:

•	 predicting the effect of the construction or recon-
struction of road facilities requires modeling the di-
stribution of traffic flows over the road network,

•	 evaluating the effectiveness of measures on improving 
traffic management as a rule requires modeling the 
movement of individual vehicles in the traffic flow,

•	 evaluating the effectiveness of measures on regula-
ting transport demand requires modeling the volume 
and structure of the need of the population and the 
economy for driving.

 
The necessity to use transport models will continue to 

grow as transport systems evolve (expansion and increase 
of connectivity of the road network, increased role of mul-
timodal transport, introduction of intelligent transport sys-
tems, etc.), and as the already existing problem of conges-
tion in road networks of major transport corridors and cit-
ies is worsening.

In order to use certain mathematical models to provide 
decision-making on the management of transport flows, it 
is necessary to correctly choose the criteria and methods for 
assessing traffic flows.

The purpose of the research work on this topic was the 
development of a system for assessing the parameters of traf-
fic flows within the transit transport corridors and on the 
territory of the Republic of Belarus using navigation data.

The authors, what is presented in the article, carried out 
research and developed a software system that includes 
modules for collecting navigation data on the movement of 
road vehicles, storage, verification of GPS track data, man-
agement of street or road data, calculation of Herman-
Prigogine model parameters for their classification accord-
ing to the experimentally obtained data of the parameters 
of traffic flows.

choosing the optimal criteria for assessing traffic flows and 
the method for mathematical modeling of transport systems
When estimating street and road networks, a variety of 
tasks and situations may arise. This results in the need to 
use a number of partial and integral criteria for assessing 
traffic flows.
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Partial criteria according to the nature of use can be di-
vided into those used only as descriptors and those used as 
parameters of the management process. The latter include 
the average and total delays, the queue length, the leg 
length minus the queue length.

The most significant criterion for the economic evalua-
tion of the state of the traffic management is often consid-
ered to be the transport operation of the street and road 
network.

Another criterion is the stability of the street and road 
network functioning. This indicator is defined [9] as a prop-
erty allowing to not reduce its capacity as a result of full or 
partial failure of its individual elements. Failure is consid-
ered as a change in road traffic conditions, which results in 
this element of the street and road network being partially 
or completely excluded from the transport process.

Criteria based on the magnitude of the delay and the 
queue length are also singled out.

The duration of the average delay of the vehicle has 
been widely used as a criterion for optimizing traffic con-
trol at a separate intersection. It has been determined that 
the average delay closely correlates with such indicators as 
the total delay, queue length, traffic intensity, parameters 
of the traffic control mode.

The queue length means the number of vehicles in the 
queue or its length in linear units. This parameter is closely 
correlated with the average and maximum delays, traffic 
intensity, parameters of the traffic control mode, and af-
fects such indicators as traffic speed, number of starting 
and braking per unit of length.

The queue length can be used as an indicator of the 
degree of saturation, comparing with the queue length 
passed per cycle. When the state of saturated flows is 
reached, the queue length and the associated indicators are 
considered to be the most acceptable for network manage-
ment. In this case, the task of management is to minimize 
the probability of congestion.

The cost effectiveness of road traffic is estimated according 
to several criteria, the most important of which are the specific 
delay and the specific stop calculated per vehicle [7, 16, 27].

The density of street and road networks is defined as the 
ratio of the total length of streets and roads to the area size. 
The density of street and road networks and their traffic load 
indicators were considered in the works of A.V. Sigayev, S.A. 
Vaksman and a number of other authors. Typically, the sub-
ject of the research is statistical data that includes the follow-
ing indicators: the density of street and road networks, the 
length of streets and roads per capita, the number of regis-
tered vehicles per 1 km of streets and roads, the annual mile-
age of vehicles per 1 km of streets and roads, etc.

A number of studies is devoted to establish a connection 
between the density and capacity indicators. The most im-
portant drawback of the density indicator and its modifica-
tions is the absence of any specific information about any 
street and road sections. In general, the above-mentioned 
density indicators are descriptors and give only a general 
assessment of the state of the network.

When using partial criteria, the question inevitably 
arises as to which indicators can be given preference and in 
what cases. It is impossible to find an unambiguous answer 
to this question.

However, it can be said with sufficient certainty that 
a significant number of specialists prefer the average delay 
value of vehicles as the most objective indicator of the qual-
ity of traffic control and management.

In case of heavy traffic flows, it is most expedient to es-
timate traffic conditions by the magnitude of the vehicle 
queue at the intersection or according to the indicators 
based on it:

•	 the queue length to the leg length ratio,
•	 the leg length minus the queue length.
 
A constant search for universal integral criteria is made 

that would allow evaluating both the quality of road traffic 
in general and the quality of its individual properties, since 
it is impossible to do this with the help of partial criteria. 

D. Drew [2] proposed a valuating integral quality crite-
rion for road traffic – Level of Service (LOS). The Level of 
Service means the qualitative state of the traffic flow, in 
which the characteristic traffic conditions are established. 
The Level of Service is associated with such factors as traffic 
safety, operating speed, driving comfort and convenience, 
freedom of maneuvering, flow interruption, travel costs, etc.

The usage of this criterion covers all stages of working 
with street and road networks – planning, design and op-
eration. Currently, the LOS criterion is used to estimate 
traffic conditions in both street and road network modeling 
programs and in highly specialized intersection and junc-
tion design programs.

One of the drawbacks of the considered criterion is its 
difficulty and qualitative assessment as a whole, and some-
times the impossibility of quantitative assessment of the 
effectiveness of individual solutions.

Yu.A. Vrubel [18, 19] proposed a new valuating inte-
gral criterion – “losses in road traffic”. The losses are under-
stood as the socio-economic value of the unenforced costs 
of the movement process.

This criterion is applicable for assessing the quality of 
both road traffic in general and its individual properties. 
Quality assessment is carried out in monetary terms, which 
makes it possible to compare not only the quality of indi-
vidual properties of road traffic, but also the costs of its 
accomplishment. This fact makes the comparison very 
clear and allows easily and quickly optimizing solutions for 
traffic management according to the criterion of loss mini-
mization.

The variation of the traffic flow operating speed can be 
viewed as an integral criterion. A significant variation of 
speeds is a distinctive feature of modern traffic on street 
and road networks of cities. The speed can range from 60 
km/h allowed within the city limits to 5-10 km/h or less 
established in cases of congestion.

The variation of the traffic flow operating speed evalu-
ates the influence of a whole set of factors in a wide range 



27

TransporT miejski i regionalny 05 2018

of their changes, starting from free-flow conditions and 
ending with congestion situations.

Thus, it is the integral criteria that is the most applica-
ble to solving problems arising from the evaluation of the 
street and road network.

When using integral criteria for assessing the quality of 
traffic management, it is inevitable that methods of math-
ematical modeling should be applied based on macroscopic 
models of traffic flow. In this regard, the integral criterion 
for assessing the quality of traffic management is developed 
on the basis of macroscopic models of traffic flow.

Historically, the first macroscopic model of the single-
lane traffic flow was a model later named the Lighthill-
Whitham-Richards model [6, 12], in which the vehicle 
flow is regarded as a flow of a one-dimensional compressi-
ble fluid.

The Lighthill-Whitham-Richards model assumes that:
•	 there is a one-to-one relationship between the speed 

and the linear density of the flow,
•	 the law of conservation of mass – number of vehicles 

is fulfilled.
 
Another version of the Lighthill-Whitham-Richards 

model was proposed by Tanaka in 1963 [4, 14].
The Tanaka model assumes that the vehicle speed can-

not exceed a certain maximum value, and in view of this 
the density of the single-lane traffic flow is calculated. This 
model plays an important role in the study of traffic flows 
in terms of traffic safety.

The model developed by Whitham in 1974 takes into 
account the fact that drivers reduce speed when the density 
of traffic flow moving in front of them increases, and in-
crease speed when the density decreases.

The Payne model [10] does not raise any assumptions 
about the dependence of speed on density, and is written as 
a conservation law.

Several drawbacks of the Payne model and many of the 
models subsequently proposed were indicated by C. 
Daganzo [1, 13]. It was shown that with strong spatial in 
homogeneities of the initial conditions, negative speed val-
ues can appear (the congestion “dissipates back” as a result 
of viscosity influence). For certain parameter values, densi-
ties exceeding the maximum permissible values can occur 
(“bumper to bumper”). Moreover, according to these mod-
els, the vehicle movement is significantly influenced by ve-
hicles located behind, which in the case of a single lane is 
hardly possible in the real-life traffic flow.

One of the macroscopic model varieties is the two-fluid 
mathematical model of Herman-Prigogine. This traffic 
flow model considers the nonlinear dependencies between 
the specific travel time and the specific time of delays ex-
pended per unit of distance. The scope of use of this model 
is the street and road network or its sections.

Due to the fact that the kinetic theory studies multilane 
traffic, Herman and Prigogine put forward the theory of two 
flows of city traffic. Vehicles in the traffic flow are divided 
into two groups – moving vehicles and stopped vehicles. The 

latter include vehicles stopped in the flow itself, i.e. vehicles 
stopped at intersections, stopped due to a regular conges-
tion, stopped due to interference to traffic, etc., but exclude 
out-of-traffic vehicles, for example, parked vehicles.

An important property of the macroscopic model of 
Herman and Prigogine is that two different traffic operat-
ing modes can be displayed [3]. These are individual and 
collective flows, which are functionally dependent on the 
concentration of vehicles – flow density. With a low flow 
density, traffic moves in the individual flow mode. When 
the flow density increases, traffic starts moving in the col-
lective flow mode. In this case, the flow becomes largely 
independent of the desires of individual drivers in the 
choice of the driving mode.

The two-flow model is based on two initial assump-
tions:

•	 the average operating speed along the street and road 
network is proportional to the fraction of vehicles in 
motion,

•	 the duration of delays of a vehicle moving along the 
street and road network is proportional to the num-
ber of vehicles stopped at a given time.

The studies confirmed the provisions of the two-fluid 
mathematical model of Herman-Prigogine [8]. At the same 
time, it was established that urban street networks can be 
characterized by two parameters of the model – n and Tm. 
These parameters were calculated on the basis of experimen-
tal data obtained from surveys of cities around the world.

The Herman-Prigogine model is very attractive for 
practical use, as it is easily applicable when conducting 
regular surveys of traffic conditions in comparison with 
other macroscopic models. The uniqueness of the model is 
that when assessing the impact of the street and road net-
work load on traffic conditions, it is not necessary to deter-
mine the load level, i.e. to determine the traffic flow inten-
sity and the capacity of the elements of the street and road 
network. To assess the n and Tm parameters, only the data 
on specific indicators of the travel time T and the standing 
time Ts are needed.

The Herman-Prigogine model can be applied:
•	 to compare street and road networks of different ci-

ties or to compare sections within one street and road 
network,

•	 to compare the peculiarities of behavior of drivers 
and the movement of certain types of vehicles,

•	 to give a detailed assessment of the influence of geo-
metric and other parameters of the street and road 
network on traffic conditions,

•	 in the modeling of traffic flows in order to assess the 
projected traffic conditions.

Description of the traffic flow model
The parameters used in the Herman-Prigogine model con-
sisting of two flows (moving and standing vehicles) repre-
sent the average data determined on the scale of the whole 
street and road network for a given period of time.



TransporT miejski i regionalny 05 2018

28

In accordance with the above provisions, the traffic flow 
in the street and road network at any time consists of two 
parts: fr – moving vehicles; fs – standing vehicles. In this 
case, the condition fr + fs = 1 is observed, and the fraction 
of standing vehicles fs is determined by the ratio

          (1)
 

where 
    Ts – specific time expenditure caused by delays, min/km. 

 
The average specific time expenditure T (min/km) is the 

sum of the average specific travel time Tr (min/km) and the 
specific delay time Ts (min/km):

T = Tr + Ts.                            (2)
 
The average speed of moving vehicles Vr is defined as 

the product:

(3)

where:
 Vm – the average maximum operating speed in the stre-

et and road network or in its considered section,
n – an indicator characterizing the quality of func-

tioning of the street and road network or its con-
sidered section, which indicates how the speed 
decreases in the street and road network as the 
load increases.

Taking into account the delays, the average operating 
speed in the street and road network or its considered sec-
tion V is calculated as 

 (4)

Taking into account the balance equation fr + fs = 1, 
equation (4) can be represented in another form:

(5)

Taking the travel time per unit of length to be T, the 
travel time per unit of length to be Tr, and the average 
delay time for the passage of a section of the unit length Ts, 
we obtain the relations:

(6)

(7)

where:
 V – the average operating speed in the street and 

road network including the delays,
Tm 

– the average minimal time for the passage of 
a section of the unit length.

The Tm parameter characterizes the minimum specific 
time expenditure for moving in the free conditions, i.e. at 
a very low level of network load, in which there is no inter-
action between vehicles in the flow.

In turn, the n parameter, called the Herman-Prigogine 
criterion, reflects the influence of the load level on the de-
crease in the operating speed of traffic flows. It can be con-
sidered as an indicator of the quality of service of traffic 
flows in the street and road network.

The second initial provision of the two-fluid model as-
serts that the duration of delays of a vehicle moving along 
the street and road network is proportional to the number 
of vehicles stopped at a given time. In accordance with this, 
the second assumption of the model is mathematically rep-
resented as:

                                                            
 (8)

Equation (5) can be reformulated in order to estimate 
the travel conditions according to the specific time expend-
iture as follows:

                                                
   (9)

                                                 
  
(10)                                                  
 

(11)

The general formula of the Herman-Prigogine model 
becomes as follows: 

                                                 
(12)

The model and the Herman-Prigogine criterion n repre-
sented above enables to obtain a systematic assessment of 
the transport situation in the street and road network as 
a whole, i.e. to quantify the sensitivity of traffic conditions 
to a change in the load of the street and road network.

The logarithmic transformation of equation (12) is as 
follows:

                                       
(13)

In order to use linear regression, equation (13) is trans-
formed as follows:

                                        
(14)

The linear dependence equation simplifies the proce-
dure of regression analysis and allows using standard sta-
tistical methods for estimating the traffic flow parame-
ters.
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The classification of road networks based on the param-
eters included in the Herman-Prigogine model allows pre-
dicting the traffic speed and the time expenditure for trav-
el at any given section of the road network. The classifica-
tion can be constructed, for example, using the clustering 
analysis of the experimentally established values of the 
travel time parameters T and the standing time Ts.

implementation of the traffic flow parameter assessment 
system
An integrated assessment of the quality of traffic manage-
ment can be made on the basis of the Herman-Prigogine 
model using the data obtained from navigation equipment. 

Satellite monitoring of transport is used for dispatch 
control and management of passenger transport, for solv-
ing problems of transport logistics in transportation man-
agement systems and automated fleet management sys-
tems. Satellite monitoring of transport is a system for mon-
itoring mobile objects, which is built on the basis of satellite 
navigation systems, cellular and/or radio communication 
equipment and technologies, computer technology, and 
digital maps.

The principle of monitoring is to track and analyze the 
spatial and temporal coordinates of a vehicle. Two monitor-
ing options are available: “on-line” – with remote transfer 
of coordinate information, and “off-line” – information is 
read upon arrival at the dispatch center. A mobile module 
is installed on the vehicle, which consists of the following 
parts: a satellite receiver, storage and transmission modules 
for data coordination.

Data on specific indicators of the travel time and stand-
ing time can be collected in an active way, using a specially 
equipped vehicle for driving through the examined sections 
of the street and road network.

A passive system can also be applied, in which specific 
indicators are calculated on the basis of navigational data 
collected from various vehicles participating in road traffic. 
Such data can be obtained from various sources, for exam-
ple, from transportation company servers. Using a passive 
approach to data collection allows increasing the accuracy 
of the system, since more data can be examined that are 
collected from different vehicles controlled by different 
drivers.

The passive experiment methodology, along with the 
use of the Herman-Prigogine model, allows assessing the 
traffic flow parameters and constructing a decision-making 
support system for controlling transportation, selecting 
traffic routes, and assessing possible changes in the trans-
port system.

Using the two-fluid model of Herman-Prigogine, a soft-
ware system has been implemented that allows making 
quantitative assessment of traffic parameters using naviga-
tion data, as well as their visualization using the Google 
Maps geographic information system.

The software system is designed to collect and analyze 
navigational data with further application in the assess-
ment of traffic flow parameters on the basis of the two-

fluid model of Herman-Prigogine [8, 11, 21]. The data is 
collected using a large number of navigation modules in-
stalled on vehicles or smartphones of users. Data analysis is 
performed centrally on a high-performance computer, as it 
requires a considerable amount of calculations.

The software package proposed for the solution of these 
tasks is implemented on the client-server architecture basis 
(fig.1, fig. 2). Thus, data received from clients is transferred 
to the server end for further storage, as well as for process-
ing and analysis of these data.

Fig. 1. System architecture

Fig. 2. Composition of the client and server subsystems

The client end is represented by two types of devices – 
a built-in navigation module integrated in the vehicle or 
a mobile application based on the Android OS. The built-
in equipment automatically sends data on the vehicle loca-
tion to the transportation company, which performs pre-
liminary data collection with subsequent provision to the 
system under consideration. The second case is a client ap-
plication installed on the user’s mobile device.

In order to send tracks, users must have the GPS re-
ceiver activated on the smartphone or the vehicle, and data 
transfer must also be enabled. When driving over a certain 
period of time, users receive their current location. Also, an 
attempt is made to obtain the name of the street for the 
current coordinate. The client end of the application ana-
lyzes this information, calculating the following parame-
ters on its basis: time, speed, coordinates.

User data are sent to the cloud server Parse.com for fur-
ther storage and export in the required format. The Parse.
com library was used to work with data for Parse.com.
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The implementation of the client end is represented by 
a mobile software system for data collection. This system 
was developed for the Android platform using the Java 
programming language. The user interface of the system 
was developed in accordance with the requirements of 
Google [27] for the interface of Android applications.

The server end of the system is a web application. The 
web application is used for:

•	 loading tracks from a file,
•	 processing tracks according to the Herman-Prigogi-

ne model,
•	 visualizing the obtained results with overlay on the 

Google Maps cartographic service [24],
•	 clustering sections of the street and road network ac-

cording to the parameters of the Herman-Prigogine 
model.

 
After preliminary processing and storage in the cloud 

service, the data are uploaded as a file for further analysis. 
The file in the CSV format is sent to the server end of the 
system. The server end of the system at this stage receives 
all tracks from the file, processes and verifies them. The file 
in the CSV format containing tracks is sent to the input for 
analysis. After receiving all tracks for a particular street, 
the number of tracks, the standing time, and the average 
speed for this section of the road are determined. Every 
parameter is assigned a threshold value in advance, on the 
basis of which it is determined whether a track belongs to 
the group of unreliable tracks.

After passing the verification, the data are sent to the 
Herman-Prigogine module for calculating parameters. The 
following algorithm is used to implement the Herman-
Prigogine model. All tracks for a particular street are se-
lected from the track database, and information on time 
and speed at each point in time associated with obtaining 
of the location is extracted from them. Information on time 
allows calculating the total travel time, and the speed al-
lows determining how much of this time is spent standing. 
Thus, two components are obtained, which are necessary 
for the Herman-Prigogine model. After receiving the data, 
a linear regression is constructed using the total time and 
the time in motion in order to solve an equation of the y = 
kx + b type, where x corresponds to the Herman-Prigogine 
criterion n and y corresponds to the minimum average specific 
travel time Tm. After solving the linear regression, the k and 
b parameters are calculated, which are used for calculating 
the parameters of the Herman-Prigogine model.

After calculating the parameters of the Herman-
Prigogine model, the data are transferred to the clustering 
module input. The FOREL algorithm [20] is used for clus-
tering the obtained results. This algorithm is based on the 
idea of combining objects into one cluster in the areas with 
the most concentration. This algorithm was chosen because 
it does not need specifying the number of clusters in ad-
vance. After clustering of the entire sample, the application 
displays the charts and routes on the map, and then com-
piles a report in the TXT format.

The implementation of the server end is represented by 
a special system developed for the web platform [25, 28, 
31]. Python was used for the development as the main pro-
gramming language. The Flask framework [22] was used 
for displaying in the web environment. The cartographic 
service Google Maps v3 [26] was used in this system. The 
JavaScript programming language [25] was used for ma-
nipulating the map: constructing points and routes. ORM 
SqlAlchemy [30] and the SQLite database management 
system [31] were used for working with the database. The 
use of this DBMS is rational within this work in view of the 
mobility of deployment and maintenance. In the future, 
when developing this system, it will be necessary to use a more 
powerful DBMS, as the increased amount of data will lead 
to limitations of the existing solution.

Thus, the hardware of the software package for assess-
ing traffic flow parameters includes:

•	 mobile device for collecting traffic information – a na-
vigation module integrated in the vehicle or a mobile 
device with a GPS receiver (Android OS 4.0 and hi-
gher) with the data transfer function enabled,

•	 software products of transportation companies that 
provide navigation data in the CSV format,

•	 automated workstation (AWS) of the operator that 
includes a personal computer running the Linux fa-
mily operating system. The virtual environment was 
used to develop the AWS, as well as the Flask frame-
work [23], and the web application was developed 
using the Python programming language [5].,

•	 SDK Parse.com [29] for Android OS – a library that 
simplifies the work with the Parse.com platform on 
mobile devices,

•	 Parse.com cloud service [29] for storing data trans-
mitted from customers.

Testing the software package for the assessment of traffic 
flow parameters using experimental data
The working efficiency of the proposed algorithms, ma-
thematical models for the assessment of traffic flow para-
meters, and the system as a whole was confirmed during 
its testing, using a set of tracks on the main highways 
of Belarus. Similar calculations were made for the city of 
Minsk, where streets that function at the limit of their ca-
pabilities were identified.

To verify the functioning of the Herman-Prigogine 
model as part of the software package for the assessment of 
traffic flow parameters, the routes received from one of the 
transportation companies of the Republic of Belarus with 
the volume of 5,000,000 entries were used. A list of tracks 
for each street or route was used, which was obtained be-
forehand. Next, it was necessary to calculate the parame-
ters of the Herman-Prigogine model for each street.

The parameters were calculated as follows:
1)  two types of time were distinguished for each track: total 

travel time and standing time. In order to determine 
what state the vehicle was in – moving or standing, a spe-
ed limit of 5 km/h was adopted. If the speed was below 
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this limit, the vehicle was considered standing, and if the 
speed was higher, the vehicle was considered moving,

2)  after receiving the time of all tracks, the data was sent 
to the Herman-Prigogine model, after which the result 
was obtained. The result is a report file that contains the 
following information for each route:
•	 route number – position number of the route in the 

list of streets or routes,
•	 address – street, city, country for the current route,
•	 starting point and end point – route boundary,
•	 straight-line distance – distance between points in 

a straight line,
•	 road distance – distance between points along the 

road in compliance with traffic rules on this route,
•	 speed – minimum average speed obtained as a result 

of the analysis,
•	 table with intermediate data – table containing all 

the tracks for this route in the form of the total travel 
time, as well as the standing time. The table also con-
tains intermediate computational values,

•	 adjustable parameters for y = kx + b – adjustable 
parameters k and b obtained during solving of the li-
near regression,

•	 parameters of the Herman-Prigogine model: the Her-
man-Prigogine indicator, the average minimum travel 
time, and the average minimum specific travel time.

 
As a result of testing of the subsystem for model calcula-

tions, data of the n and Tm parameters were obtained, which 
characterize the quality of traffic management in this section.

Having obtained the results of calculating the parame-
ters of the Herman-Prigogine model for specific streets of 
the city of Minsk, the points of the minimum average specific 
travel time Tm and the indicator n of Herman-Prigogine for 
these streets were plotted on the graph. The points were 
located irregularly, forming street clusters according to the 
quality of traffic management.

Then the FOREL algorithm was chosen for the cluster-
ing of this data set, since the number of clusters that should 

be obtained at the output was not known in advance. This 
algorithm requires specifying only the initial size of the ex-
pected clusters. By specifying the radius experimentally, 
the obtained output was a list of points with automatically 
generated cluster classes.

The obtained clusters with a radius of 7 units are shown 
in fig. 3. The clustering analysis of the experimentally es-
tablished values of the travel time parameters T and the 
standing time Ts can be used to construct the classification, 
for example, of streets.

The illustration shows that the routes were divided into 
6 clusters, each with a different number of streets. The pa-
rameters of each cluster are given in Table 1.

Fig. 3. Clustering of routes with a radius of 7 units

Characteristics of the obtained clusters

Cluster 
number

Number 
of streets

Parameter n
(reflects the 

influence of the 
load level on the 
decrease in the 
operating speed 
of traffic flows)

Parameter Tm
(characterizes 
the minimum 
specific time 

expenditure for 
moving in the 

free conditions)

Brief description

1 48 [0,04; 3,36] [61,51; 74,70] Moderate reaction to incre-
ased street load

2 16 [0,12; 1,74] [74,91; 84,30] Weak reaction to increased 
load

3 4 [0,45; 1,76] [86,60; 93,09] Weak reaction to increased 
load

4 9 [0,52; 1,76] [57,21; 59,39] Weak reaction to increased 
load

5 4 [1,26; 6,07] [42,86; 48,76] Maximum reaction to incre-
ased load

6 1 [0,26; 0,26] [101,17; 101,17] No reaction to increased load

A brief description of road conditions is given for each 
cluster, which was determined on the basis of comparison 
with the indicators of other cities. Comparing the indica-
tors of different cities, a conclusion can be made on the 
characteristics of traffic management in Minsk. Also, the 
degree of influence of the traffic flow load on the quality of 
service was determined in the “Brief description” column of 
Table 1.

Thus, the classification of the streets of Minsk according 
to the quality of traffic management was obtained, problem-
atic streets were identified, and the results were visualized.

conclusion
Mathematical modeling plays an increasingly important 
role in methodological support of the development and im-
plementation of any measures to manage the road network 
capacity. The application of mathematical models in the 
planning of management activities in the field of transport 
offers the opportunity:

•	 to assess the quality of traffic management,
•	 to predict the operational efficiency of management 

activities and their combinations based on the obta-
ined estimates,

•	 to predict possible negative consequences of the im-
plementation of management activities.

Tabela 1
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These predictions and estimates allow significantly im-
proving the quality of management decisions in the trans-
port sector.

The widespread introduction of navigation systems in 
transport opens up wide possibilities for collecting infor-
mation on traffic flows. There are mathematical tools that 
continue to improve, which provide a solution for current 
problems of transport modeling and the assessment of traf-
fic flow parameters.

Thus, for successful application of mathematical mode-
ling methods for the transport system, recommendations 
for transport modeling, as well as programs for optimizing 
the road network capacity should be developed.

As part of this work, a software system has been devel-
oped that includes modules for collection of navigational 
data, storage and verification of track data, management of 
street and road data, calculation of the Herman-Prigogine 
model indicators, and classification of streets according to 
these parameters on the basis of passive processing of navi-
gational data on vehicle traffic on transport highways and 
street and roads networks of cities.

The main advantages and novelty of the developed sys-
tem are as follows:

•	 cloud computing (using to store large amounts of 
cloud storage data),

•	 availability of a mobile client application for the Andro-
id OS for collecting data in addition to the ability to 
work with already collected navigation data from the 
navigation and information center and other sources:
– support for formats of modern GPS trackers,
– use for calculating and processing the data of mod-

ern web technologies,
– scalability and customizability of the system.

 
As a result of testing of the developed software, results 

confirming the working efficiency of the proposed algo-
rithms were obtained. Also, as a result of using the naviga-
tional data collected in the Republic of Belarus, in particu-
lar in the city of Minsk, the ability of the software system 
to distinguish street classes with different conditions of 
traffic management and the influence of the traffic flow 
load on the capacity was demonstrated.

The obtained results of the assessment of traffic flow pa-
rameters can be used to improve the efficiency and quality of 
the activities of state bodies, services, and companies in the 
transport sector in order to support the decision-making on 
accounting and redistribution of traffic flows within transport 
highways and street and road networks, on analyzing the 
transport load, on providing optimal traffic management, and 
when upgrading the existing road networks and designing 
new road networks. Moreover, this tool can be used to analyze 
transport corridors, main highways, and city streets in order to 
find sections that primarily require upgrading and improving.
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